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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Infra SP Participações e Concessões S.A.
Relatório da Administração
1. Sobre a Companhia: 1.1. Aos acionistas: 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOS!UDITORES)NDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA)NFRA300ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3! ELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL EEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDE
DEZEMBRODE3»O0AULO DEMAR¼ODE
!!DMINISTRA¼»O
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOS
(Em milhares de Reais)
lNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Nota
2021
2020
Nota
2021
2020
2021
2020
Ativo
Passivo
Nota
2021
2020 Fluxos de caixa das atividades operacionais
Despesas operacionais
Lucro líquido do exercício
960.570 1.228.842
Circulante
Circulante
Despesas gerais e administrativas
!JUSTESPOR
6

3ERVI¼OS


#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
6

 Fornecedores
%QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
 

4
5.054
$ESPESASCOMPESSOAL


!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
6

 /BRIGA¼ÊESSOCIAISETRABALHISTAS
6ARIA¼»OCAMBIALSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS

9
2.765

-ATERIAIS EQUIPAMENTOSEVEÁCULOS
(97)
(40)
#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS

 )MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER
2ECLASSIlCA¼»ODOATIVOINTANGÁVELPARAORESULTADO




#AMPANHASPUBLICIT¶RIASEEVENTOS FEIRASEINFORMATIVOS

Tributos a recuperar
7
9.022
 #ONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS
2ENDIMENTODEAPLICA¼»OlNANCEIRA

Outras contas a pagar
5
#ONTRIBUI¼ÊESASINDICATOSEASSOCIA¼ÊESDECLASSE


$IVIDENDOSE*#0ARECEBER


(10.728)
(25.571)
'ASTOSCOMVIAGENSEESTADIAS

(60)

9.469
Despesas antecipadas e outras
24 4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE
Variações nos ativos e passivos
)MPOSTOS TAXASEDESPESASCOMCARTÆRIO


4OTALDOATIVOCIRCULANTE

42.975 Não circulante
(Aumento) redução dos ativos

%DITAISEPUBLICA¼ÊES

(99)
/BRIGA¼ÊESSOCIAISETRABALHISTAS

#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS



4OTALDOPASSIVON»OCIRCULANTE
$ESPESASLEGAISEJUDICIAIS


Tributos a recuperar
(25)

Patrimônio líquido

(429)
Outros
Não circulante
Despesas antecipadas e outras
24
42
(7.952)

#APITALSOCIAL
A  
Realizável a longo prazo
$IVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIORECEBIDOS
 
B
B
(26.409)
(26.409) Resultado de equivalência patrimonial
 
 4RANSA¼»ODECAPITALENTREACIONISTAS
Tributos a recuperar
7
Aumento (redução) dos passivos
C

 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
 
Investimentos
   2ESERVADECAPITAL
Fornecedores
(467)
262
D

 2ESULTADOlNANCEIRO



604
 2ESERVADELUCROS
Software em desenvolvimento

&ORNECEDORES PARTESRELACIONADAS


E
 ,UCROANTESDOIMPOSTODERENDAEDACONTRIBUI¼»OSOCIAL
960.965 
4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
  $IVIDENDOSADICIONAISPROPOSTOS
/BRIGA¼ÊESSOCIAISETRABALHISTAS


  )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL CORRENTE

4OTALDOPATRIMÇNIOLÁQUIDO

)MPOSTOSECONTRIBUI¼ÊESARECOLHER


2.405.969  Lucro líquido do exercício
960.570 
2.405.969  4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
4OTALDOATIVO
0AGAMENTODEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
5
(2)
Outras contas a pagar
$EMONSTRA¼ÊESDORESULTADOSABRANGENTESPARAOSEXERCÁCIOSlNDOS
$EMONSTRA¼ÊESDASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
1.027.437 1.229.497
em
31
de
dezembro
de
2021
e
2020
(Em
milhares
de
Reais)
Reserva da Capital Reservas de lucros
Fluxo de caixa das atividades de investimento
2021
2020
Capital Transação de capital Ágio na subscrição
Retenção Dividendos adicioLucros
!DI¼ÊESAOATIVOINTANGÁVEL


960.570 
Nota
Total Lucro líquido do exercício
Social
entre acionistas
de ações Legal de lucros
nais propostos Acumulados
!PLICA¼ÊESlNANCEIRASLÁQUIDASDERESGATE

(6.674)
Saldos em 1° de janeiro de 2020

(26.409)
 

 /UTROSRESULTADOSABRANGENTES
(16.539)
(6.779)
Caixa líquido usado nas atividades de investimento
960.570  &LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSEMDEABRILDE

 Total do resultado abrangente do exercício
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSEMDENOVEMBRODE


 
$IVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOPAGOS
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
  3. !PRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS$ECLARA¼»ODECONFORMIDADECOMRELA¼»O¹SNOR
#AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
(1.018.401) (1.217.337)
Destinações:
(7.503)
5.381
MASDO#0# !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEIS (Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDENOVEMBRODE
  ADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !!DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELEVANTESPRÆPRIAS Demonstração (da redução) do aumento do caixa e equivalentes de caixa
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOSEMDEDEZEMBRODE
  DAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASEST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»OSENDOEVIDENCIADAS ECOR
.OINÁCIODOEXERCÁCIO


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOLÁQUIDO
  RESPONDEM ¹S UTILIZADAS POR ELA NA SUA GEST»O !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS CONSOLIDADAS N»O .OlNALDOEXERCÁCIO


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIO)22&

 EST»OSENDOAPRESENTADASPELA#OMPANHIADEACORDOCOMOSREQUISITOSDO0RONUNCIAMENTO4½CNICO
(7.503)
5.381
$IVIDENDOADICIONALPROPOSTO
 
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
#0#2  $EMONSTRA¼ÊES#ONSOLIDADASPORENQUADRAR SENOITEM!DESSE0RONUNCIAMENTO
2ESERVADERETEN¼»ODELUCROS


!L½MDISSO SUACONTROLADORADIRETA##23!J¶APRESENTADEMONSTRA¼ÊESCONSOLIDADAS%MDE
2021
2020
Saldos em 31 de dezembro de 2020

(26.409)
 


 MAR¼ODE FOIAUTORIZADAPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAAEMISS»ODESSASDEMONSTRA¼ÊES

$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSEMDEABRILDE
E


 lNANCEIRASBase de mensuração: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASCOMBASENO $ESPESADEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL
)MPOSTOSCORRENTES

,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
960.570 960.570 CUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOSINSTRUMENTOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOATRAV½SDO

Destinações:
RESULTADO-OEDAFUNCIONALEMOEDADEAPRESENTA¼»O!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESEN
 
 
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDIARIOSDEDENOVEMBRODE E
(595.466) (595.466) TADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA#OMPANHIA4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOSEM2EAIS !LÁQUOTAEFETIVADEIMPOSTOS
$ISTRIBUI¼»ODEDIVIDENDOSINTERMEDIARIOSEMDEDEZEMBRODE E
  NESTASDEMONSTRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARAOMILHARMAISPRÆXIMO EXCETOQUANDOINDICADODE A $IFEREN¼ASTEMPOR¶RIASN»OCONSTITUÁDASPORN»OHAVEREXPECTATIVADEGERA¼»ODELUCROTRI
*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEMNOVEMBRO,ÁQUIDO
F
  OUTRAFORMAUso de estimativas e julgamentos: !PREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA BUT¶VELNOLONGOPRAZO
2021
2020
*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEMDENOVEMBRO)22&
F

 #OMPANHIA EXIGE QUE A !DMINISTRA¼»O FA¼A JULGAMENTOS  ESTIMATIVAS E PREMISSAS QUE AFETAM A 9. Impostos e contribuições a recolher


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEMDEZEMBRO,ÁQUIDO
F
  APLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDEATIVOS PASSIVOS RECEITASEDESPESAS )33


*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOEMDEDEZEMBRO)22&
F

 /SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIRDESSASESTIMATIVAS!SESTIMATIVASEPREMISSASS»OREVISADAS #/&).3
0)3 #/&).3E#3,,2ETIDOS



2ESERVADERETEN¼»ODELUCROS
D
PERIODICAMENTEPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA SENDOASALTERA¼ÊESRECONHECIDASNOPERÁODOEM
454


(26.409)
  
 QUEASESTIMATIVASS»OREVISADASEEMQUAISQUERPERÁODOSFUTUROSAFETADOS!SINFORMA¼ÊESSOBRE 0)3
Saldos em 31 de dezembro de 2021
)20*E#3,,
222
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
JULGAMENTOSCRÁTICOSREFERENTES¹SPOLÁTICASCONT¶BEISADOTADASEOUINCERTEZASSOBREASPREMISSASE )22&
26
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) ESTIMATIVASRELEVANTES EST¶INCLUÁDANANOTAEXPLICATIVAN )NSTRUMENTOSlNANCEIROS
4OTALCIRCULANTE
2.765

1. Contexto Operacional: !#OMPANHIA)NFRA300ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3!FOICONSTITUÁDAEM MEIODAVENDADEATIVOSsCOMOODESEMPENHODACARTEIRA½AVALIADOEREPORTADO¹!DMINISTRA¼»O 4. Determinação dos valores justos: $IVERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIA 10. Partes relacionadas: /SSALDOSDEATIVOSEPASSIVOSEMDEDEZEMBRODEE 
DENOVEMBRODE COMOUMASOCIEDADEPORA¼ÊESDECAPITALFECHADO TENDOCOMOOBJETIVOA DO'RUPOsOSRISCOSQUEAFETAMODESEMPENHODOMODELODENEGÆCIOSEOATIVOlNANCEIROMAN EXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO TANTOPARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»O RELATIVOS ¹S OPERA¼ÊES COM PARTES RELACIONADAS  DECORREM DE TRANSA¼ÊES ENTRE A #OMPANHIA 
PRESTA¼»ODESERVI¼OSDEADMINISTRA¼»OEMGERAL¹SDEMAISEMPRESASDO'RUPO##2 DEACORDOCOM TIDONAQUELEMODELODENEGÆCIOS EAMANEIRACOMOAQUELESRISCOSS»OGERENCIADOSsCOMOOS lNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURADOSPARAPROPÆSITOSDEMENSURA¼»OEOUDIVULGA¼»O CONTROLADORA CONTROLADAS PROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»OEOUTRASPARTESRELACIONADAS
SEUOBJETOSOCIAL AL½MDEPARTICIPAREMOUTRASSOCIEDADES!#OMPANHIAEST¶DOMICILIADANA!VE GERENTESDONEGÆCIOS»OREMUNERADOS POREXEMPLO SEAREMUNERA¼»O½BASEADANOVALORJUSTO BASEADOSNOSM½TODOSASEGUIR1UANDOAPLIC¶VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSAS
Saldos
Transações
NIDA#HEDID*AFET N "LOCO" ANDAR SALA 6ILA/LÁMPIA -UNICÁPIODE3»O0AULO %STADO DOSATIVOSGERIDOSOUNOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISOBTIDOSEsAFREQU¾NCIA OVOLUMEEOMO UTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVULGADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOU
2021
2021
DE3»O0AULO!CONTROLADORA##23!PROPÊEEMSEUEDITALDECONVOCA¼»ODA!SSEMBLEIA'ERAL MENTODASVENDASDEATIVOSlNANCEIROSNOSPERÁODOSANTERIORES OSMOTIVOSDETAISVENDASESUAS PASSIVO s #AIXA E BANCOS /S VALORES JUSTOS DESSES ATIVOS lNANCEIROS S»O IGUAIS AOS VALORES
Ativo
Passivo
CONT¶BEIS
DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROS
/RDIN¶RIAE%XTRAORDIN¶RIA¹SERREALIZADAEMDEABRILDEAINCORPORA¼»ODA#OMPANHIA EXPECTATIVASSOBREVENDASFUTURAS!STRANSFER¾NCIASDEATIVOSlNANCEIROSPARATERCEIROSEMTRAN
Dividendos/ Fornecedores e
Despesas gerais e
)NFRA300ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3!!#OMPANHIA½ACIONISTADASSEGUINTESEMPRESASCCR SA¼ÊESQUEN»OSEQUALIlCAMPARAODESRECONHECIMENTON»OS»OCONSIDERADASVENDAS DEMANEI MENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFER¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDE
*#0ARECEBER contas a pagar
administrativas
AutoBAn (AutoBAn)3ISTEMA!NHANGUERA "ANDEIRANTES COMPOSTOPELASRODOVIAS30 E30   RACONSISTENTECOMORECONHECIMENTOCONTÁNUODOSATIVOSDA#OMPANHIA/SATIVOSlNANCEIROS FECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs0ASSIVOSlNANCEIROSN»O Controladas
ENTRE3»O0AULOE,IMEIRA SENDORESPONS¶VELPELAADMINISTRA¼»OOPERA¼»O CONSERVA¼»OEMANU MANTIDOSPARANEGOCIA¼»OOUGERENCIADOSCOMDESEMPENHOAVALIADOCOMBASENOVALORJUSTOS»O DERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAlNSDEREGISTROCONT¶BILEOUDIVULGA¼»O½CALCULADO ViaOeste

TEN¼»O DE QUILÇMETROS EMANUTEN¼»OECONSERVA¼»ODEOUTROS QUILÇMETROS/PRAZODO MENSURADOSAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO!TIVOSlNANCEIROS AVALIA¼»OSOBRESEOSmUXOS BASEANDO SE NO VALOR PRESENTE DOS mUXOS DE CAIXA FUTUROS PROJETADOS !S TAXAS UTILIZADAS NOS 2ODO!NEL/ESTE
 (b)
CONTRATODECONCESS»OVAIAT½DEABRILDE%MDEJUNHODE FOIASSINADOO4ERMO DECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDEPRINCIPALEDEJUROS0ARAlNSDESSAAVALIA¼»O  C¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E"LOOMBERG 
Outras partes relacionadas
!DITIVO0RELIMINAR#OLETIVONoAOCONTRATODECONCESS»ODA!UTO"!NCOMO%STADODE3»O0AULO  O@PRINCIPAL½DElNIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL/S@JUROS 5. 'ERENCIAMENTO DE RISCOS lNANCEIROS 6IS»O GERAL ! #OMPANHIA APRESENTA EXPOSI¼»O AOS #0#
 (a)
PARAOSSEGUINTESOBJETOSs0AGAMENTODOVALORDE2 DECORRENTEDEREC¶LCULODO4ERMO S»ODElNIDOSCOMOUMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOEPELORISCODECR½DITO SEGUINTESRISCOSADVINDOSDOUSODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODE Total



!DITIVODE RECONHECENDO DEFORMAIRREVOG¶VELEIRRETRAT¶VEL AOCORR¾NCIADEEVENTOSDEDESE ASSOCIADOAOVALORPRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEPELOSOUTROS ESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZ!SEGUIREST»OAPRESENTADASASINFORMA¼ÊES
Saldos
QUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIROEMFAVORDO0ODER#ONCEDENTE/PAGAMENTO CONSIDERADOCONDI¼»O RISCOSECUSTOSB¶SICOSDEEMPR½STIMOSPOREXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRATIVOS  SOBREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOSRISCOSSUPRAMENCIONADOSEOSOBJETIVOS POLÁTICAS
2020
DEElC¶CIAPARACELEBRA¼»ODOREFERIDOACORDO FOIREALIZADOEMDEJULHODEEs&OIPRESER ASSIMCOMOUMAMARGEMDELUCRO!#OMPANHIACONSIDERAOSTERMOSCONTRATUAISDOINSTRUMENTO E PROCESSOS PARA A MENSURA¼»O E GERENCIAMENTO DE RISCO E CAPITAL $IVULGA¼ÊES QUANTITATIVAS
Ativo
Passivo
VADOOPRAZODEVIG¾NCIADOCONTRATODECONCESS»OESTABELECIDONO4!-DEESUBSEQUENTES/ PARAAVALIARSEOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEDEJUROS)SSO ADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) 2ISCODECR½DITODecorre
Contas a receber
Contas a pagar
ACORDOIMPLICANOENCERRAMENTODASA¼ÊESJUDICIAISPORPARTEDO0ODER#ONCEDENTEEDACONCESSIO INCLUIAAVALIA¼»OSOBRESEOATIVOlNANCEIROCONT½MUMTERMOCONTRATUALQUEPODERIAMUDARO DAPOSSIBILIDADEDEA#OMPANHIAESUASINVESTIDASSOFREREMPERDASDECORRENTESDEINADIMPL¾NCIA Controladora
N¶RIA DESCRITASNANOTAEXPLICATIVAEITEMB RELATIVAMENTE¹SDEMANDASDEANULA¼»ODO4!-DO MOMENTOOUOVALORDOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISDEFORMAQUEELEN»OATENDERIAESSACONDI¼»O DESUASCONTRAPARTESOUDEINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPOSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOS
##23!
690 (a)
65 (a)
ANODEEDOSREAJUSTESTARIF¶RIOSDEE!L½MDISSO lCOUESTABELECIDOO)0#!COMO !OFAZERESSAAVALIA¼»O A#OMPANHIACONSIDERAsEVENTOSCONTINGENTESQUEMODIlQUEMOVALOR lNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICAAAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRA Controladas
ÁNDICEDEREAJUSTEDATARIFAAPARTIRDEDEJULHODE%ST¶DElNIDOOPRAZODENOVEMESES  OUOA½POCADOSmUXOSDECAIXAsTERMOSQUEPOSSAMAJUSTARATAXACONTRATUAL INCLUINDOTAXAS EPATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDECR½DITOEACOMPANHAMENTO
!UTO"!N
 (a)
 (a)
CONTADOSDADATADEASSINATURADOACORDO PARAA!24%30CONlRMAROSC¶LCULOSDOSDESEQUILÁBRIOS VARI¶VEISsOPR½ PAGAMENTOEAPRORROGA¼»ODOPRAZOEsOSTERMOSQUELIMITAMOACESSODA PERMANENTEDASPOSI¼ÊESEMABERTO QUEPOTENCIALMENTESUJEITAA#OMPANHIA¹CONCENTRA¼»ODE
ViaOeste
 (a)
9 (a)
ECONÇMICO lNANCEIROSFAVOR¶VEISTANTOAO0ODER#ONCEDENTEQUANTO¹CONCESSION¶RIA OBSERVANDO #OMPANHIAESUA#ONTROLADORA##2AmUXOSDECAIXADEATIVOSESPECÁlCOSPOREXEMPLO BASEADOS RISCODECR½DITO.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊESlNANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOM Outras partes relacionadas
ASPREMISSAS DIRETRIZESEMETODOLOGIASDEC¶LCULOPREVISTASNOINSTRUMENTO EAPARTIRDECR½DITO NAPERFORMANCEDEUMATIVO /PAGAMENTOANTECIPADO½CONSISTENTECOMOCRIT½RIODEPAGAMENTOS INSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCO AVALIADASPORAG¾NCIASDErating. b) Risco de estrutura de
6IA1UATRO
 (a)
5 (a)
REGULATÆRIOQUELHE½FAVOR¶VEL TERCONlRMADOOREEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATODE DOPRINCIPALEJUROSCASOOVALORDOPR½ PAGAMENTOREPRESENTE EMSUAMAIORPARTE VALORESN»O CAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZ$ECORREDAESCOLHAENTRECAPITALPRÆPRIOAPORTESDECAPI
#0#
 (a)
 (a)
CONCESS»O PORMEIODAEXTENS»ODEPRAZO ESTIMADAAT½JANEIRODECCR ViaOeste (ViaOeste): PAGOSDOPRINCIPALEDEJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALPENDENTE OQUEPODEINCLUIRUMACOMPEN TALERETEN¼»ODELUCROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAFAZPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES
#))3
 (a)
 (a)
2ODOVIAS#ASTELLO"RANCO30  2APOSO4AVARES30  3ENADOR*OSE%RMÁRIODE-ORAES30 SA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO!L½MDISSO COMRELA¼»OAUMATIVOlNANCEI 0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODOCAPITAL S»OMONITORADOS
Lam Vias
 (a)
 (a)
 E$R#ELSO#HARURI30  LIGANDOACAPITALPAULISTAAO/ESTEDO%STADO!CONCESSION¶RIA ROADQUIRIDOPORUMVALORMENOROUMAIORDOQUEOVALORNOMINALDOCONTRATO APERMISS»OOUA PERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDOCOMOSPADRÊESDEMERCADO!!DMINIS
 (a)
##2-OBILIDADE
½RESPONS¶VELPELAADMINISTRA¼»ODE QUILÇMETROSEPELAMANUTEN¼»OECONSERVA¼»ODEOU EXIG¾NCIADEPR½ PAGAMENTOPORUMVALORQUEREPRESENTEOVALORNOMINALDOCONTRATOMAISOSJUROS TRA¼»OAVALIAQUEA#OMPANHIAESUASINVESTIDASGOZAMDECAPACIDADEPARAMANTERACONTINUIDA
Total


TROS QUILÇMETROS/CONTRATODECONCESS»OVAIAT½DEDEZEMBRODE%MDEJUNHODE CONTRATUAISQUETAMB½MPODEINCLUIRCOMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRA DEOPERACIONALDOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOS $ESPESASCOMPROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»O
 FOIASSINADOO4ERMO!DITIVO0RELIMINAR#OLETIVONoAOCONTRATODECONCESS»ODA6IA/ESTE TO  ACUMULADOS MAS N»O PAGOS  S»O TRATADAS COMO CONSISTENTES COM ESSE CRIT½RIO SE O VALOR INSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/QUADRO
2021
2020
COMO%STADODE3»O0AULO PARAOSSEGUINTESOBJETOSs0AGAMENTODOVALORDE2 DECOR JUSTODOPR½ PAGAMENTOFORINSIGNIlCANTENORECONHECIMENTOINICIAL!TIVOSlNANCEIROS -ENSURA SEGUINTEAPRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPON 2EMUNERA¼»OC
RENTEDEREC¶LCULODO4ERMO!DITIVODE RECONHECENDO DEFORMAIRREVOG¶VELEIRRETRAT¶VEL A ¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS %SSESATIVOSS»OMENSURADOSSUBSEQUENTEMENTEAOVALOR DENTES AO PERÁODO REMANESCENTE NO BALAN¼O PATRIMONIAL AT½ A DATA CONTRATUAL DE VENCIMENTO "ENEFÁCIOSDECURTOPRAZO REMUNERA¼»OlXA


OCORR¾NCIADEEVENTOSDEDESEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIROEMFAVORDO0ODER#ONCEDENTE/PAGA JUSTO/RESULTADOLÁQUIDO INCLUINDOJUROSOURECEITADEDIVIDENDOS ½RECONHECIDONORESULTADO
/UTROSBENEFÁCIOS
%SSESVALORESS»OBRUTOSEN»ODESCONTADOS EINCLUEMPAGAMENTODEJUROSCONTRATUAIS
MENTO CONSIDERADOCONDI¼»ODEElC¶CIAPARACELEBRA¼»ODOREFERIDOACORDO FOIREALIZADOEMDE !TIVOSlNANCEIROSA %SSESATIVOSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO
0ROVIS»ODEPARTICIPA¼»ONORESULTADO
-ENOSDEANO
UTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS/CUSTOAMORTIZADO½REDUZIDOPOR #ONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS
JULHO DE  s 2ECONHECIMENTO  PELA 6IA/ESTE  DE RESPONSABILIDADE DE CUSTEIO E EXECU¼»O DE custo amortizado
0ROVIS»OPARAREMUNERA¼»OVARI¶VELDOANOAPAGARNOANOSEGUINTE



perdas por impairment!RECEITADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISEO Fornecedores e outras contas a pagar
OBRASENTREOSKMSEDA2ODOVIA#ASTELLO"RANCOEDEOBRASDEDUPLICA¼»ODA2ODOVIA,ÁVIO
#OMPLEMENTODE002DOANOANTERIORPAGONOANO



impairmentS»ORECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANO 6. #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
4AGLIASSACHI ENTREOMUNICÁPIODE3»O2OQUEEA2ODOVIA#ASTELLO"RANCOs&OIPRESERVADOOPRAZO
0REVID¾NCIAPRIVADA


2021
2020
DESRECONHECIMENTO½RECONHECIDONORESULTADO
DEVIG¾NCIADOCONTRATODECONCESS»OESTABELECIDONO4!-DEESUBSEQUENTESEs#OMPROME
3EGURODEVIDA

6
#AIXAEBANCOS
2
9
TIMENTOPORPARTEDO0ODER#ONCEDENTEDEAVALIARTECNICAMENTEAINCLUS»ODEOBRASADICIONAISAO !TIVOSlNANCEIROSA6*2%SSESATIVOSS»OMENSURADOSSUBSEQUENTEMENTEAOVALORJUSTO/RESUL !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


TADOLÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO
CONTRATODA6IA/ESTE PASSÁVEISDEREEQUILÁBRIOCOMEXTENS»ODOPRAZODECONCESS»O PARCIALMENTE
6
7.502 .A!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA!'/ REALIZADAEMDEABRILDE FOIlXADAAREMUNERA
&UNDOSDEINVESTIMENTOS
CUMPRIDOSATRAV½SDOS4ERMOSADITIVOSABAIXODESCRITOS/ACORDOPRELIMINARIMPLICANOENCERRA 0ASSIVOSlNANCEIROS CLASSIlCA¼»O MENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS/SPASSIVOSl Total - Caixa e equivalentes de caixa

 ¼»OANUALDOSMEMBROSDOCONSELHODEADMINISTRA¼»OEDIRETORIADA#OMPANHIANOMONTANTEDE
MENTODASA¼ÊESJUDICIAISPORPARTEDO0ODER#ONCEDENTEEDACONCESSION¶RIA DESCRITASNANOTA NANCEIROSFORAMCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*25MPASSIVOlNAN
2021
2020 2 INCLUINDOSAL¶RIOS BENEFÁCIOS REMUNERA¼»OVARI¶VELPAGANOANOECONTRIBUI¼»OPARA
EXPLICATIVAEITEMD RELATIVAMENTE¹SDEMANDASDEANULA¼»ODO4!-DOANODEEDOSREA CEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADOCASOFORCLASSIlCADO !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
SEGURIDADESOCIAL4ODOSOSCOLABORADORESDA#OMPANHIAFORAMTRANSFERIDOSPARAA##2EM
JUSTESTARIF¶RIOSDEE!L½MDISSO lCOUESTABELECIDOO)0#!COMOÁNDICEDEREAJUSTEDA COMOMANTIDOPARANEGOCIA¼»O FORUMDERIVATIVOOUFORDESIGNADOCOMOTALNORECONHECIMENTO &UNDOSDEINVESTIMENTOS

 DEOUTUBRODEA 2EFERE SEAENCARGOSDEFOLHADEPAGAMENTORELATIVO¹TRANSFER¾NCIADE
TARIFAAPARTIRDEDEJULHODE%ST¶DElNIDOOPRAZODENOVEMESES CONTADOSDADATADE INICIAL0ASSIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAO6*2S»OMENSURADOSAOVALORJUSTOEORESULTADOLÁQUI 4OTAL !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS

 COLABORADORES CUJOVENCIMENTOSED¶NOM¾SSUBSEQUENTEAEMISS»ODODOCUMENTOB 2EFERE SE
ASSINATURADOACORDO PARAA!24%30CONlRMAROSC¶LCULOSDOSDESEQUILÁBRIOSECONÇMICO lNANCEI DO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO/UTROSPASSIVOSlNANCEIROSS»OSUBSEQUENTEMENTE !S APLICA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM REMUNERADAS ¹ TAXA M½DIA DE   DO #$)  EQUIVALENTE A AREVERS»ODEDIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOS CUJOPAGAMENTOFOIREALIZADOAMAIOREC #ONTEMPLA
ROSFAVOR¶VEISTANTOAO0ODER#ONCEDENTEQUANTO¹CONCESSION¶RIA OBSERVANDOASPREMISSAS DIRE MENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADOUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS!DESPESADEJUROS GA  AA DO#$) EQUIVALENTEA AA EMM½DIA EMDEDEZEMBRODE  OVALORTOTALDEREMUNERA¼»OlXAEVARI¶VELATRIBUÁVELAOSMEMBROSDAADMINISTRA¼»OEDIRETORIA
TRIZESEMETODOLOGIASDEC¶LCULOPREVISTASNOINSTRUMENTO%MDEDEZEMBRODE FOIASSINA NHOSEPERDASCAMBIAISS»ORECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANODESRECONHECI 7. Tributos a recuperar
2021
2020 11. Obrigações sociais e trabalhistas
2021
2020
DOO4ERMO!DITIVOE-ODIlCATIVON PORMEIODOQUALFOIASSUMIDAAEXECU¼»ODEINVESTI MENTOTAMB½M½RECONHECIDONORESULTADO$ESRECONHECIMENTO !TIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIA Circulante
Circulante
MENTOSESTIMADOSEM2MILHÊES PARAMELHORIASDISPOSITIVODO3ERTANEJO KM DARO DESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOs/SDIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVO )20*

 ).33SOBREFOLHADEPAGAMENTO

DOVIA30  EM-AIRINQUE MEDIANTEAEXTENS»ODEDIASNOPRAZODOCONTRATODECONCESS»O%M EXPIRAMOUs4RANSFEREOSDIREITOSCONTRATUAISDERECEBIMENTOAOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSO )22&

6.407 )22&DEEMPREGADOS
4
256
DEDEZEMBRODE FOIASSINADOO4ERMO!DITIVOE-ODIlCATIVON PORMEIODOQUAL BREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»OEMQUEs3UBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOS 4OTALCIRCULANTE
9.022
 FGTS

FOIASSUMIDAAEXECU¼»ODEINVESTIMENTOSESTIMADOSEM2MILHÊES REFERENTESAOACESSOAO DATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIDOSOUs!#OMPANHIANEMTRANSFERENEMMANT½M Não circulante
3AL¶RIOSAPAGAR
466
(OSPITAL2EGIONALDE3OROCABA MEDIANTEAEXTENS»ODEDIASNOPRAZODOCONTRATODECONCESS»O SUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»O )20*
 0ROVIS»OPARAPARTICIPA¼»ONOSRESULTADOS

CCR RodoAnel Oeste (RodoAnel Oeste): 4RECHOOESTEDO2ODOANEL-¶RIO#OVAS NUMAEXTENS»OTOTAL RET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNANCEIRO!#OMPANHIAREALIZATRANSA¼ÊESEMQUETRANSFEREATIVOS 4OTALN»OCIRCULANTE
 0ROVIS»OPARAF½RIAS

DEQUILÇMETROS INTERLIGANDOOSCORREDORESDEACESSO¹CIDADEDE3»O0AULO30  30   RECONHECIDOSNOBALAN¼OPATRIMONIAL MASMANT½MTODOSOUSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSE 8. Imposto de renda e contribuição social: Conciliação do imposto de renda e da contribuição /UTRASOBRIGA¼ÊESTRABALHISTAS

30  30 E"2  EOSCONECTANDOAOTRECHOSULEMDIRE¼»OAO0ORTODE3ANTOS/PRAZODO BENEFÁCIOSDOSATIVOSTRANSFERIDOS.ESSESCASOS OSATIVOSlNANCEIROSN»OS»ODESRECONHECIDOS social - correntes: !CONCILIA¼»ODOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALREGISTRADASNORESUL
4
5.054
CONTRATODECONCESS»OVAIAT½DEMAIODE!#OMPANHIADET½M ATUALMENTE  DO 0ASSIVOS lNANCEIROS ! #OMPANHIA DESRECONHECE UM PASSIVO lNANCEIRO QUANDO SUA OBRIGA¼»O TADO½DEMONSTRADAASEGUIR
Não circulante
CAPITALSOCIALDACONCESSION¶RIA%MDEOUTUBRODE FOICELEBRADOACORDOJUNTOAO0ODER CONTRATUAL½RETIRADA CANCELADAOUEXPIRA!#OMPANHIATAMB½MDESRECONHECEUMPASSIVOlNAN

2021
2020 0ROGRAMADEGRATIlCA¼»ODELONGOPRAZO
#ONCEDENTEPARAREEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATODECONCESS»O/ACORDOPREVIUI  CEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOSmUXOSDECAIXADOPASSIVOMODIlCADOS»OSUBSTAN ,UCROANTESDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

960.965 
AUMENTODATARIFAB¶SICADEPED¶GIOEM2 PARACOMPENSA¼»ODASPERDASDASRECEITASTARI CIALMENTEDIFERENTES CASOEMQUEUMNOVOPASSIVOlNANCEIROBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS½ !LÁQUOTANOMINAL

 12. Investimentos: a) Investimentos em controladas:
F¶RIAS PROVENIENTESDAREVOGA¼»ODACOBRAN¼ADOSEIXOSSUSPENSOSEII RETORNODAALÁQUOTADA RECONHECIDO A VALOR JUSTO .O DESRECONHECIMENTO DE UM PASSIVO lNANCEIRO  A DIFEREN¼A ENTRE O )MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL¹ALÁQUOTANOMINAL
Percentual de
 
OUTORGAVARI¶VELAOPERCENTUALCONTRATUALDE!VIG¾NCIADOACORDOINICIOU SEEMDEOUTUBRO VALORCONT¶BILEXTINTOEACONTRAPRESTA¼»OPAGAINCLUINDOATIVOSTRANSFERIDOSQUEN»OTRANSITAM %FEITOTRIBUT¶RIODASADI¼ÊESEEXCLUSÊESPERMANENTES
participação
DECCR SPVias (SPVias): 2ODOVIAS#ASTELLO"RANCO30  2APOSO4AVARES30  &RAN PELOCAIXAOUPASSIVOSASSUMIDOS ½RECONHECIDANORESULTADO#OMPENSA¼»O/SATIVOSOUPASSI
Atividade principal Local de constituição e operação
2021
2020
%QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
 426.500 Controladas
CISCODA3ILVA0ONTESE!NTONIO2OMANO3CHINCARIOLAMBAS30  &RANCISCO!LVES.EGR»O30 VOSlNANCEIROSS»OCOMPENSADOSEOVALORLÁQUIDOAPRESENTADONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDO E $ESPESASINDEDUTÁVEIS
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
   

 !UTO"!N
 E*O»O-ELL»O30  NUMTOTALDE QUILÇMETROSDEEXTENS»O/PRAZODACONCESS»O SOMENTEQUANDO A#OMPANHIATENHAATUALMENTEUMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAR 2EMUNERA¼»OVARI¶VELDEDIRIGENTESESTATUT¶RIOS
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
   

(625) ViaOeste
VAIAT½DESETEMBRODE%MDEJUNHODE FOIASSINADOO4ERMO!DITIVO0RELIMINAR OSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIQUID¶ LOSEMUMABASELÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDARO *UROSSOBRECAPITALPRÆPRIO
"RASIL30
   
(4.497)
 2ODO!NEL/ESTE #ONCESS»ORODOVI¶RIA
#OLETIVONoAOCONTRATODECONCESS»ODA306IASCOMO%STADODE3»O0AULO PARAOSSEGUINTES PASSIVOSIMULTANEAMENTEd) #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASs#AIXAE )NCENTIVOSRELATIVOSAOIMPOSTODERENDA
7
306IAS
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
   
OBJETOSs0AGAMENTODOVALORDE2 DECORRENTEDEREC¶LCULODO4ERMO!DITIVODE  EQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNAN
)2E#3N»OCONSTITUÁDOSOBREPREJUÁOSlSCAISEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASA
56
 )NOVAP
3ERVI¼OS
"RASIL30
   
CEIRAS
COM
CONVERSIBILIDADE
IMEDIATA
E
RISCO
INSIGNIlCANTE
DE
MUDAN¼A
DE
VALOR
3»O
RECURSOS
RECONHECENDO DEFORMAIRREVOG¶VELEIRRETRAT¶VEL AOCORR¾NCIADEEVENTOSDEDESEQUILÁBRIOECONÇMI
270
/UTROSAJUSTESTRIBUT¶RIOS
2ENOVIAS
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
"RASIL30
   
CO lNANCEIROEMFAVORDO0ODER#ONCEDENTE/PAGAMENTO CONSIDERADOCONDI¼»ODEElC¶CIAPARA MANTIDOS COM A lNALIDADE DE ATENDER COMPROMISSOS DE CURTO PRAZO !L½M DOS CRIT½RIOS ACIMA 
CELEBRA¼»ODOREFERIDOACORDO FOIREALIZADOEMDEJULHODEEs&OIPRESERVADOOPRAZODE UTILIZA SECOMOPAR·METRODECLASSIlCA¼»O ASSAÁDASDERECURSOSPREVISTASPARAOSPRÆXIMOS b) Composição dos investimentos em controladas
Patrimônio
líquido
Investimentos
Resultado
líquido
do
exercício
das
investidas
Resultado
de
equivalência
patrimonial
VIG¾NCIADOCONTRATODECONCESS»OESTABELECIDONO4!-DEESUBSEQUENTES/ACORDOIMPLICA MESESAPARTIRDADATADAAVALIA¼»Os!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS2EFERE SEAOSDEMAISINVESTIMENTOS
2021
2020
2021
2020
2021
2020
2021
2020
NOENCERRAMENTODASA¼ÊESJUDICIAISPORPARTEDO0ODER#ONCEDENTEEDACONCESSION¶RIA DESCRITAS lNANCEIROSN»OENQUADRADOSNOSITENSACIMAMENCIONADOSe) Ativos intangíveis: !#OMPANHIA



500.222




NANOTAEXPLICATIVAEITEMC RELATIVAMENTE¹SDEMANDASDEANULA¼»ODOS4!-DOANODE POSSUIOSEGUINTEATIVOINTANGÁVELs$IREITODEUSOECUSTOSDEDESENVOLVIMENTODESISTEMASINFOR !UTO"!N



642




EDOSREAJUSTESTARIF¶RIOSDEE!L½MDISSO lCOUESTABELECIDOO)0#!COMOÁNDICEDE MATIZADOS 3»O DEMONSTRADOS AO CUSTO DE AQUISI¼»O  DEDUZIDOS DA AMORTIZA¼»O  CALCULADA DE )NOVAP


49.624




65.570
REAJUSTEDATARIFAAPARTIRDEDEJULHODE%ST¶DElNIDOOPRAZODENOVEMESES CONTADOS ACORDOCOMAGERA¼»ODEBENEFÁCIOSECONÇMICOSESTIMADA/SATIVOSINTANGÁVEISCOMVIDAËTILDE 2ENOVIAS
2ENOVIASGIO

29.272
(20.750)

DADATADEASSINATURADOACORDO PARAA!24%30CONlRMAROSC¶LCULOSDOSDESEQUILÁBRIOSECONÇ lNIDAS»OMONITORADOSSOBREAEXIST¾NCIADEQUALQUERINDICATIVOSOBREAPERDADEVALORRECUPER¶








MICO lNANCEIROSFAVOR¶VEISTANTOAO0ODER#ONCEDENTEQUANTO¹CONCESSION¶RIA OBSERVANDOAS VEL#ASOTAISINDICATIVOSEXISTAM A#OMPANHIAEFETUAOTESTEDEVALORRECUPER¶VELf) Redução ao 2ODO!NEL/ESTE

279.740






PREMISSAS  DIRETRIZES E METODOLOGIAS DE C¶LCULO PREVISTAS NO INSTRUMENTO Renovias: 2ODOVIAS valor recuperável de ativos (impairment): s!TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIARE 306IAS
30  30  30  30 E30  ENTRE#AMPINASEOSULDE-INAS'ERAIS COMEXTENS»O CONHECEPROVISÊESPARAPERDASESPERADASDECR½DITOSOBREATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTO
DE QUILÇMETROS/PRAZODECONCESS»OVIGORAAT½DEJUNHODE!#OMPANHIADET½M AMORTIZADO/PERÁODOM¶XIMOCONSIDERADONAESTIMATIVADEPERDADECR½DITOESPERADA½OPERÁODO
M
DOCAPITALSOCIALDACONCESSION¶RIAInovap 5: 4¾MPOROBJETIVOAPRESTA¼»ODESERVI¼OSRELA CONTRATUALM¶XIMODURANTEOQUALA#OMPANHIAEST¶EXPOSTOAORISCODECR½DITO!ODETERMINARSE
M m
m
CIONADOS¹OPERA¼»ODERODOVIAS!TUALMENTE A3OCIEDADEN»OTEMOPERA¼ÊES1.1. Processo de O RISCO DE CR½DITO DE UM ATIVO lNANCEIRO AUMENTOU SIGNIlCATIVAMENTE DESDE O RECONHECIMENTO
m
investigação: %MDENOVEMBRODE A#ONTROLADORA##23!CELEBROU4ERMODE!UTOCOM INICIALEAOESTIMARASPERDASDECR½DITOESPERADAS A#OMPANHIACONSIDERAINFORMA¼ÊESRAZO¶VEIS
POSI¼»O DOQUALDETERMINADASCONTROLADASDA#OMPANHIAS»OPARTESINTEGRANTES COMO-INIST½ EPASSÁVEISDESUPORTEQUES»ORELEVANTESEDISPONÁVEISSEMCUSTOOUESFOR¼OEXCESSIVO)SSOINCLUI
RIO0ËBLICODO%STADODE3»O0AULO PARAPOSTERIORHOMOLOGA¼»OJUDICIAL PELOQUAL A#ONTROLADORA INFORMA¼ÊESEAN¶LISESQUANTITATIVASEQUALITATIVAS COMBASENAEXPERI¾NCIAHISTÆRICADA#OMPA
##23!SECOMPROMETEUAPAGAR AQUANTIADE2 DOSQUAIS2PARAO%STADODE NHIA NAAVALIA¼»ODECR½DITOECONSIDERANDOINFORMA¼ÊESPROSPECTIVASforward-looking). !#OM
3»O0AULOE2 ATÁTULODEDOA¼»O PARAA&ACULDADEDE$IREITODA5304AISVALORESFORAM PANHIACONSIDERAUMATIVOlNANCEIROCOMOINADIMPLENTEQUANDO £POUCOPROV¶VELQUEODEVEDOR
INTEGRALMENTEPROVISIONADOS PELA#ONTROLADORA NOEXERCÁCIODE COMVENCIMENTOEMDUAS PAGUEINTEGRALMENTESUASOBRIGA¼ÊESDECR½DITOA#OMPANHIA!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»O
PARCELAS APRIMEIRANOVALORDE2EASEGUNDADE2 AMBASPAGASNOSVENCIMEN ESTIMATIVASPONDERADASPELAPROBABILIDADEDEPERDASDECR½DITO1UANDOAPLIC¶VEL ASPERDASDE
TOS QUEOCORRERAMEMMAR¼ODEEMAR¼ODE4AISVALORESFORAMCORRIGIDOSPELA3ELIC A CR½DITOS»OMENSURADASAVALORPRESENTE PELADIFEREN¼AENTREOSmUXOSDECAIXAARECEBERDEVIDOS
PARTIRDADATADEASSINATURADO4ERMO%MDEJULHODE O%STADODE3»O0AULOINTERPÇS A#OMPANHIADEACORDOCOMOCONTRATOEOSmUXOSDECAIXAQUEA#OMPANHIAESPERARECEBER!S
RECURSOCONTRAAHOMOLOGA¼»ODO4ERMODE!UTOCOMPOSI¼»O OCORRIDAEMDEMAIODE  PERDASDECR½DITOESPERADASS»ODESCONTADASPELATAXADEJUROSEFETIVADOATIVOlNANCEIRO/VALOR
SUSTENTANDOAIMPOSSIBILIDADEDECELEBRA¼»ODEACORDOEMMAT½RIADEIMPROBIDADEECOMAlNA CONT¶BILBRUTODEUMATIVOlNANCEIRO½BAIXADOQUANDOA#OMPANHIAN»OTEMEXPECTATIVARAZO¶VEL
M
M
LIDADEDEQUETODACONTRAPRESTA¼»OIMPOSTA¹#ONTROLADORA##23!PORFOR¼ADO4ERMOREVERTA DERECUPERAROATIVOlNANCEIROEMSUATOTALIDADEOUEMPARTE.OENTANTO OSATIVOSlNANCEIROS
EXCLUSIVAMENTEEMFAVORDO%STADODE3»O0AULO!#ONTROLADORA##23!REITERAQUEO4ERMODE BAIXADOSPODEMAINDAESTARSUJEITOS¹EXECU¼»ODECR½DITOPARAOCUMPRIMENTODOSPROCEDIMENTOS
!UTOCOMPOSI¼»OFOICELEBRADOSEGUINDOOSPAR·METROSESTIPULADOSCOMO-INIST½RIO0ËBLICODO DA#OMPANHIAPARAARECUPERA¼»ODOSVALORESDEVIDOS!PROVIS»OPARAPERDASPARAATIVOSlNAN
%STADODE3»O0AULO%MDEFEVEREIRODE O4RIBUNALDE*USTI¼ADO%STADODE3»O0AULO CEIROSMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO½DEDUZIDADOVALORCONT¶BILBRUTODOSATIVOSEDEBITADA
NEGOUORECURSOINTERPOSTOPELO%STADODE3»O0AULO MANTENDOINTEGRALMENTEASENTEN¼ADEPRI NORESULTADOs!TIVOSN»OlNANCEIROS/SVALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROSS»OREVISTOS
MEIRAINST·NCIA%MDEJUNHODE O%STADODE3»O0AULOINTERPÇSRECURSOSAOSTRIBUNAIS ACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURARSEH¶INDICA¼»ODEPERDANOVALORRECUPER¶VELE CASO
SUPERIORESQUESTIONANDOUNICAMENTEADESTINA¼»ODEVALORESATÁTULODEDOA¼»O¹&ACULDADEDE SEJACONSTATADOQUEOATIVOEST¶impaired UMNOVOVALORDOATIVO½DETERMINADO!#OMPANHIA
$IREITODA5NIVERSIDADEDE3»O0AULO COMOOBJETIVODEDESTINARPARAOSCOFRESDO%STADOTAIS DETERMINAOVALOREMUSODOATIVOTENDOCOMOREFER¾NCIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOSmUXOS
QUANTIAS SENDOESTEOËNICOTEMAPENDENTEDEDElNI¼»ONOSRECURSOSQUEAGUARDAMJULGAMENTO DECAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOSAPROVADOSPELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVALIA¼»O
DElNITIVOPELO34*E34&%MDEAGOSTODEFOIREALIZADOOJULGAMENTONA4URMADO34*  AT½ADATAlNALDOPRAZODECONCESS»O CONSIDERANDOTAXASDEDESCONTOSQUEREmITAMOSRISCOS
TENDO O M½RITO DO RECURSO INTERPOSTO PELO %STADO DE 3»O 0AULO SIDO DESPROVIDO PARA MANTER A ESPECÁlCOSRELACIONADOSACADAUNIDADEGERADORADECAIXA5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECU
m
M
M
DESTINA¼»OORIGINALDOSVALORESDOADOS CONFORMEDElNIDONO4ERMODE!UTOCOMPOSI¼»O!GUARDA PER¶VEL½RECONHECIDANORESULTADOCASOOVALORCONT¶BILDEUMATIVOEXCEDASEUVALORRECUPER¶VEL
M
M
M
SEAPUBLICA¼»ODOACÆRD»O!SINVESTIGA¼ÊESDASAUTORIDADESPËBLICASN»OFORAMCONCLUÁDASE  ESTIMADO/VALORRECUPER¶VELDEUMATIVO½OMAIORENTREOSEUVALOREMUSOEOSEUVALORJUSTO
M
M M
M
m
DESSAFORMA NOVASINFORMA¼ÊESPODEMSERREVELADASNOFUTURO SENDOCERTOQUETAISINVESTIGA¼ÊES MENOSCUSTOSPARAVENDER/VALOREMUSO½BASEADOEMmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOS DES m
M
M
M
M
m m
CORREMEMSEGREDODEJUSTI¼A.OMOMENTO N»O½PRATIC¶VELDETERMINARSEH¶PERDAPROV¶VELDE CONTADOSAVALORPRESENTEUSANDOUMATAXADEDESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREmITAASAVALIA
MM
M
M
CORRENTEDEOBRIGA¼»OPRESENTEEMVISTADEEVENTOPASSADOENEMFAZERUMAMENSURA¼»ORAZO¶VEL ¼ÊESATUAISDEMERCADODOVALORDODINHEIRONOTEMPOEOSRISCOSESPECÁlCOSDOATIVO5MAPERDA
QUANTOAEVENTUAISNOVASPROVISÊESPASSIVASSOBREESTEASSUNTONESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEI
RAS!#OMPANHIA DETERMINADASCONTROLADASESUA#ONTROLADORA##23!CONTINUAR»OCONTRIBUIN
DOCOMASAUTORIDADESPËBLICASEMANTER»OOSSEUSACIONISTASEOMERCADOEMGERALDEVIDAMENTE
INFORMADOS1.2. Efeitos da pandemia do COVID-19: !#OMPANHIAACREDITAQUEJ¶ULTRAPASSOUOS
MAISEXPRESSIVOSIMPACTOSOCASIONADOSPELA#/6)$ EN»OFORAMIDENTIlCADOSRISCOSQUEPU
DESSEM AFETAR A CONTINUIDADE OPERACIONAL DA #OMPANHIA ! #OMPANHIA POSSUI CAPACIDADE DE
GERENCIARSEUCAIXADEFORMAAFAZERFRENTEATODOSSEUSCOMPROMISSOS.OENTANTO DEVIDOAIN
CERTEZAQUANTOADURA¼»ODAPANDEMIADA#/6)$  PERIODICAMENTE REVISAMOSNOSSASAN¶LISES
PARAREmETIREVENTUAISMUDAN¼ASNOCEN¶RIOECONÇMICOEIMPACTOSNASOPERA¼ÊES
2. Principais práticas contábeis: !S POLÁTICAS E PR¶TICAS CONT¶BEIS DESCRITAS ABAIXO T¾M SIDO
APLICADASCONSISTENTEMENTENOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASa) Investimentos: /SINVESTIMENTOSDA#OMPANHIAEMENTIDADESCONTABILIZADASPELOM½TODODAEQUI
VAL¾NCIAPATRIMONIALCOMPREENDEMSUASPARTICIPA¼ÊESEMCONTROLADASEEMPREENDIMENTOSCON
TROLADOSEMCONJUNTO(joint ventures)s#ONTROLADAS!#OMPANHIACONTROLAUMAENTIDADEQUANDO
EST¶EXPOSTOA OUTEMDIREITOSOBRE OSRETORNOSVARI¶VEISADVINDOSDESEUENVOLVIMENTOCOMA
ENTIDADEETEMAHABILIDADEDEAFETARESSESRETORNOSEXERCENDOSEUPODERSOBREAENTIDADE!S
DEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDECONTROLADASS»OINCLUÁDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASAPARTIR
DADATAEMQUEA#OMPANHIAOBTIVEROCONTROLEAT½ADATAEMQUEOCONTROLEDEIXADEEXISTIR
s#ONTROLADASEMCONJUNTO0ARASERCLASSIlCADACOMOUMAENTIDADECONTROLADAEMCONJUNTO 
DEVEEXISTIRUMACORDOCONTRATUALQUEPERMITEA#OMPANHIACONTROLECOMPARTILHADODAENTIDADEE
D¶A#OMPANHIADIREITOAOSATIVOSLÁQUIDOSDAENTIDADECONTROLADAEMCONJUNTO EN»ODIREITOAOS
SEUSATIVOSEPASSIVOSESPECÁlCOS4AISINVESTIMENTOSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTEPELOCUSTO O
QUALINCLUIOSGASTOSCOMATRANSA¼»O!PÆSORECONHECIMENTOINICIAL ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEI
RASINCLUEMAPARTICIPA¼»ODA#OMPANHIANOLUCROOUPREJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIOEOUTROSRESUL
TADOSABRANGENTESDAINVESTIDAAT½ADATAEMQUEOCONTROLECONJUNTODEIXADEEXISTIRb) Combinação de negócios: #OMBINA¼ÊESDENEGÆCIOS»OREGISTRADASUTILIZANDOOM½TODODEAQUISI¼»O
QUANDOOCONTROLE½TRANSFERIDOPARAOGRUPO!#OMPANHIAMENSURAO¶GIOCOMOSENDOOVALOR
JUSTODACONTRAPRESTA¼»OTRANSFERIDAINCLUINDOOVALORRECONHECIDODEQUALQUERPARTICIPA¼»ON»O
CONTROLADORANA#OMPANHIAADQUIRIDA DEDUZIDODOVALORJUSTODOSATIVOSEPASSIVOSASSUMIDOS
IDENTIlC¶VEIS TODOSMENSURADOSNADATADAAQUISI¼»O3EOEXCEDENTE½NEGATIVO UMGANHODE
CORRENTEDOACORDODACOMPRA½RECONHECIDOIMEDIATAMENTENORESULTADODOEXERCÁCIO.OCASODE
AQUISI¼ÊESDECONTROLEEMNEGÆCIOSRELACIONADOS¹SATIVIDADESDECONCESS»OCOMPRAZOSDElNIDOS 
OS¶GIOSOUVALORESRESIDUAISS»OGERALMENTEALOCADOSAODIREITODEEXPLORA¼»ODACONCESS»OE
AMORTIZADOSCOMBASENAEXPECTATIVADEBENEFÁCIOSECONÇMICOSDECADANEGÆCIOADQUIRIDO/S
CUSTOSDETRANSA¼»O QUEN»OSEJAMAQUELESASSOCIADOSCOMAEMISS»ODETÁTULOSDEDÁVIDAOUDE
PARTICIPA¼»OACION¶RIA INCORRIDOSEMUMACOMBINA¼»ODENEGÆCIOS S»ORECONHECIDOSCOMODES
PESAS¹MEDIDAQUEINCORRIDOS3EACONTABILIZA¼»OINICIALDEUMACOMBINA¼»ODENEGÆCIOSESTIVER
INCOMPLETANOENCERRAMENTODOEXERCÁCIONOQUALESSACOMBINA¼»OOCORREU S»OREGISTRADOSOS
VALORESJUSTOSPROVISÆRIOSCONHECIDOSAT½ENT»O%SSESVALORESPROVISÆRIOSS»OAJUSTADOSDURANTEO
PERÁODODEMENSURA¼»OANO OUATIVOSEPASSIVOSADICIONAISS»ORECONHECIDOSPARAREmETIRAS
NOVASINFORMA¼ÊESOBTIDASRELACIONADASAFATOSECIRCUNST·NCIASEXISTENTESNADATADEAQUISI¼»O
QUE SECONHECIDOS TERIAMAFETADOOSVALORESRECONHECIDOSNAQUELADATAC )NSTRUMENTOSlNANceiros: #LASSIlCA¼»OEMENSURA¼»OSUBSEQUENTE !TIVOSlNANCEIROS.ORECONHECIMENTOINICIAL 
UMATIVOlNANCEIRO½CLASSIlCADOCOMOMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*2/SATIVOSl
NANCEIROSN»OS»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEAORECONHECIMENTOINICIAL AN»OSERQUEA
#OMPANHIAMUDEOMODELODENEGÆCIOSPARAAGEST»ODEATIVOSlNANCEIROS ENESTECASOTODOSOS
ATIVOSlNANCEIROSAFETADOSS»ORECLASSIlCADOSNOPRIMEIRODIADOPERÁODODEAPRESENTA¼»OPOSTE
RIOR¹MUDAN¼ANOMODELODENEGÆCIOS5MATIVOlNANCEIRO½MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOSE
ATENDERAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2s½MANTIDO
DENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEIROSPARARECEBERmUXOS
DECAIXACONTRATUAISEsSEUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDECAIXAQUE
S»ORELATIVOSSOMENTEAOPAGAMENTODEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTO.ORE
CONHECIMENTOINICIALDEUMINVESTIMENTOEMUMINSTRUMENTOPATRIMONIALQUEN»OSEJAMANTIDO
PARANEGOCIA¼»O A#OMPANHIAPODEOPTARIRREVOGAVELMENTEPORAPRESENTARALTERA¼ÊESSUBSEQUEN
TESNOVALORJUSTODOINVESTIMENTOEM/2!%SSAESCOLHA½FEITAINVESTIMENTOPORINVESTIMENTO
4ODOSOSATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO CONFORME
DESCRITOACIMA S»OCLASSIlCADOSCOMOAO6*2)SSOINCLUITODOSOSATIVOSlNANCEIROSDERIVATIVOS
.ORECONHECIMENTOINICIAL A#OMPANHIAPODEDESIGNARDEFORMAIRREVOG¶VELUMATIVOlNANCEIRO
QUEDEOUTRAFORMAATENDAAOSREQUISITOSPARASERMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOCOMOAO6*2SE
ISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTEUMDESCASAMENTOCONT¶BILQUEDEOUTRAFORMASURGIRIA
!TIVOSlNANCEIROS !VALIA¼»ODOMODELODENEGÆCIO !#OMPANHIAREALIZAUMAAVALIA¼»ODOOBJE
TIVODOMODELODENEGÆCIOSEMQUEUMATIVOlNANCEIRO½MANTIDOEMCARTEIRAPORQUEISSOREmETE
MELHORAMANEIRAPELAQUALONEGÆCIO½GERIDOEASINFORMA¼ÊESS»OFORNECIDAS¹!DMINISTRA¼»O
!SINFORMA¼ÊESCONSIDERADASINCLUEMsASPOLÁTICASEOBJETIVOSESTIPULADOSPARAACARTEIRAEO
FUNCIONAMENTOPR¶TICODESSASPOLÁTICAS%LESINCLUEMAQUEST»ODESABERSEAESTRAT½GIADA!DMI
NISTRA¼»OTEMCOMOFOCOAOBTEN¼»ODERECEITASDEJUROSCONTRATUAIS AMANUTEN¼»ODEUMDETER
MINADOPERlLDETAXADEJUROS ACORRESPOND¾NCIAENTREADURA¼»ODOSATIVOSlNANCEIROSEADURA
¼»ODEPASSIVOSRELACIONADOSOUSAÁDASESPERADASDECAIXA OUAREALIZA¼»ODEmUXOSDECAIXAPOR

PORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELRELACIONADAA¶GION»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAISATIVOS AS
PERDASDEVALORRECUPER¶VELRECONHECIDASEMPERÁODOSANTERIORESS»OAVALIADASACADADATADE
APRESENTA¼»OPARAQUAISQUERINDICA¼ÊESDEQUEAPERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOUN»OMAIS
EXISTA5MAPERDADEVALOR½REVERTIDACASOTENHAHAVIDOUMAMUDAN¼ANASESTIMATIVASUSADAS
PARADETERMINAROVALORRECUPER¶VEL SOMENTENACONDI¼»OEMQUEOVALORCONT¶BILDOATIVON»O
EXCEDA O VALOR CONT¶BIL QUE TERIA SIDO APURADO  LÁQUIDO DE DEPRECIA¼»O OU AMORTIZA¼»O  CASO A
PERDADEVALORN»OTIVESSESIDORECONHECIDAg) 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASEDES
PESASlNANCEIRASCOMPREENDEM BASICAMENTE OSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASE
JUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOh) Benefícios a empregados: s0LANOSDECONTRIBUI¼»ODElNIDA5M
PLANODECONTRIBUI¼»ODElNIDA½UMPLANODEBENEFÁCIOSPÆS EMPREGOSOBOQUALUMAENTIDADE
PAGACONTRIBUI¼ÊESlXASPARAUMAENTIDADESEPARADAFUNDODEPREVID¾NCIA EN»OTER¶NENHUMA
OBRIGA¼»ODEPAGARVALORESADICIONAIS!SOBRIGA¼ÊESPORCONTRIBUI¼ÊESAOSPLANOSDEPENS»ODE
CONTRIBUI¼»ODElNIDAS»ORECONHECIDASCOMODESPESASDEBENEFÁCIOSAEMPREGADOSNORESULTADO
NOSPERÁODOSDURANTEOSQUAISSERVI¼OSS»OPRESTADOSPELOSEMPREGADOSs"ENEFÁCIOSDECURTO
PRAZOAEMPREGADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOSS»OMENSURADASEM
BASEN»ODESCONTADAES»OINCORRIDASCOMODESPESASCONFORMEOSERVI¼ORELACIONADOSEJAPRESTA
do. i) Imposto de renda e contribuição social: / IMPOSTO DE RENDA E A CONTRIBUI¼»O SOCIAL DO
EXERCÁCIOCORRENTEEDIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDOADICIO
NALDESOBREOLUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDAE
SOBREOLUCROTRIBUT¶VELPARACONTRIBUI¼»OSOCIALSOBREOLUCROLÁQUIDO CONSIDERANDOACOMPENSA¼»O
DEPREJUÁZOSlSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/IMPOS
TOCORRENTEEOIMPOSTODIFERIDOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIONADOSA
ITENSRECONHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTOCORRENTE½OIMPOSTOAPAGARSOBRE
OLUCROTRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO ¹STAXASVIGENTESNADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESl
NANCEIRAS.ADETERMINA¼»ODOIMPOSTODERENDACORRENTE A#OMPANHIALEVAEMCONSIDERA¼»OO
IMPACTODEINCERTEZASRELATIVAS¹SPOSI¼ÊESlSCAISTOMADASESEOPAGAMENTOADICIONALDEIMPOS
TODERENDAEJUROSDEVESERREALIZADO!#OMPANHIAACREDITAQUEAPROVIS»OPARAIMPOSTODERENDA
NOPASSIVOEST¶ADEQUADAEMRELA¼»OATODOSOSEXERCÁCIOSlSCAISEMABERTOBASEADAEMSUA
AVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES INCLUINDOINTERPRETA¼ÊESDASLEISlSCAISEEXPERI¾NCIAPASSADA%SSA
AVALIA¼»O½BASEADAEMESTIMATIVASEPREMISSASQUEPODEMENVOLVERUMAS½RIEDEJULGAMENTOS
SOBREEVENTOSFUTUROS.OVASINFORMA¼ÊESPODEMSERDISPONIBILIZADAS QUELEVARIAMA#OMPANHIA
AMUDAROSEUJULGAMENTOQUANTO¹ADEQUA¼»ODAPROVIS»OEXISTENTE TAISALTERA¼ÊESIMPACTAR»O
ADESPESACOMIMPOSTODERENDANOANOEMQUEFOREMREALIZADASj) Adoção inicial de normas
novas e alterações: !#OMPANHIAADOTOU INICIALMENTE APARTIRDEDEJANEIRODE ASSE
GUINTESNOVASNORMAS!SALTERA¼ÊESEM0RONUNCIAMENTOSQUEENTRARAMEMVIGOREMDEJANEIRO
DE N»OPRODUZIRAMIMPACTOSRELEVANTESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAReforma da taxa de juros de referência - Alterações ao CPC 48, CPC 08, CPC 40 e CPC 11: !SAL
TERA¼ÊESTRATAMDEQUESTÊESQUEPODEMAFETARASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMORESULTADODA
REFORMADATAXADEJUROSDEREFER¾NCIA INCLUINDOOSEFEITOSDEMUDAN¼ASNOSmUXOSDECAIXACON
TRATUAISOURELA¼ÊESDEhedge DECORRENTESDASUBSTITUI¼»ODATAXADEJUROSDEREFER¾NCIAPORUMA
TAXADEREFER¾NCIAALTERNATIVA!SALTERA¼ÊESFORNECEMEXPEDIENTEPR¶TICOPARACERTOSREQUISITOSDO
#0# #0# #0#E#0#RELACIONADOSAMUDAN¼ASNABASEDEDETERMINA¼»ODOSmUXOS
DECAIXACONTRATUAISDEATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSECONTABILIDADEDEhedge. Arrendamentos Alterações ao CPC 06 (R2): 2EQUERIMENTOSCOMOOBJETIVODEFACILITARPARAOSARRENDAT¶RIOSA
CONTABILIZA¼»ODEEVENTUAISCONCESSÊESOBTIDASNOSCONTRATOSDEARRENDAMENTOEMDECORR¾NCIADA
#/6)$  TAISCOMOPERD»O SUSPENS»OOUMESMOREDU¼ÊESTEMPOR¶RIASDEPAGAMENTOS/EXPE
DIENTEPR¶TICOPERMITEQUEOARRENDAT¶RIOOPTEPORN»OAVALIARSEACONCESS»ODEALUGUELRELACIO
NADA¹#/6)$ ½UMAMODIlCA¼»ODEARRENDAMENTO/ARRENDAT¶RIOQUEFAZSUAOP¼»ODEVER¶
CONTABILIZAR QUALQUER MUDAN¼A NOS PAGAMENTOS DE ARRENDAMENTO RESULTANTE DA CONCESS»O DE
ALUGUELRELACIONADA¹#/6)$ COMOSEFOSSEUMAMODIlCA¼»ODEARRENDAMENTO%STEEXPEDIENTE
½APLIC¶VELAPENASACONCESSÊESDEALUGUELOCORRIDACOMORESULTADODIRETODA#/6)$ EAPENAS
SETODASASCONDI¼ÊESASEGUIRFOREMATENDIDASA !MUDAN¼ANOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTO
RESULTANACONTRAPRESTA¼»OREVISADADEARRENDAMENTOQUE½SUBSTANCIALMENTEAMESMAQUE OU
MENORQUE ACONTRAPRESTA¼»ODEARRENDAMENTOIMEDIATAMENTEANTERIOR¹MUDAN¼AB 1UALQUER
REDU¼»ONOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTOAFETAAPENASOSPAGAMENTOSORIGINALMENTEDEVIDOSEM
OUANTESDEDEJUNHODEUMACONCESS»ODEALUGUELATENDEESSACONDI¼»OSERESULTAREM
PAGAMENTOSDEARRENDAMENTOMENORESEMOUANTESDEDEJUNHODE EC .»OH¶NENHUMA
MUDAN¼ASUBSTANTIVANOSOUTROSTERMOSECONDI¼ÊESDOARRENDAMENTOk) Novas normas ainda não
efetivas: 5MAS½RIEDENOVASNORMASSER»OEFETIVASPARAEXERCÁCIOSINICIADOSAPÆSDEDEZEMBRO
DE!#OMPANHIAN»OADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»ODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!SSEGUINTESNORMASALTERADASN»ODEVER»OTERUMIMPACTOSIGNIlCATIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNAN
CEIRASDA#OMPANHIAs"ENEFÁCIOSRELACIONADOS¹#/6)$ CONCEDIDOSPARAARRENDAT¶RIOSEM
CONTRATOSDEARRENDAMENTOAPÆSDEJUNHODEALTERA¼»OAO#0# s#ONTRATOS/NEROSOS
#USTOSPARACUMPRIRUMCONTRATOALTERA¼ÊESAO#0# s2EFER¾NCIAS¹ESTRUTURACONCEITUAL 
ALTERA¼ÊESAO#0#Es#LASSIlCA¼»ODOPASSIVOEMCIRCULANTEOUN»OCIRCULANTE ALTERA¼ÊESAO
#0#s#0# #ONTRATOSDESEGUROSs$IVULGA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#
s$ElNI¼»ODEESTIMATIVASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#Es)MPOSTODIFERIDORELACIONADO
AATIVOSEPASSIVOSDECORRENTESDEUMAËNICATRANSA¼»O!LTERA¼ÊESAO#0# 
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CNPJ/MF nº 29.209.677/0001-16

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

continuação

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2022

Infra SP Participações e Concessões S.A.

ENTREO)'0 -EO)0#! APRESENTARMENORVARIA¼»OPERCENTUALNOPERÁODOCOMPREENDIDOENTREADATA
DOËLTIMOREAJUSTEREALIZADOEADATADOREAJUSTEQUESER¶REALIZADOEII ESTABELECIDOPROCEDIMEN
TOEFORMADEREVIS»OCONTRATUALPARAVERIlCA¼»ODAEXIST¾NCIADEEVENTUALDESEQUILÁBRIOECONÇMI
CO lNANCEIRO E SUA RECOMPOSI¼»O  DECORRENTES DA APLICA¼»O DESSA ALTERA¼»O  CARACTERIZOU SE A
OCORR¾NCIADEDESEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATODECONCESS»OAFAVORDASCONCESSIO
N¶RIAS CASOSEVERIlQUEDIFEREN¼AENTREOMONTANTEANUALDARECEITADEPED¶GIOAUFERIDAPORMEIO
DASTARIFASREAJUSTADASEEFETIVAMENTECOBRADASPELASCONCESSION¶RIASEOMONTANTEQUETERIASIDO
RECEBIDOCASOASTARIFASTIVESSEMSIDOREAJUSTADASPELAVARIA¼»OACUMULADADO)'0 -!NTEADE
MORADA!24%30NAINSTAURA¼»ODOPRIMEIROPROCESSOADMINISTRATIVOTRATANDODOBI¾NIOCOMPREEN
DIDOENTREDEJULHODEEDEJUNHODE ACONCESSION¶RIAAJUIZOUAA¼»ODE0ROCEDI
MENTO/RDIN¶RION  CONTRAA!24%30EO%STADODE3»O0AULO PLEI
TEANDOOREEQUILÁBRIODEVIDORELATIVAMENTEAOALUDIDOPERÁODO2EFERIDOPROCESSOJUDICIALFOIINCLUÁDO
NOACORDOPRELIMINARCELEBRADOENTREASPARTES DIVULGADONO&ATO2ELEVANTEDA#OMPANHIAEM
DEJUNHODE CONSIDERANDOORECONHECIMENTODOPLEITOEMFAVORDACONCESSION¶RIA%MFACEDO
ACORDO A306IASREQUEREU EMDEJULHODE ASUSPENS»ODAA¼»O%MDEJULHODE 
FOIDEFERIDOOPEDIDODESUSPENS»OPELOPRAZODEMESESD 6IA/ESTEI4ERMO!DITIVO-ODIlCATIvo nº 12/06: /%STADODE3»O0AULOEACONCESSION¶RIADISCUTEM EMDIFERENTESA¼ÊESJUDICIAIS A
VALIDADE OUN»O DO4ERMO!DITIVO-ODIlCATIVON4!- TENDOEMVISTAAMANIFESTA¼»OAD
MINISTRATIVANOSENTIDODAINVALIDADEDOREFERIDO4!-NOQUEESTEADOTOUDADOSRELATIVOS¹SPROJE
¼ÊESlNANCEIRASDA½POCADACELEBRA¼»ODOCONTRATODECONCESS»OPARAIMPLEMENTARREEQUILÁBRIO
ECONÇMICO lNANCEIRO %M  DE JULHO DE   DEVIDO AO ACORDO PRELIMINAR CELEBRADO ENTRE AS
PARTES DIVULGADONO&ATO2ELEVANTEDA#OMPANHIAEMDEJUNHODE A6IA/ESTEREQUEREUA
DESIST¾NCIADATOTALIDADEDOSRECURSOSVINCULADOS¹A¼»O%MDEAGOSTODE FOIHOMOLOGA
DAADESIST¾NCIADOSRECURSOSAPRESENTADOSPELA6IA/ESTE!GUARDA SEAEXECU¼»ODOSHONOR¶RIOS
DEVIDOSAO%STADODE3»O0AULOE!24%30ii. Reajuste Tarifário de 2013: %MFACEDEDECIS»ODO
'OVERNODO%STADODE3»O0AULO QUEDECIDIUN»OREPASSARAOSUSU¶RIOSDASRODOVIASESTADUAISOS
REAJUSTESDASTARIFASDElNIDOSPARADEJULHODE CONFORMECONTRATOSDECONCESS»OEMVIGOR 
COMOESTABELECIMENTODEMEDIDASCOMPENSATÆRIASCONSIDERADASINSUlCIENTESPELACONCESSION¶RIA 
FOI PROPOSTA MEDIDA JUDICIAL PLEITEANDO O INTEGRAL REEQUILÁBRIO ECONÇMICO lNANCEIRO DO CONTRATO
2EFERIDOPROCESSOJUDICIALFOIINCLUÁDONOACORDOPRELIMINARCELEBRADOENTREASPARTES DIVULGADONO
&ATO2ELEVANTEDA#OMPANHIAEMDEJUNHODE CONSIDERANDOORECONHECIMENTODOPLEITOEM
FAVORDACONCESSION¶RIA%MFACEDOACORDO A6IA/ESTEREQUEREU EMDEJULHODE ASUS
PENS»ODAA¼»O%MDEAGOSTODE FOIDEFERIDOOPEDIDODESUSPENS»ODOFEITOPELOPRAZODE
MESES COMT½RMINOEMDEFEVEREIRODE%MRAZ»ODOSTR·MITESlNAISDAASSINATURADO
TERMODElNITIVODOACORDOlRMADOENTREO%STADODE3»O0AULOEA6IA/ESTE NESTEMOMENTO ENCON
TRA SEEMAN¶LISEANECESSIDADEDEPROTOCOLODENOVOPEDIDODESUSPENS»ODOPROCESSOiii. Reajuste Tarifário de 2014: %MFACEDEDECIS»ODO'OVERNODO%STADODE3»O0AULO QUEDECIDIUN»ORE
PASSARAOSUSU¶RIOSDASRODOVIASESTADUAISOSREAJUSTESDASTARIFASDElNIDOSEM CONFORME
CONTRATOSDECONCESS»OEMVIGOR COMOESTABELECIMENTODEMEDIDASCOMPENSATÆRIASCONSIDERADAS
INSUlCIENTES PELA CONCESSION¶RIA  FOI PROPOSTA MEDIDA JUDICIAL PLEITEANDO O INTEGRAL REEQUILÁBRIO
ECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATO2EFERIDOPROCESSOJUDICIALFOIINCLUÁDONOACORDOPRELIMINARCELE
BRADOENTREASPARTES DIVULGADONO&ATO2ELEVANTEDA#OMPANHIAEMDEJUNHODE CONSI
DERANDOORECONHECIMENTODOPLEITOEMFAVORDACONCESSION¶RIA%MFACEDOACORDO A6IA/ESTERE
QUEREU EMDEJULHODE ASUSPENS»ODAA¼»O!GUARDA SEAPRECIA¼»ODOPEDIDODESUSPEN
S»ODOFEITOiv. Alteração do índice de reajuste de tarifas de pedágio: %MFACEDAALTERA¼»ODOS
ÁNDICESDEREAJUSTEDASTARIFASDEPED¶GIOIMPLEMENTADASEMDEJUNHODE NOQUALFOII 
ADOTADOCOMOÁNDICEDEREAJUSTEDASTARIFASDEPED¶GIODOCONTRATODECONCESS»O AQUELEQUE ENTRE
O)'0 -EO)0#! APRESENTARMENORVARIA¼»OPERCENTUALNOPERÁODOCOMPREENDIDOENTREADATADO
ËLTIMOREAJUSTEREALIZADOEADATADOREAJUSTEQUESER¶REALIZADOEII ESTABELECIDOPROCEDIMENTOE
FORMADEREVIS»OCONTRATUALPARAVERIlCA¼»ODAEXIST¾NCIADEEVENTUALDESEQUILÁBRIOECONÇMICO l
NANCEIROESUARECOMPOSI¼»O DECORRENTESDAAPLICA¼»ODESSAALTERA¼»O CARACTERIZOU SEAOCORR¾N
CIADEDESEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATODECONCESS»OAFAVORDASCONCESSION¶RIAS 
CASOSEVERIlQUEDIFEREN¼AENTREOMONTANTEANUALDARECEITADEPED¶GIOAUFERIDAPORMEIODAS
TARIFASREAJUSTADASEEFETIVAMENTECOBRADASPELASCONCESSION¶RIASEOMONTANTEQUETERIASIDORE
CEBIDOCASOASTARIFASTIVESSEMSIDOREAJUSTADASPELAVARIA¼»OACUMULADADO)'0 -!NTEADEMO
RADA!24%30NAINSTAURA¼»ODOPRIMEIROPROCESSOADMINISTRATIVOTRATANDODOBI¾NIOCOMPREENDIDO
ENTREDEJULHODEEDEJUNHODE ACONCESSION¶RIAAJUIZOUAA¼»ODE0ROCEDIMENTO
/RDIN¶RION  CONTRAA!24%30EO%STADODE3»O0AULO PLEITEANDOO
REEQUILÁBRIODEVIDORELATIVAMENTEAOALUDIDOPERÁODO2EFERIDOPROCESSOJUDICIALFOIINCLUÁDONOACOR
DOPRELIMINARCELEBRADOENTREASPARTES DIVULGADONO&ATO2ELEVANTEDA#OMPANHIAEMDEJUNHO
DE CONSIDERANDOORECONHECIMENTODOPLEITOEMFAVORDACONCESSION¶RIA%MFACEDOACORDO 
A6IA/ESTEREQUEREU EMDEJULHODE ASUSPENS»ODAA¼»O OQUEFOIDEFERIDOEMDE
SETEMBRODE PELOPRAZODEMESES COMT½RMINOEMDEMAR¼ODE%MRAZ»ODOS
TR·MITESlNAISDAASSINATURADOTERMODElNITIVODOACORDOlRMADOENTREO%STADODE3»O0AULOEA
6IA/ESTE NESTEMOMENTO ENCONTRA SEEMAN¶LISEANECESSIDADEDEPROTOCOLODENOVOPEDIDODE
suspensão do processo. e) Renovias: i. Alteração do índice de reajuste de tarifas de pedágio: Em
FACEDAALTERA¼»ODOSÁNDICESDEREAJUSTEDASTARIFASDEPED¶GIOIMPLEMENTADASEMDEJUNHODE
 NOQUALFOII ADOTADOCOMOÁNDICEDEREAJUSTEDASTARIFASDEPED¶GIODOCONTRATODECONCES
S»O AQUELEQUE ENTREO)'0 -EO)0#! APRESENTARMENORVARIA¼»OPERCENTUALNOPERÁODOCOMPREEN
DIDOENTREADATADOËLTIMOREAJUSTEREALIZADOEADATADOREAJUSTEQUESER¶REALIZADOEII ESTABE
LECIDOPROCEDIMENTOEFORMADEREVIS»OCONTRATUALPARAVERIlCA¼»ODAEXIST¾NCIADEEVENTUALDESE
QUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIROESUARECOMPOSI¼»O DECORRENTESDAAPLICA¼»ODESSAALTERA¼»O CA
RACTERIZOU SEAOCORR¾NCIADEDESEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATODECONCESS»OAFAVOR
DASCONCESSION¶RIAS CASOSEVERIlQUEDIFEREN¼AENTREOMONTANTEANUALDARECEITADEPED¶GIOAU
FERIDAPORMEIODASTARIFASREAJUSTADASEEFETIVAMENTECOBRADASPELASCONCESSION¶RIASEOMONTAN
TEQUETERIASIDORECEBIDOCASOASTARIFASTIVESSEMSIDOREAJUSTADASPELAVARIA¼»OACUMULADADO
)'0 -!NTEADEMORADA!24%30NAINSTAURA¼»OEIMPLEMENTA¼»ODOPRIMEIROPROCESSOADMINIS
TRATIVOTRATANDODOBI¾NIOCOMPREENDIDOENTREDEJULHODEEDEJUNHODE A2ENO
VIAS  EM  DE MAIO DE   AJUIZOU A¼»O DE 0ROCEDIMENTO /RDIN¶RIO N 
 CONTRAA!24%30EO%STADODE3»O0AULO PLEITEANDOOREEQUILÁBRIODEVIDORELA
TIVAMENTEAOALUDIDOPERÁODO%MDEJUNHODE FOIPROFERIDASENTEN¼ADEEXTIN¼»ODOPRO
CESSOSEMJULGAMENTODEM½RITO#ONTRAESSASENTEN¼A A2ENOVIASAPRESENTOURECURSODEAPELA¼»O
!OS!CIONISTASE!DMINISTRADORESDAInfra SP Participações e Concessões S.A. - 3»O0AULO 30
Opinião: %XAMINAMOS AS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS DA )NFRA 30 0ARTICIPA¼ÊES E #ONCESSÊES 3!
#OMPANHIA QUECOMPREENDEMOBALAN¼OPATRIMONIALEMDEDEZEMBRODEEASRESPECTIVAS
DEMONSTRA¼ÊESDORESULTADO DORESULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOS
mUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTESNOTASEXPLICATIVAS 
COMPREENDENDOASPOLÁTICASCONT¶BEISSIGNIlCATIVASEOUTRASINFORMA¼ÊESELUCIDATIVAS%MNOSSA
OPINI»O ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACIMAREFERIDASAPRESENTAMADEQUADAMENTE EMTODOSOS
ASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRADA)NFRA300ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3!
EMDEDEZEMBRODE ODESEMPENHODESUASOPERA¼ÊESEOSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXER
CÁCIOlNDONESSADATA DEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILBase para opinião:
.OSSAAUDITORIAFOICONDUZIDADEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA
.OSSASRESPONSABILIDADES EMCONFORMIDADECOMTAISNORMAS EST»ODESCRITASNASE¼»OASEGUIR
INTITULADAh2ESPONSABILIDADESDOSAUDITORESPELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASv3OMOS
INDEPENDENTESEMRELA¼»O¹#OMPANHIA DEACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO
#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORENASNORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERAL
DE#ONTABILIDADE ECUMPRIMOSCOMASDEMAISRESPONSABILIDADES½TICASDEACORDOCOMESSASNOR
MAS!CREDITAMOSQUEAEVID¾NCIADEAUDITORIAOBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTAR
nossa opinião. Ênfase: #HAMAMOSAATEN¼»OPARAANOTAEXPLICATIVAN¹SDEMONSTRA¼ÊESlNAN

EMDESETEMBRODE QUEAGUARDAJULGAMENTO%MDEFEVEREIRODE FOIPUBLICADO de capital: Ágio na subscrição de ações: %MDEOUTUBRODE FOICONSTITUÁDARESERVADE DE2 CORRESPONDENTEAOMONTANTELÁQUIDODE2 DEDUZIDOSDEDEIMPOSTODE
ACÆRD»OQUEDEUPROVIMENTOAORECURSODEAPELA¼»ODA2ENOVIASPARADETERMINARAANULA¼»ODA CAPITALNOVALORDE2EMPERCENTUALEQUIVALENTEADOAUMENTODECAPITALREALIZADO  RENDARETIDONAFONTE)22& CORRESPONDENTEA2 PAGOSEMDENOVEMBRODE%M
SENTEN¼AEORETORNODOSAUTOS¹INST·NCIA%MDEABRILDE FOICERTIlCADOOTR·NSITOEM CONFORMEPREVIS»OLEGALCONTIDANOPAR¶GRAFOËNICODOARTNENAALÁNEAhAvDOPAR¶GRAFO DEDEZEMBRODE FOIAPROVADOATRAV½SDA!TADE2EUNI»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O
JULGADODOACÆRD»OEOSAUTOSFORAMREMETIDOS¹INST·NCIA%MDEAGOSTODE APÆSO DOARTN DA,EI,EIDAS3! d. Reserva de retenção de lucros: Reserva legal: £ !2#! ODESTAQUEPELA#OMPANHIADEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIO NOVALORBRUTODE2 
RECEBIMENTODOSAUTOSEMINST·NCIA FOIPROFERIDOODESPACHOQUEDEFERIUAPRODU¼»ODEPROVA CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDOAPURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIAL NOSTERMOSDOARTIGO CORRESPONDENTEAOMONTANTELÁQUIDODE2 DEDUZIDOSDEDEIMPOSTODERENDARETIDO
PERICIALEDETERMINOUAPRESENTA¼»ODEDETERMINADOSDOCUMENTOSPORPARTEDO%STADODE3»O0AULO DA,EIN AT½OLIMITEDEDOCAPITALSOCIAL#ONTUDOA,EIPERMITEDEIXARDE NAFONTE)22& CORRESPONDENTEA2 PAGOSEMDEDEZEMBRODE
EDA!24%30%MDEMAR¼ODE ASPARTESREQUERERAMASUSPENS»ODOFEITOPORDIAS  CONSTITUIRARESERVALEGALNOEXERCÁCIOEMQUEOSALDODESSARESERVA ACRESCIDODOMONTANTEDAS 2ESULTADOlNANCEIRO
2021
2020
TENDOATRAMITA¼»ODOPROCESSOSIDORETOMADAEMDEMAIODE0ROCESSOENCONTRA SENA RESERVASDECAPITAL EXCEDERDETRINTAPORCENTO DOCAPITALSOCIALRetenção de lucros: Foi $ESPESASlNANCEIRAS
FASEDEINSTRU¼»O!2ENOVIASEST¶NOPRAZOPARAAPRESENTARMANIFESTA¼»OAOSESCLARECIMENTOS CONSTITUÁDAEMRAZ»ODERETEN¼»ODELUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO NOMONTANTEDE2 NOS 4RIBUTOSSOBRERECEITAlNANCEIRAEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIO


PERICIAISAT½ODIADEMAR¼ODEii. Reajuste Tarifário de 2013: %MFACEDEDECIS»ODO'O TERMOSDOARTIGODA,EIN!DESTINA¼»ODOSLUCROSRETIDOSSER¶DETERMINADANA 4AXA COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS
(547)

VERNODO%STADODE3»O0AULO QUEDECIDIUN»OREPASSARAOSUSU¶RIOSDASRODOVIASESTADUAISOS PRÆXIMA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAe. Dividendos: /SDIVIDENDOSS»OCALCULADOSEMCONFORMI 6ARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS
(2)
REAJUSTESDASTARIFASDElNIDOSPARADEJULHODE CONFORMECONTRATOSDECONCESS»OEMVIGOR  DADECOMOESTATUTOSOCIALEDEACORDOCOMA,EIDAS3OCIEDADESPOR!¼ÊES,EIN %M
(5.460)
(4.056)
COMOESTABELECIMENTODEMEDIDASCOMPENSATÆRIASCONSIDERADASINSUlCIENTESPELACONCESSION¶RIA  DEABRILDE FOIAPROVADOATRAV½SDA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA!'/ OPAGAMENTODE 2ECEITASlNANCEIRAS
FOIPROPOSTAMEDIDAJUDICIALPLEITEANDOOINTEGRALREEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATODE DIVIDENDOS¹CONTADEDIVIDENDOSADICIONAISPROPOSTOSDOEXERCÁCIODENOMONTANTEDE2 2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS


CONCESS»OPROCESSON  %MDESETEMBRODE OJUIZDETERMI EDE2ADICIONAISPROPOSTOS REFERENTEAPARTEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOlNDO *UROSSOBREIMPOSTOSARECUPERAR
292
254
NOUAINTIMA¼»ODASPARTESACERCADOLAUDOPERICIAL%MDEOUTUBRODE A2ENOVIASAPRE EMDEDEZEMBRODE DESTINADOSINICIALMENTEACONTADA2ESERVADE2ETEN¼»ODE,UCROS 6ARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS


SENTOUSUAMANIFESTA¼»O EMATENDIMENTO¹NOTIlCA¼»O%MDEFEVEREIRODE FOIPROFERIDO !MBOSOSPAGAMENTOSFORAMREALIZADOSEMDEABRILDE%MDENOVEMBRODE 


DESPACHOINTIMANDOOPERITOASEMANIFESTARSOBREASIMPUGNA¼ÊESAOLAUDOPERICIAL%MDE FOIAPROVADOATRAV½SDA!TADE2EUNI»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O!2#! OPAGAMENTODE 2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO


JULHODE OPERITOAPRESENTOUSEUSESCLARECIMENTOS!2ENOVIASEST¶NOPRAZOPARAAPRESENTAR DIVIDENDOSINTERMEDI¶RIOS¹TOTALIDADEDOSLUCROSAPURADOSENTREDEJANEIROEDESETEMBRO )NSTRUMENTOSlNANCEIROS!#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS!
MANIFESTA¼»OAOSESCLARECIMENTOSPERICIAISAT½ODIADEMAR¼ODEIII4ERMO!DITIVO-O- DENOMONTANTEDE2/PAGAMENTODE2FOIREALIZADOEMDENOVEMBRO ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIASOPERACIONAISECONTROLES
DIlCATIVON%MFEVEREIRODE FOIRECEBIDAPELA2ENOVIASSOLICITA¼»ODA!24%30PARA DEEDE2EMDEDEZEMBRODE/SREQUERIMENTOSRELATIVOSAOSDIVIDENDOS INTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A!POLÁTICADECONTROLECONSISTEEM
APRESENTA¼»ODERESPECTIVADEFESAPR½VIAEMPROCESSOADMINISTRATIVO REFERENTEAO4ERMO!DITIVO MÁNIMOSOBRIGATÆRIOSRELATIVOSAOEXERCÁCIODE FORAMATENDIDOSCONFORMEOQUADROASEGUIR ACOMPANHAMENTOPERMANENTEDASCONDI¼ÊESCONTRATADASversusCONDI¼ÊESVIGENTESNOMERCADO
-ODIlCATIVON DEDEDEZEMBRODE!PRESENTADAMANIFESTA¼»O EMDEDEZEMBRO
2021 .»OS»OEFETUADOSAPLICA¼ÊESDECAR¶TERESPECULATIVOEMDERIVATIVOSOUQUAISQUEROUTROSATIVOS
DE A2ENOVIASFOINOVAMENTEINTIMADAASEPRONUNCIAR%SSEPRAZOPERMANECEUSUSPENSO POR ,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
960.570 DERISCO ASSIMCOMOEMOPERA¼ÊESDElNIDASCOMODERIVATIVOSEXÆTICOS/SRESULTADOSOBTIDOSCOM
DECIS»ODA!24%30 AT½QUE COMARETOMADADAmU¾NCIADOPRAZO A2ENOVIAS EMDEMAIODE  #ONSTITUI¼»ODERESERVALEGAL
ESTASOPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA
 APRESENTOUSEUNOVOPRONUNCIAMENTOSOBREAMAT½RIATRATADANOREFERIDOPROCESSOADMINIS ,UCROAJUSTADO
960.570 #OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANCEIRAS
TRATIVO%MDEJANEIRODE A2ENOVIASAPRESENTOUSUASALEGA¼ÊESlNAIS%MDEFEVEREIRO $IVIDENDOMÁNIMOOBRIGATÆRIO SOBREOLUCROAJUSTADO
 ESTRAT½GICAS  A #ONTROLADORA ##2 3! POSSUI UM #OMIT¾ &INANCEIRO  FORMADO POR CONSELHEIROS
DE A!24%30ENCERROUOPROCESSOADMINISTRATIVO ENTENDENDOQUEACONTROV½RSIADEVERIASER *UROSSOBRECAPITALPRÆPRIOPAGOSLÁQUIDODE)22&
 INDICADOSPELOSACIONISTASCONTROLADORESECONSELHEIROSINDEPENDENTES QUEANALISAASQUESTÊES
DIRIMIDAPELO0ODER*UDICI¶RIO!SPARTESAJUIZARAMA¼ÊESSOBREREFERIDACONTROV½RSIA QUETRAMITAM $IVIDENDOSPAGOS
 QUEDIZEMRESPEITO¹POLÁTICAEESTRUTURAlNANCEIRADA#OMPANHIA ACOMPANHAEINFORMAO#ON
SOBSEGREDODEJUSTI¼A/%STADODE3»O0AULOEA!24%30AJUIZARAMA!¼»ODE0ROCEDIMENTO/RDI 4OTALDEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOPAGOS
 SELHODE!DMINISTRA¼»OSOBREQUESTÊESlNANCEIRASCHAVE TAISCOMO AN¶LISEDERISCO AVALEM
N¶RION CONTRAA2ENOVIASPLEITEANDOADECLARA¼»ODENULIDADEDO $IVIDENDOSPAGOSEXCEDENTEAOMÁNIMOOBRIGATÆRIO
406.970 OPERA¼ÊES NÁVELDEALAVANCAGEM POLÁTICADEDIVIDENDOS EMISS»ODEA¼ÊESEINVESTIMENTOS4ODAS
4!-N!2ENOVIASAJUIZOUA!¼»ODE0ROCEDIMENTO/RDIN¶RION  F*UROSSOBRECAPITALPRÆPRIO%MDENOVEMBRODE FOIAPROVADOEM!SSEMBLEIA'ERAL ASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROSDA#OMPANHIAEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊES
CONTRAO%STADODE3»O0AULOEA!24%30PLEITEANDOADECLARA¼»ODEVALIDADEDO4!-N %XTRAORDIN¶RIA!'% ODESTAQUE PELA#OMPANHIA DEJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIO NOVALORBRUTO lNANCEIRAS CONFORMEOQUADROASEGUIR
2ECONHECIDAACONEX»OENTREASDUASA¼ÊES AMBASPASSARAMATEROMESMOANDAMENTONA6ARA
DA&AZENDA0ËBLICADE3»O0AULO4ENDOSIDODEFERIDAAREALIZA¼»ODEPERÁCIAECONÇMICAPARADIRIMIR )NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA
ACONTROV½RSIADEAMBASASA¼ÊES OPERITODESIGNADOPELOJUÁZODA6ARADA&AZENDA0ËBLICADE
2021
2020
3»O0AULOAPRESENTOU EMDESETEMBRODE LAUDOPERICIALFAVOR¶VEL¹SALEGA¼ÊESDACON
!TIVOSlNANCEIROS
0ASSIVOlNANCEIRO
!TIVOSlNANCEIROS
0ASSIVOlNANCEIRO
CESSION¶RIA%MDEMAR¼ODE A2ENOVIASAPRESENTOUALEGA¼ÊESlNAIS%MDEJULHODE
6ALORJUSTOATRAV½SDO mensurados ao custo mensurado ao custo 6ALORJUSTOATRAV½SDO mensurados ao custo mensurado ao custo
 FOIPROFERIDASENTEN¼AJULGANDOPROCEDENTEAA¼»OPROPOSTAPELO%STADODE3»O0AULOEA
amortizado
amortizado
amortizado
amortizado
resultado
resultado
!24%30EIMPROCEDENTEAA¼»OPROPOSTAPELA2ENOVIAS%MDEAGOSTODE A2ENOVIASOPÇS Ativos
2
9
EMBARGOSDEDECLARA¼»O QUEFORAMREJEITADOSEMDEAGOSTODE/%STADODE3»O0AULOEA #AIXAEBANCOS
!24%30TAMB½MAPRESENTARAMEMBARGOSDEDECLARA¼»O EMDEAGOSTODE OSQUAISFORAM !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


ACOLHIDOS EMDEAGOSTODE PARACORRIGIRPEQUENOERROMATERIAL%MDESETEMBRODE #ONTASARECEBERDECLIENTES PARTESRELACIONADAS

 A2ENOVIASAPRESENTOURECURSODEAPELA¼»O%MDEMAIODE O%STADODE3»O0AULOE $IVIDENDOSEJUROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO

A!24%30REQUERERAMACONCESS»ODETUTELAPROVISÆRIADEURG¾NCIAPARAQUESEJAPERMITIDAAREALI Passivos
ZA¼»ODOSATOSNECESS¶RIOSPARAAPREPARA¼»OECONCLUS»ODECERTAMELICITATÆRIOPARAAEXPLORA¼»O Fornecedores e outras contas a pagar


DESERVI¼OPËBLICODAMALHARODOVI¶RIAATUALMENTEEXPLORADAPELA2ENOVIAS%MDEJUNHODE  &ORNECEDORESECONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS


A2ENOVIASAPRESENTOUSEUSARGUMENTOSCONTRAOREFERIDOPEDIDODETUTELADEURG¾NCIAPLEITEADO






PELO%STADODE3»O0AULOEPELA!24%30%MDENOVEMBRODE FOIPROFERIDADECIS»OQUE
INDEFERIUATUTELADEURG¾NCIAREQUERIDAPELO%STADOEPELA!24%30!GUARDA SEOJULGAMENTODO
RECURSODEAPELA¼»O!2ENOVIASPROPÇSTAMB½MA!¼»ODE0ROCEDIMENTO/RDIN¶RION /S SEGUINTES M½TODOS E PREMISSAS FORAM ADOTADOS NA DETERMINA¼»O DO VALOR JUSTO s Caixa e DEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
Efeito em R$ no resultado
VISANDOADECLARA¼»ODENULIDADEDOPROCESSOADMINISTRATIVODEINVALIDA¼»ODE BANCOSEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS /SSALDOSEMCAIXAEBANCOST¾MSEUSVALORESJUSTOSID¾NTICOS
Exposição Cenário Cenário A Cenário B
4ERMO!DITIVOEMVIRTUDEI DAIMPOSSIBILIDADEDEANULA¼»OUNILATERALDE4ERMO!DITIVOE-ODIlCA AOSSALDOSCONT¶BEIS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEMFUNDOSDEINVESTIMENTOSEST»OVALORIZADAS
(4)
PELOVALORDACOTADOFUNDONADATADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
QUECORRESPONDEAOSEUVALOR
em
R$
provável
25%
50%
Operação
Risco
TIVOBILATERALII DAOCORR¾NCIADEDECAD¾NCIADODIREITODAADMINISTRA¼»OANULARO4ERMO!DITIVO

#$)(2)




III DAEXIST¾NCIADECOISAJULGADAADMINISTRATIVA%MDEOUTUBRODE FOIPROFERIDASENTEN JUSTONÁVEL sContas a receber - partes relacionadas, dividendos e juros sobre capital pró- !PLICA¼»OlNANCEIRA-ENKAR)) 



¼AJULGANDOAA¼»OPARCIALMENTEPROCEDENTE%MDEJANEIRODE ACONCESSION¶RIAINTERPÇS prio, fornecedores e outras contas a pagar, contas a pagar - partes relacionadas - /SVALORES 4OTALDOEFEITODEGANHOOUPERDA



RECURSODEAPELA¼»O/%STADODE3»O0AULOEA!24%30 EMDEABRILDE TAMB½MINTERPU JUSTOSS»OPRÆXIMOSDOSSALDOSCONT¶BEIS DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊESNÁVEL %FEITOSOBREASAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS



SERAMRECURSODEAPELA¼»O%MDEJUNHODE NASESS»ODEJULGAMENTO FOINEGADOPROVI 2). Hierarquia de valor justo: !#OMPANHIAPOSSUIOSSALDOSABAIXODEINSTRUMENTOSlNANCEIROS 4OTALDOEFEITODEGANHOOUPERDA

AVALIADOSPELOVALORJUSTO
OSQUAISEST»OQUALIlCADOSASEGUIR
:
!TAXASDEJUROSCONSIDERADAFOI
MENTO¹APELA¼»ODA2ENOVIAS%MDESETEMBRODE A2ENOVIASOPÇSEMBARGOSDEDECLARA
#$)(2)
2021
2020
 
 
 
¼»O CUJOJULGAMENTOFOIINICIADONASESS»ODEDESETEMBRODE N»OTENDOSIDOCONCLUÁDOAT½
 !STAXASAPRESENTADASACIMASERVIRAMCOMOBASEPARAOC¶LCULO!SMESMASFORAMUTILIZADAS
OMOMENTO%MDEOUTUBRODE O%STADODE3»O0AULOE!24%30TAMB½MOPUSERAMRECURSO Nível 2:

 NOSMESESDOC¶LCULO.OITEM ABAIXO EST¶DETALHADAAPREMISSAPARAOBTEN¼»ODATAXADO
DEEMBARGOSDEDECLARA¼»O QUEAGUARDAJULGAMENTO%MDEDEZEMBRODE FOIPUBLICADOO !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
ACÆRD»ODOJULGAMENTOQUEREJEITOUOSEMBARGOSDEDECLARA¼»ODA2ENOVIASEDEUPARCIALACOLHI Análise de sensibilidade: !SAN¶LISESDESENSIBILIDADES»OESTABELECIDASCOMBASEEMPREMISSAS CEN¶RIOPROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELA" /CONCEITOAPLICADO
MENTOAOSEMBARGOSDEDECLARA¼»ODA!24%30%MDEDEZEMBRODE A2ENOVIASOPÇSNOVOS EPRESSUPOSTOSEMRELA¼»OAEVENTOSFUTUROS!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREVISAREGULARMENTE PARAASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCONSISTEEMSEO#$)CAIR H¶UMAREDU¼»ODARECEITAlNANCEIRAE
EMBARGOSDEDECLARA¼»O QUEAGUARDAMJULGAMENTO!#OMPANHIAEAADMINISTRA¼»ODASINVESTI ESSASESTIMATIVASEPREMISSASUTILIZADASNOSC¶LCULOS.OENTANTO ALIQUIDA¼»ODASTRANSA¼ÊES  /SCEN¶RIOSDEESTRESSECONTEMPLAMUMADEPRECIA¼»ODOSFATORESDERISCO#$) 
Dividendos e
DASREITERAMASUACONlAN¼ANOSPROCEDIMENTOSLEGAISVIGENTES APLIC¶VEISAOSCONTRATOSDECON ENVOLVENDOESSASESTIMATIVASPODER¶RESULTAREMVALORESDIFERENTESDOSESTIMADOSDEVIDO¹SUB $EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA
Total
*#0APAGAR
CESS»O !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS DAS INVESTIDAS E DA #OMPANHIA N»O CONTEMPLAM AJUSTES JETIVIDADEINERENTEAOPROCESSOUTILIZADONAPREPARA¼»ODASAN¶LISES!PRESENTAMOSABAIXO AS A2ECONCILIA¼»ODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
DECORRENTESDESTESPROCESSOS TENDOEMVISTAQUEAT½APRESENTEDATAN»OHOUVEDESFECHOOUTEN AN¶LISESDESENSIBILIDADEQUANTO¹SVARIA¼ÊESEMMOEDASESTRANGEIRASENASTAXASDEJUROS.AS 6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO


D¾NCIADESFAVOR¶VELPARANENHUMDELES EXCETOPELOSTÆPICOSRELACIONADOSAALTERA¼»ODOÁNDICEDE AN¶LISESDESENSIBILIDADE N»OFORAMCONSIDERADOSNOSC¶LCULOSNOVASCONTRATA¼ÊESDEOPERA¼ÊES $IVIDENDOSE*#0PAGOS


REAJUSTEDETARIFASDEPED¶GIO 2EAJUSTE4ARIF¶RIODEE4ERMO!DITIVO-ODIlCATIVONASCONTRO COMDERIVATIVOSAL½MDOSJ¶EXISTENTES!#OMPANHIAADOTOUPARAOSCEN¶RIOSDEESTRESSE!E"DA 4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
AN¶LISEDESENSIBILIDADE OSPERCENTUAISDEE RESPECTIVAMENTE OSQUAISS»OAPLICADOS Outras variações
LADAS6IA/ESTE !UTO"!NE306IAS
NOSENTIDODEAPRESENTARSITUA¼»OQUEDEMONSTRESENSIBILIDADERELEVANTEDERISCOVARI¶VELAnálise /UTRASVARIA¼ÊESQUEN»OAFETAMCAIXA


13. Software em desenvolvimento
2020
2021


Saldo
Outros Saldo de sensibilidade de variações nas taxas de juros: !BAIXOEST»ODEMONSTRADOSOSVALORESRESUL Total das outras variações
inicial Adições
(a)
lNAL TANTESDASVARIA¼ÊESMONET¶RIASEDEJUROS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA AT½DEDEZEMBRO 3ALDO&INAL
Valor de custo
Composição do Conselho de Administração
Composição da Diretoria
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOSEMANDAMENTO



604
7ALDO%DWIN0½REZ,ESKOVAR #ONSELHEIRO
&¶BIO2USSO#ORR¾A $IRETOR 0RESIDENTE



604
Total do custo
-ARCO!NTONIO3OUZA#AUDURO #ONSELHEIRO
2OBERTO0ENNA#HAVES.ETO $IRETOR
A 2ECLASSIlCA¼»OPARAORESULTADO
-ARCIO9ASSUHIRO)HA #ONSELHEIRO
14. Patrimônio Líquido: a. Capital social: /CAPITALSOCIALSUBSCRITOEINTEGRALIZADODA#OMPANHIA
Contadora
½DE2 COMPOSTOSPORA¼ÊESORDIN¶RIASESEMVALORNOMINALb. Transação
de capital entre acionistas: %MDEOUTUBRODEA#OMPANHIARECEBEUVIATRANSFER¾NCIA
&ABIADA6ERA#RUZ#AMPOS3TANCATTI
O¶GIOEMTRANSA¼»ODECAPITALNOVALORDE2RELATIVOAO¶GIODO2ODO!NELc. Reserva
#2#30/ 
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
CEIRAS QUEDESCREVEQUEACONTROLADORA##23!PROPÊEEMSEUEDITALDECONVOCA¼»ODA!SSEMBLEIA EXISTENTES !S DISTOR¼ÊES PODEM SER DECORRENTES DE FRAUDE OU ERRO E S»O CONSIDERADAS RELEVANTES OPERACIONALDA#OMPANHIA3ECONCLUIRMOSQUEEXISTEINCERTEZARELEVANTE DEVEMOSCHAMARATEN¼»O
'ERAL/RDIN¶RIAE%XTRAORDIN¶RIA¹SERREALIZADAEMDEABRILDEAINCORPORA¼»ODA#OMPANHIA QUANDO INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR DENTRODEUMAPERSPECTIVARAZO¶VEL  EMNOSSORELATÆRIODEAUDITORIAPARAASRESPECTIVASDIVULGA¼ÊESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASOU
)NFRA300ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3!.OSSAOPINI»ON»OEST¶RESSALVADAEMRELA¼»OAESSEAS ASDECISÊESECONÇMICASDOSUSU¶RIOSTOMADASCOMBASENASREFERIDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INCLUIR MODIlCA¼»O EM NOSSA OPINI»O  SE AS DIVULGA¼ÊES FOREM INADEQUADAS .OSSAS CONCLUSÊES
sunto. 2ESPONSABILIDADESDAADMINISTRA¼»OPELASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!ADMINISTRA¼»O½ #OMOPARTEDAAUDITORIAREALIZADADEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA  EST»OFUNDAMENTADASNASEVID¾NCIASDEAUDITORIAOBTIDASAT½ADATADENOSSORELATÆRIO4ODAVIA 
RESPONS¶VELPELAELABORA¼»OEADEQUADAAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDEACORDO EXERCEMOSJULGAMENTOPROlSSIONALEMANTEMOSCETICISMOPROlSSIONALAOLONGODAAUDITORIA!L½M EVENTOS OU CONDI¼ÊES FUTURAS PODEM LEVAR A #OMPANHIA A N»O MAIS SE MANTER EM CONTINUIDADE
COMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILEPELOSCONTROLESINTERNOSQUEELADETERMINOUCOMO DISSO )DENTIlCAMOSEAVALIAMOSOSRISCOSDEDISTOR¼»ORELEVANTENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS  OPERACIONAL !VALIAMOSAAPRESENTA¼»OGERAL AESTRUTURAEOCONTEËDODASDEMONSTRA¼ÊESlNAN
NECESS¶RIOSPARAPERMITIRAELABORA¼»ODEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE  INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO PLANEJAMOSEEXECUTAMOSPROCEDIMENTOSDEAU CEIRAS INCLUSIVEASDIVULGA¼ÊESESEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASREPRESENTAMASCORRESPONDENTES
INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO.AELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS  DITORIAEMRESPOSTAATAISRISCOS BEMCOMOOBTEMOSEVID¾NCIADEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTE TRANSA¼ÊESEOSEVENTOSDEMANEIRACOMPATÁVELCOMOOBJETIVODEAPRESENTA¼»OADEQUADA /BTEMOS
AADMINISTRA¼»O½RESPONS¶VELPELAAVALIA¼»ODACAPACIDADEDEA#OMPANHIACONTINUAROPERANDO  PARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»O/RISCODEN»ODETEC¼»ODEDISTOR¼»ORELEVANTERESULTANTEDEFRAUDE EVID¾NCIADEAUDITORIAAPROPRIADAESUlCIENTEREFERENTE¹SINFORMA¼ÊESlNANCEIRASDASENTIDADES
DIVULGANDO QUANDOAPLIC¶VEL OSASSUNTOSRELACIONADOSCOMASUACONTINUIDADEOPERACIONALEOUSO ½MAIORDOQUEOPROVENIENTEDEERRO J¶QUEAFRAUDEPODEENVOLVEROATODEBURLAROSCONTROLESINTER OUATIVIDADESDENEGÆCIODOGRUPOPARAEXPRESSARUMAOPINI»OSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
DESSABASECONT¶BILNAELABORA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS AN»OSERQUEAADMINISTRA¼»O NOS CONLUIO FALSIlCA¼»O OMISS»OOUREPRESENTA¼ÊESFALSASINTENCIONAIS /BTEMOSENTENDIMENTO 3OMOSRESPONS¶VEISPELADIRE¼»O SUPERVIS»OEDESEMPENHODAAUDITORIADOGRUPOE CONSEQUEN
PRETENDALIQUIDARA#OMPANHIAOUCESSARSUASOPERA¼ÊES OUN»OTENHANENHUMAALTERNATIVAREALISTA DOS CONTROLES INTERNOS RELEVANTES PARA A AUDITORIA PARA PLANEJARMOS PROCEDIMENTOS DE AUDITORIA TEMENTE  PELA OPINI»O DE AUDITORIA #OMUNICAMO NOS COM OS RESPONS¶VEIS PELA ADMINISTRA¼»O A
PARAEVITAROENCERRAMENTODASOPERA¼ÊESResponsabilidades dos auditores pela auditoria das de- APROPRIADOS¹SCIRCUNST·NCIAS MAS N»O COMOOBJETIVODEEXPRESSARMOSOPINI»OSOBREAElC¶CIA RESPEITO ENTREOUTROSASPECTOS DOALCANCEPLANEJADO DA½POCADAAUDITORIAEDASCONSTATA¼ÊES
MONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS.OSSOSOBJETIVOSS»OOBTERSEGURAN¼ARAZO¶VELDEQUEASDEMONSTRA¼ÊES DOSCONTROLESINTERNOSDA#OMPANHIA !VALIAMOSAADEQUA¼»ODASPOLÁTICASCONT¶BEISUTILIZADASEA SIGNIlCATIVASDEAUDITORIA INCLUSIVEASEVENTUAISDElCI¾NCIASSIGNIlCATIVASNOSCONTROLESINTERNOS
lNANCEIRAS TOMADASEMCONJUNTO EST»OLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE INDEPENDENTEMENTESECAU RAZOABILIDADEDASESTIMATIVASCONT¶BEISERESPECTIVASDIVULGA¼ÊESFEITASPELAADMINISTRA¼»O #ON QUEIDENTIlCAMOSDURANTENOSSOSTRABALHOS
3»O0AULO DEMAR¼ODE
SADAPORFRAUDEOUERRO EEMITIRRELATÆRIODEAUDITORIACONTENDONOSSAOPINI»O3EGURAN¼ARAZO¶VEL CLUÁMOSSOBREAADEQUA¼»ODOUSO PELAADMINISTRA¼»O DABASECONT¶BILDECONTINUIDADEOPERACIONAL
7AGNER"OTTINO
½UMALTONÁVELDESEGURAN¼A MASN»OUMAGARANTIADEQUEAAUDITORIAREALIZADADEACORDOCOMAS E COMBASENASEVID¾NCIASDEAUDITORIAOBTIDAS SEEXISTEINCERTEZARELEVANTEEMRELA¼»OAEVENTOS +0-'!UDITORES)NDEPENDENTES,TDA
NORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIASEMPREDETECTAMASEVENTUAISDISTOR¼ÊESRELEVANTES OUCONDI¼ÊESQUEPOSSAMLEVANTARDËVIDASIGNIlCATIVAEMRELA¼»O¹CAPACIDADEDECONTINUIDADE #2#30/ 
#ONTADOR#2#30/ 

Agro Reunidas S/A

Transbia Transportes Baldan S/A

Baldan Implementos Agrícolas S.A.

CNPJ/MF n.º 28.539.255/0001-46 - NIRE 35.300.508.114

CNPJ/MF N.º 55.539.555ͭ0001-06 - NIRE 35.300.111.095

CNPJ/MF N.º 52.311.347/0001-59 - NIRE 35.300.028.252

Aviso aos Acionistas
Baldan Implementos Agrícolas S/A, comunica que se acham a disposição dos Acionistas, na sede da Companhia,
ůŽĐĂůŝǌĂĚĂŶĂǀĞŶŝĚĂĂůĚĂŶ͕ŶǑϭϱϬϬͲDĂƚĆŽͬ^WͲW͗ϭϱ͘ϵϵϯ͘ϬϬϬ͕ŽƐĚŽĐƵŵĞŶƚŽƐĂƋƵĞƐĞƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϭϯϯ
ĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽϮϬϮϭ͘DĂƚĆŽ͕ϭϴĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϮϮ͘
Walter Baldan Filho
(19,22,23)
Presidente do Conselho de Administração

Aviso aos Acionistas

Aviso aos Acionistas

Transbia Transportes Baldan S/A, comunica que se acham a disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Tiradentes - 848 - Centro - Matão/SP - CEP: 15.990.185, os documentos a que se
ƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽϮϬϮϭ͘DĂƚĆŽ͕
ϭϴĚĞŵĂƌĕŽĚĞϮϬϮϮ͘

Agro Reunidas S/A, comunica que se acham a disposição dos Acionistas, na sede da Companhia, localizada na Avenida Tiradentes - 858 - Centro - Matão/SP - CEP: 15.990.185, os documentos a que se
ƌĞĨĞƌĞŽĂƌƟŐŽϭϯϯĚĂ>Ğŝϲ͘ϰϬϰͬϳϲ͕ƌĞůĂƟǀŽƐĂŽĞǆĞƌĐşĐŝŽƐŽĐŝĂůĞŶĐĞƌƌĂĚŽĞŵϯϭĚĞĚĞǌĞŵďƌŽϮϬϮϭ͘
Matão, 18 de março de 2022.

Walter Baldan Filho
Diretor

Presidente do Conselho de Administração

;ϭϵ͕ϮϮ͕ϮϯͿ

Balanço Patrimonial
2020
Ativo Circulante
29.000.194,63
Caixa / Bancos Conta Movimento 1.234.802,64
Aplicações Financeiras Curto Prazo 589.765,20
Duplicatas a Receber
16.346.749,83
Estoques
9.156.434,13
Adiantamentos Funcionarios
Adiantamentos a Fornecedores
558.025,52
Adiantamento para Despesas
Impostos a Recuperar
999.114,67
Despesas Exercicios Seguintes
115.302,64
Ativo Não Circulante
28.336.497,52
Imobilizado
35.077.568,26
Depreciação
(6.741.070,74)
Total do Ativo
57.336.692,15
Balanço Patrimonial
2020
Passivo Circulante
32.500.522,60
Fornecedores Nacionais
1.070.517,96
Fornecedores Estrangeiros
11.358.609,50
Empréstimos e Financiamentos
17.123.233,57
Adiantamentos de Cliente
217.849,80
Contas a Pagar
830.030,16
Obrigações com Pessoal
439.519,70
Obrigações Sociais a Recolher
190.153,00

2021
41.846.593,67
693.409,76
223.081,77
24.903.559,77
14.020.725,68
44.157,88
176.854,14
1.512.845,05
271.959,62
35.776.496,67
43.267.871,61
(7.491.374,94)
77.623.090,34
2021
49.091.424,50
1.011.693,02
24.114.034,18
16.783.864,19
678.468,47
721.070,12
739.253,13
293.382,19

Obrigações Tributárias a Recolher 1.064.375,77
798.421,92
Estoque a Industrializar
122.764,66
126.796,73
Estoque Bem em Comodato
15.000,00
15.000,00
Fornecedor Estrangeiro de Investimento
3.766.496,49
Contas a Pagar Investimentos
68.468,48
42.944,06
Passivo Não Circulante
4.190.335,39
2.874.318,58
Empréstimos e Financiamentos
4.163.270,60
2.855.317,62
Juros s/ Empréstimos
27.064,79
19.000,96
Patrimonio Liquido
20.645.834,16 25.657.347,26
Capital Social Nacional
1.725.000,00
1.725.000,00
Capital Social Estrangeiro
15.525.000,00 15.525.000,00
Lucros / Prejuízos Acumuladas
3.395.834,16
8.407.347,26
Total do Passivo
57.336.692,15 77.623.090,34
Demostração de Resultado
2020
2021
Receita Operacional
136.561.660,27 183.883.412,19
(-) Impostos Incidentes s/Vendas (28.364.243,33) (35.291.165,54)
(-) Impostos Credito Presumido
Receita Operacional Líquida
108.197.416,94 148.592.246,65
Custos dos Produtos Vendidos
(93.390.276,31) (130.642.660,65)
Lucro Operacional Bruto
14.807.140,63 17.949.586,00
Despesas Gerais:
(-) Despesas Administrativas
(5.388.218,91) (6.540.757,74)
(-) Despesas Comerciais
(132.481,86)
(110.059,35)
(-) Despesas de Produção
(546.749,40)
(702.727,70)

www.inpet.com.br
(-) Despesas Com Filial SP
(673.415,45)
(866.707,74)
(-) Despesas Com Filial PR
(47.325,25)
(51.570,99)
(-) Desp com Filial - Sorocaba
(194.597,89)
(131.029,92)
(-) Despesas Financeiras
(6.554.215,51) (5.696.149,45)
(+) Receitas Financeiras
1.308.149,71
2.703.625,96
Resultado antes do I.R. e C.S.
2.578.286,07
6.554.209,07
Imposto de Renda:
(-) Provisão p/Imp. de Renda P.J.
(433.325,98) (1.127.982,33)
(-) Provisão para CS sobre Lucro
(164.637,35)
(414.713,64)
Lucro / (Prejuízo) do Exercício
1.980.322,74
5.011.513,10
Notas Explicativas
Contexto operacional - A sociedade foi constituída em 03.06.2004
e tem por objeto predominante a comercialização e distribuição de
embalagens plásticas, importadas ou produzidas localmente, a industrialização de resinas plásticas para confecção de embalagens
plásticas com destinação múltipla, assim como o desenvolvimento
de projetos e produtos correlatos. Apresentação das demonstrações financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, em consonância com a Lei das SA
e suas alterações posteriores, em especial aquelas decorrentes da
Lei 11.638/07.”
Wagner Muraro - Diretor Executivo
Juliana Mascarenhas Cabriada - C.R.C. 1SP 258452/O-2

CIA. AGRÍCOLA FORTI
CNPJ - 07.967.609/0001-83
Relatório da Diretoria
Senhores Acionista: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., o balanço patrimonial e as demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
ÀX[RGHFDL[DUHODWLYRVDRVH[HUFtFLRVHQFHUUDGRVHPGHGH]HPEURGHH&DSLYDULGHPDUoRGHA Diretoria
Balanços Patrimoniais Encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Demonstração do Fluxo de Caixa Exercício Findo
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
Nota
2021
2020
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
Circulante
Circulante
Fluxos de caixa das
2021
2020
Disponibilidades
Fornecedores

 atividades operacionais
 
&DL[DH%DQFRV


Obrigações Trabalhistas/Sociais

 Recebimentos de clientes
 
 
Aplicações Financeiras
  13.038.818
Obrigações Fiscais

 Pagamentos de fornecedores
Valores a Receber

 3URYLVmR,5&6
  Pagamentos de obrigações
 13.139.070
  trabalhistas e socias
 
 
Não Circulante
Não Circulante
3DJDPHQWRVGHREULJDo}HV¿VFDLV
 
 
Caixa gerado das atividades
Realizavel a Longo Prazo
Exigível a Longo Prazo
Valores a Receber


Mútuo - Copersucar
   operacionais
20.396.243 24.502.389
Valores a Receber - Copersucar
3  
Valores a Distribuir
3   Juros pagos
 
 
Depositos Judiciais
3   3URYLVmR,5&6
7   Depositos judiciais
   
 
  ,PSRVWRGHUHQGDH&6//SDJRV
   
Caixa líquido proveniente
Permanente
Patrimônio Líquido
Imobilizado
Capital Social
6   das atividades operacionais
18.772.541 14.693.573
Custo Corrigido
  
Lucros Acumulados
  Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Depreciação Acumulada
     5HVHUYD/HJDO
  $XPHQWRGR$WLYR3HUPDQHQWH
 
 
  Caixa gerado das atividades
Total do Ativo
66.431.671 57.947.245 Total do Passivo
66.431.671 57.947.245 de investimentos
(5.149)
)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWRV
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Encerrado em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
 
Capital Social
Lucros Acumulados
Reserva Legal
Total $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
6.033.871 
Saldo em 31/12/2018
34.510.000
1.299.808
2.126.847
37.936.655 5HVJDWHGHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
'LYLGHQGRV3DJRV
 
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

 Caixa líquido usado
Destinação do lucro líquido: Lucros Distribuidos
 
 
QDVDWLYLGDGHV¿QDQFHLUDV
(18.780.959) (14.646.793)
&RQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDO
 

- Aumento líquido de caixa
Saldo em 31/12/2019
34.510.000
1.062.361
2.419.603
37.991.965
e equivalentes de caixa
(8.418)
41.631
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR

 &DL[DHHTXLYDOHQWHGH
Destinação do lucro líquido: Lucros Distribuidos
 
 
7.316
FDL[DQRLQtFLRGRSHUtRGR

&RQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDO
 

- Caixa e equivalente de
Saldo em 31/12/2020
34.510.000
1.185.618
3.141.865
38.837.483
48.947
FDL[DQR¿QDOGRSHUtRGR
40.533
/XFUROtTXLGRGRH[HUFtFLR


Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
Destinação do lucro líquido: Lucros Distribuidos
 
 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)
&RQVWLWXLomRGDUHVHUYDOHJDO
 

Nota
2021
2020
Saldo em 31/12/2021
34.510.000
2.679.569
3.885.630
41.075.199
Receita Operacional Bruta
25.030.504 30.880.060
1RWDVH[SOLFDWLYDVjVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
3. Ativo contingente O Poder Judiciário condenou a União a in- Deduções de Vendas
   
([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGHH
22.915.941 27.635.202
GHQL]DUD&RRSHUDWLYDGH3URGXWRUHVGH&DQDGH$o~FDU$o~FDUH Receita Operacional Líquida
1. Contexto operacional As operações da Empresa compreen- ÈOFRROGR(VWDGRGH6mR3DXOR &RRSHUDWLYD SRUGDQRVFDXVDGRV Custo dos Produtos Vendidos
22.915.941 27.635.202
GHPEDVLFDPHQWHDORFDomRRXDUUHQGDPHQWRGHLPyYHLVSUySULRV DVHXVFRRSHUDGRVGHFRUUHQWHVGD¿[DomRGHSUHoRVGHIDVDGRVHP Lucro Bruto
Despesas
Operacionais
FXOWLYR GD FDQDGHDo~FDU 2. Apresentação das demonstrações YHQGDV GH$o~FDU H (WDQRV UHDOL]DGDV QD GpFDGD GH  UHVXO'HVSHVDV$GPLQLVWUDWLYDV
   
¿QDQFHLUDV $V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV FRP WDQGR QD HPLVVmR GH SUHFDWyULRV$ 8VLQD$oXFDUHLUD %RP 5HWLUR Despesas Tributárias
 
 
base nas práticas contábeis emanadas da legislação societária. 6$FRPRFRRSHUDGDHFRPGLUHLWRGHSDUWHGDUHIHULGDLQGHQL]DomR Receitas Financeiras Líquidas


Resumo das principais práticas contábeis a. Apuração do resul- PHGLDQWHFLVmRSDUFLDOUHDOL]DGDHPFDUDFWHUL]RXXPGL- Lucro (Prejuízo) Operacional
20.601.107 23.744.919
tado O resultado das operações é apurado em conformidade com UHLWRj&LD$JUtFROD)RUWLGDLQGHQL]DomRGHGDSDUWHGD8VLQD Resultado não Operacional
20.601.107 23.744.919
RUHJLPHFRQWiELOGHFRPSHWrQFLDGHH[HUFtFLRb. Ativo Circulante $oXFDUHLUD%RP5HWLUR6$(PRXWXEURGHD&RRSHUDWLYDUH- Lucro Líquido Antes IR e C.S.L.
,5H&6
7




e não circulante $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDVRegistradas ao custo, DOL]RX R OHYDQWDPHQWR GD SDUFHOD GR  SUHFDWyULR H[SHGLGR VHQGR
acrescido dos rendimentos incorridos até a data do balanço que, DWULEXtGR D HVWD &RPSDQKLD R PRQWDQWH EUXWR GH 5  Lucro (Prejuízo) Líquido
14.875.278 14.445.231
não supera o valor de mercado c. Permanente  Imobilizado WUDQVIHULGRV SDUD D &RPSDQKLD YLD 31 GHGX]LGRV RV FXVWRV GH Exercício
Quantidade de Ações
Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção. A de- PDQXWHQomR GH SURFHVVR KRQRUiULRV DGYRFDWtFLRV H UHWHQomR GH do Capital Social
87.500.000 87.500.000
SUHFLDomRpFDOFXODGDSHORPpWRGROLQHDUjVWD[DVPHQFLRQDGDVQD 3,6H&2),16VREUHHVWHPRQWDQWH$&RRSHUDWLYDSURS{VPHGLGD Lucro Líquido por Lote de Mil Ações
170,00
165,09
QRWD H[SOLFDWLYD Q  H OHYD HP FRQVLGHUDomR R WHPSR GH YLGD ~WLO MXGLFLDOREMHWLYDQGRDIDVWDUDVH[LJrQFLDVGH3,6H&2),16VREUHD
8. Impactos da Covid - 19 $SDQGHPLDGR&RURQDYtUXV &RYLG 
dos bens d. Passivo circulante e não circulante São demonstra- YHUEDLQGHQL]DWyULDHPTXHVWmRSRUHQWHQGHUQmRFDUDFWHUL]DUUHFHLLPSDFWRXFRPUHOHYkQFLDDVHFRQRPLDVHPWRGRVRVSDtVHVWUD]HQGRV SHORV YDORUHV FRQKHFLGRV RX FDOFXOiYHLV DFUHVFLGRV TXDQGR WDWULEXWiYHOHPQRPHGDTXHODHQWLGDGH6REUHDUHFHLWDDFLPDPHQdo alterações aos mercados nacional e internacional e, desencaDSOLFiYHO GRV FRUUHVSRQGHQWHV HQFDUJRV YDULDo}HV PRQHWiULDV FLRQDGDUHFHELGDSHOD&RPSDQKLDGD&RRSHUDWLYDSRUVHWUDWDUGH
GHRXLPSRUWDQWHVDo}HVGHJRYHUQRVHHQWLGDGHVTXHLPSDFWDUDP
e juros incorridos até a data do balanço.  Imposto de renda YHUEDLQGHQL]DWyULDDDGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLDGHOLEHURXSURSRU
na saúde da população e sistemas de saúde mundial, resultando
e contribuição social $V DOtTXRWDV DSOLFiYHLV FRQIRUPH OHJLVOD- DomRMXGLFLDOREMHWLYDQGRDIDVWDUDVH[LJrQFLDVGR3,6&2),16,5
HPPXGDQoDVVLJQL¿FDWLYDVQRGLDDGLDGDVSHVVRDVHGDVHPSUHomR GR OXFUR SUHVXPLGR VmR GH DSUR[LPDGDPHQWH  GD UHFHLWD H&6VREUHHVWHYDORUJDUDQWLQGRHVWDGLVFXVVmRPHGLDQWHDGHSysas. No segmento de atuação da Companhia, foram seguidas as
EUXWD SDUD R LPSRVWR GH UHQGD H  SDUD FRQWULEXLomR VRFLDO sito judicial. 4. Imobilizado
determinações das legislações Estaduais e Federais e até a data da
Taxa de Depreciação
2021
2020 GLYXOJDomRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVQmRKRXYHDOWHUDo}HV
% a.a.
Custo
Depreciação
Líquido
Líquido VLJQL¿FDWLYDVHPVXDVRSHUDo}HVVHPLPSDFWRQHJDWLYRQRVUHVXOWD%HQIHLWRULDV



Casas e Vila Residenciais

318.970
318.970
- GRVQmRKDYHQGRDQHFHVVLGDGHGHUHFRQKHFLPHQWRGHSHUGDVRX
Veículos



- QHFHVVLGDGHVGHSURYLVLRQDPHQWRV$DGPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD
2XWUDVLPRELOL]Do}HV
D



 adotou todas medidas necessárias ao equilíbrio dos seus negócios
Terrenos


 HFRQWLQXDDFRPSDQKDQGRDYRODWLOLGDGHHLQFHUWH]DVHVSHFLDOPHQ


 te em relação ao período de duração e impactos da Pandemia in5. Mútuo - Copersucar Correspondem a operações de mútuo, a VDFDOFXODGDSHODDSOLFDomRGDVDOtTXRWDV¿VFDLVFRPELQDGDVHGD FOXVLYHDYDOLDomRRVSRVVtYHLVLPSDFWRVQDVIXWXUDVGHPRQVWUDo}HV
SUD]R H FRQGLo}HV XVXDLV GH PHUFDGR FRP D &23(568&$5 ± despesa de imposto de renda e contribuição social debitada em re- ¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLD
A Diretoria
&RRSHUDWLYD GH 3URGXWRUHV GH &DQD GH $o~FDU $o~FDU H ÈOFRRO sultado é demonstrada como segue:
2021
2020
Joseli Forti - Diretor Presidente
do Estado de São Paulo. 6. Patrimônio líquido a. Capital social 5HFHLWDEUXWDGHYHQGDVH
Wanderley Forti - Diretor Vice-Presidente
2 FDSLWDO VRFLDO VXEVFULWR H LQWHJUDOL]DGR HVWi UHSUHVHQWDGR SRU DUUHQGDPHQWRGHWHUUDV 30.880.060


 Do}HV RUGLQiULDV QRPLQDWLYDV VHP YDORU QRPLQDO 7. $OtTXRWD¿VFDOFRPELQDGD
Contador
Imposto de renda e contribuição social A conciliação da despe- ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO  
Marco Antonio Pompermayer - CRC-SP 101.666/O-6

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 0C37-B3E4-AA04-0E75.
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Plajo S.A. Indústria e Comércio de Plásticos

Inpet Brasil Embalagens Plásticas S.A
CNPJ 06.539.526/0001-20
Demonstrações Financeiras em 31/12/2020 e 31/12/2021

Cleber Baldan

CNPJ nº 61.160.180/0001-63
Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária
Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem no dia 29 de abril de 2022 às 16h00 na sua sede social,
na Rua Capitão José Gallo, 2.040 - Bairro Aliança - Ribeirão Pires/SP, afim de deliberarem sobre a
seguinte ordem do dia: a) Elevação do aumento do capital; b) Outros assuntos. Ribeirão Pires, 17 de
março de 2022. Vicente Baptista Bijarra - Diretor Presidente.

Fupresa S/A
CNPJ 62.576.327/0001-63
Aviso aos Acionistas e Convocação de AGO/AGE
Encontra-se à disposição dos Acionistas na sede da empresa, os documentos de que trata o artigo 133 da
Lei 6.404/76. Ficam convocados os Srs. Acionistas para AGO/AGE a realizar-se no dia 29 de abril de 2022
às 09:00h em 1ª convocação e às 10:00h em 2ª convocação na sede da empresa à Rodovia Engenheiro
Ermênio de Oliveira Penteado, Km 47,6, Bairro Caldeira, Indaiatuba/SP para deliberar s/as seguintes
ordens do dia: a) Exame e aprovação das Demonstrações Financeiras e Relatório da Diretoria; b) Outros
assuntos de interesse da Sociedade. Indaiatuba, 18 de março de 2022. Antônio Carlos Alves Bevilacqua
- Diretor de Operações.

Arfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos
CNPJ 61.024.295/0001-20 - NIRE: 35.300.101.99-5
Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Arfrio S/A Armazéns Gerais Frigoríficos (“Companhia”)
para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária que será realizada no dia 28 de março de 2022,
às 10:00 horas, na sede social da Companhia, localizada na Rua Jussara, nº 1001, sala 3, na cidade
de Barueri, São Paulo, CEP 06465-070, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia: (i) Eleição
do novo representante perante a Receita Federal do Brasil e demais órgãos públicos; (ii) Eleição da
Diretoria da Sociedade. São Paulo, 18 de março de 2022. Eduardo Américo de Athayde Vasone Diretor Presidente

Madeira Energia S.A. - Mesa

CNPJ/MF nº 09.068.805/0001-41 - NIRE 35.300.346.866
Edital de Convocação das Assembleias Gerais Ordinária
e Extraordinária de Forma Semipresencial
Ficam os Senhores Acionistas da Madeira Energia S.A. (“Companhia”) convocados para se reunirem
em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária a serem realizadas, em primeira convocação, no
dia 19 de abril de 2022, às 10:00 horas, de forma semipresencial, nos termos do artigo 124,
parágrafo 2º - A, da Lei Federal nº 6.40476 e da Instrução Normativa n° 81, de 10 de junho de 2020, do
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração - DREI (“IN DREI nº 81”), podendo o
acionista comparecer no Hotel Pullman Vila Olímpia, localizado na Rua Olimpíadas, 205 - Vila Olímpia,
São Paulo - SP, 04551-000, ou participar e votar a distância através do link disponível no website www.
santoantonioenergia.com.br/agoe2022-madeiraenergia, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do
dia: em Assembleia Geral Ordinária: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar
as Demonstrações Financeiras da Companhia acompanhadas do relatório dos auditores independentes
e do Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021;
(ii) fixar o número de membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia; (iii)
eleger os membros titulares e suplentes do Conselho de Administração da Companhia, bem como
indicar o Presidente e o Vice-Presidente do Conselho de Administração; (iv) fixar o número de membros
titulares e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; (v) eleger os membros titulares e suplentes do
Conselho Fiscal da Companhia; e, em Assembleia Geral Extraordinária: (vi) fixar a remuneração global
dos administradores da Companhia para o exercício de 2022; (vii) fixar a remuneração dos membros do
Conselho Fiscal da Companhia para o exercício de 2022;(viii) instruir o voto da Companhia, na condição
de acionista única da Santo Antônio Energia S.A., inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.391.823/0001-60,
para tomar todas as providências cabíveis no sentido de deliberar a respeito das mesmas matérias
constantes dos itens acima no âmbito de sua subsidiária integral. Os documentos que suportarão as
deliberações estão disponibilizados a todos os acionistas no website www.santoantonioenergia.com.br/
agoe2022-madeiraenergia, onde também estão disponíveis os boletins de voto a distância para estas
Assembleias Gerais. A Companhia remeterá cópia desses documentos aos acionistas que assim
solicitarem por escrito, por meio do endereço eletrônico abaixo indicado. De qualquer forma, os
documentos relacionados à matéria (i) da Assembleia Geral Ordinária já foram publicados no Jornal O
Dia SP e no portal da internet do mesmo jornal no dia 24 de fevereiro de 2022, nos termos do artigo
133, da Lei Federal nº 6.404/76. Instruções Gerais: Os acionistas que optarem pelo voto a distância
por meio do uso do boletim de voto a distância indicado acima, deverão devolvê-lo à Companhia, por
meio de e-mail encaminhado ao endereço eletrônico indicado abaixo, no mínimo 5 (cinco) dias antes da
data da realização das Assembleias Gerais. Os acionistas poderão participar pessoalmente ou por
meio de representante no sistema eletrônico de participação e voto a distância disponibilizado pela
Companhia. Os acionistas que não participarem presencialmente deverão enviar eletronicamente à
Companhia os documentos societários de comprovação de poderes de seu(s) representante(s)
legal(is), acompanhados de documento de identidade com foto deste(s), e, se desejarem ser
representados por procurador, deverão enviar os respectivos instrumentos de mandato, validamente
outorgados, à Companhia. Em todos os casos, tais documentos deverão ser encaminhados por via
eletrônica, sob a referência “Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária”, com 72 (setenta e duas)
horas de antecedência da realização da Assembleia Geral, sendo admitido o protocolo por meio
eletrônico, no endereço eletrônico lucianavasconcellos@santoantonioenergia.com.br, respeitada, em
qualquer caso, as disposições de que trata a Seção VIII do Anexo V da IN DREI nº 81 a respeito das
sociedades anônimas. São Paulo, 18 de abril de 2022. Madeira Energia S.A. - Mesa: Solange Mendes
Geraldo Ragazi David - Presidente do Conselho de Administração.
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CIIS - Companhia de Investimentos em Infraestrutura e Serviços
Relatório da Administração
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOS
(Em milhares de Reais)
EMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
1. Sobre a Companhia: 1.1. Aos acionistas: 3UBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRASACOMPANHADASDO2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS ELABONota


Nota


RADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL EEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE3»O0AULO DEMAR¼ODE!!DMINISTRA¼»O Despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas
Fluxos de caixa das atividades operacionais
"ALAN¼OSPATRIMONIAISEMDEDEZEMBRODEE (Em milhares de Reais)
Despesa com pessoal
 
0REJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIO
 
Nota


Ativo
Nota

 Passivo
Serviços
 
!JUSTESPOR
Circulante
Circulante
-ATERIAIS EQUIPAMENTOSEVEÁCULOS


Imposto de renda e contribuição social diferidos




)MPOSTOS TAXASEDESPESASCOMCARTÆRIO


"AIXADOATIVOIMOBILIZADO

#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA

  Fornecedores


Editais e publicações


%QUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
 
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


 Imposto de renda e contribuição social
/BRIGA¼ÊESlSCAIS


Despesas legais e judiciais


Juros e variação monetária sobre mútuos - partes relacionadas
 
#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS



Obrigações sociais e trabalhistas





Outros
Variações cambiais sobre fornecedores estrangeiros


4RIBUTOSARECUPERAR
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 #ONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS



  Variação nos ativos e passivos
Dividendos e juros sobre o capital próprio
 *UROSSOBREOCAPITALPRÆPRIOMÁNIMOOBRIGATÆRIO
 Resultado de equivalência patrimonial

 
(Aumento) redução dos ativos
Despesas antecipadas e outros créditos

 4OTALDOPASSIVOCIRCULANTE

 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
 
#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS
 
4OTALDOATIVOCIRCULANTE
  Não circulante
2ESULTADOlNANCEIRO

 
4RIBUTOSARECUPERAR


!DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL PARTESRELACIONADAS 
-  0REJUÁZOOPERACIONALEANTESDOIMPOSTODERENDAEDA
Despesas antecipadas e outros


Obrigações sociais e trabalhistas


 contribuição social
Não circulante
 
Aumento (redução) dos passivos


Impostos
diferidos
B
2EALIZ¶VELALONGOPRAZO


Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos
B
Fornecedores


  0REJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIO
Mútuos - partes relacionadas

  4OTALDOPASSIVON»OCIRCULANTE
 
Fornecedores - partes relacionadas


!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Impostos e contribuições a recolher e provisão imposto de renda
!DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL PARTESRELACIONADAS 

- Patrimônio líquido
A  
e contribuição social


4RIBUTOSARECUPERAR
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 #APITALSOCIAL
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSABRANGENTESPARAOSEXERCÁCIOSlNDOS
Reservas de capital
 
0AGAMENTOSDEIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL

  0REJUÁZOSACUMULADOS
EMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
 
 
Obrigações sociais e trabalhistas
Investimentos
   Juros sobre o capital próprio adicional proposto
Nota



Caixa líquido (usado nas) atividades operacionais
 
Intangível em andamento

 !JUSTEDEAVALIA¼»OPATRIMONIAL
  Fluxos de caixa das atividades de investimentos

 0REJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIO
C
4OTALDOATIVON»OCIRCULANTE
 
  Outros resultados abrangentes
!UMENTODECAPITALEMINVESTIDAS
 
)TENSQUEN»OSER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARA
4OTALDOATIVO
  4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
 
Redução de capital em investidas
- 
a demonstração do resultado
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESFINANCEIRAS
!DI¼ÊESAOATIVOINTANGÁVEL



!JUSTEPATRIMONIAL PLANODEPENS»O
C
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
 
$EMONSTRA¼ÊESDASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)



!&!# PARTESRELACIONADAS
Reserva de
Juros sobre o
)TENSQUESER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARA
 
Caixa líquido (usado nas) atividades de investimentos
capital Reserva de lucros capital próprio Ajuste de
Capital social
a demonstração do resultado
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
A inte- Transação
Retenção
0REJUÁZOS
(adicional avaliação


!JUSTENACONVERS»ODEDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISDASINVESTIDAS C
!&!# PARTESRELACIONADAS
- 
Nota Subscrito GRALIZAR com sócios Legal de lucros
Total
proposto) patrimonial acumulados


)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
 
3ALDOSEMDEJANEIRODE
 
 



-  Total do resultado abrangente do exercício
  #AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
 
GIO$ES¶GIONAAQUISI¼»ODEPARTICIPA¼»ODO6,4LÁQUIDODE)2#3

- 
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
 
(Redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEJANEIRODE

- 
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEFEVEREIRODE

-  FORAMDECRETADASAT½ADATADOBALAN¼O EREmETEAINCERTEZARELACIONADAAOTRIBUTOSOBREOLUCRO  Demonstração da (redução) aumento do caixa e equivalentes de caixa

7
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEFEVEREIRODE

-  SEHOUVER.ADETERMINA¼»ODOIMPOSTODERENDACORRENTEEDIFERIDO A#OMPANHIALEVAEMCONSI- .OINÁCIODOEXERCÁCIO
 
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEMAR¼ODE
- 
-  DERA¼»OOIMPACTODEINCERTEZASRELATIVAS¹SPOSI¼ÊESlSCAISTOMADASESEOPAGAMENTOADICIONAL .OlNALDOEXERCÁCIO


DEIMPOSTODERENDAEJUROSDEVESERREALIZADO!#OMPANHIAACREDITAQUEAPROVIS»OPARAIMPOS!UMENTODECAPITALEMDEJUNHODE

- 
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
!UMENTODECAPITALEMDEAGOSTODE
 
- TODERENDANOPASSIVOEST¶ADEQUADAEMRELA¼»OATODOSOSEXERCÁCIOSlSCAISEMABERTOBASEADA
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEAGOSTODE
- 
-  EMSUAAVALIA¼»ODEDIVERSOSFATORES INCLUINDOINTERPRETA¼ÊESDASLEISlSCAISEEXPERI¾NCIAPAS- R¾NCIAAOSSEUSPRE¼OSDEFECHAMENTONADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASs
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDENOVEMBRODE
- 
-  SADA%SSAAVALIA¼»O½BASEADAEMESTIMATIVASEPREMISSASQUEPODEMENVOLVERUMAS½RIEDE 0ASSIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS/VALORJUSTODETERMINADOPARAlNSDEREGISTROCONT¶BILEOUDI0REJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIO
  JULGAMENTOSSOBREEVENTOSFUTUROS.OVASINFORMA¼ÊESPODEMSERDISPONIBILIZADAS QUELEVARIAM VULGA¼»O½CALCULADOBASEANDO SENOVALORPRESENTEDOSmUXOSDECAIXAFUTUROSPROJETADOS!STAXAS
A#OMPANHIAAMUDAROSEUJULGAMENTOQUANTO¹ADEQUA¼»ODAPROVIS»OEXISTENTE TAISALTERA¼ÊES UTILIZADASNOSC¶LCULOSFORAMOBTIDASDEFONTESPËBLICAS"E"LOOMBERG 5. Gerenciamento de risDestinações
!BSOR¼»ODEPREJUÁZOSCOMRESERVAS
-  

- IMPACTAR»OADESPESACOMIMPOSTODERENDANOANOEMQUEFOREMREALIZADAS/SATIVOSEPASSIVOS COSlNANCEIROS6IS»OGERAL!#OMPANHIAAPRESENTAEXPOSI¼»OAOSEGUINTERISCOADVINDODOUSODE
lSCAISDIFERIDOSS»OCOMPENSADOSCASOHAJAUMDIREITOLEGALDECOMPENSARPASSIVOSEATIVOSlS- INSTRUMENTOSlNANCEIROSA 2ISCODECR½DITOB 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»OC 2ISCODETAXADE
Resultados abrangentes

-  CAIS CORRENTES  RELACIONADOS A IMPOSTOS DE RENDA  LAN¼ADOS PELA MESMA AUTORIDADE TRIBUT¶RIA C·MBIOED 2ISCODEESTRUTURADECAPITALOURISCOlNANCEIRO ELIQUIDEZ!SEGUIREST»OAPRESENTADAS
Outros resultados abrangentes
 



  sobre a mesma entidade sujeita à tributação. Um ativo de imposto de renda e contribuição social ASINFORMA¼ÊESSOBREAEXPOSI¼»ODA#OMPANHIAACADAUMDOSRISCOSSUPRAMENCIONADOSEOSOBJETI3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
GIO$ES¶GIONAAQUISI¼»ODEPARTICIPA¼»ODO6,4LÁQUIDODE)2#3

-  DIFERIDO½RECONHECIDOPORPREJUÁZOSlSCAIS BASESNEGATIVASEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASDEDUTÁVEIS VOS POLÁTICASEPROCESSOSPARAAMENSURA¼»OEGERENCIAMENTODERISCOECAPITAL$IVULGA¼ÊESQUANTI!UMENTODECAPITALEMDEFEVEREIRODE
A


-  QUANDO½PROV¶VELQUELUCROSFUTUROSSUJEITOS¹TRIBUTA¼»OESTEJAMDISPONÁVEISECONTRAOSQUAIS TATIVASADICIONAISS»OINCLUÁDASAOLONGODESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASA 2ISCODECR½DITODe)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEMAR¼ODE
A
- 
-  ESTESSER»OUTILIZADOS LIMITANDO SEAUTILIZA¼»OADOSLUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROSANUAIS/S CORREDAPOSSIBILIDADEDEA#OMPANHIAESUASINVESTIDASSOFREREMPERDASDECORRENTESDEINADIMPL¾N)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEMAR¼ODE
A
- 
-  IMPOSTOSATIVOSDIFERIDOSDECORRENTESDEDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASCONSIDERAMAEXPECTATIVADEGE- CIADESUASCONTRAPARTESOUDEINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEPOSIT¶RIASDERECURSOSOUDEINVESTIMENTOS
!UMENTODECAPITALEMDEABRILDE
A
 
- RA¼»ODELUCROSTRIBUT¶VEISFUTUROS FUNDAMENTADOSEMESTUDOT½CNICODEVIABILIDADEAPROVADO lNANCEIROS0ARAMITIGARESSESRISCOS ADOTA SECOMOPR¶TICAAAN¶LISEDASSITUA¼ÊESlNANCEIRAE
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEMAIODE
A
- 
-  PELAADMINISTRA¼»O QUECONTEMPLAMPREMISSASQUES»OAFETADASPORCONDI¼ÊESFUTURASESPERA- PATRIMONIALDASCONTRAPARTES ASSIMCOMOADElNI¼»ODELIMITESDECR½DITOEACOMPANHAMENTOPER!UMENTODECAPITALEMDEJUNHODE
A
 
- DASDAECONOMIAEDOMERCADO AL½MDEPREMISSASDECRESCIMENTODARECEITADECORRENTEDECADA MANENTEDASPOSI¼ÊESEMABERTO EXCETOPARACONTASARECEBERJUNTOAOS0ODERES#ONCEDENTES QUE
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEJUNHODE
A

-  ATIVIDADEOPERACIONALDA#OMPANHIA QUEPODEMSERIMPACTADOSPELASREDU¼ÊESOUCRESCIMENTOS POTENCIALMENTESUJEITAMASINVESTIDAS¹CONCENTRA¼»ODERISCODECR½DITO.OQUETANGE¹SINSTITUI¼ÊES
!UMENTODECAPITALEMDEJULHODE
A
 
- ECONÇMICOS ASTAXASDEINmA¼»OESPERADAS VOLUMEDETR¶FEGO ENTREOUTRAS/IMPOSTODIFERIDO lNANCEIRAS SOMENTES»OREALIZADASOPERA¼ÊESCOMINSTITUI¼ÊESlNANCEIRASDEBAIXORISCO AVALIADAS
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEJULHODE
A
- 
-  N»O½RECONHECIDOPARAsDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASSOBREORECONHECIMENTOINICIALDEATIVOSEPAS- PORAG¾NCIASDErating. B 2ISCODETAXASDEJUROSEINmA¼»ODecorre da possibilidade de sofrer redu!UMENTODECAPITALEMDEAGOSTODE
A

-  SIVOSEMUMATRANSA¼»OQUEN»OSEJAUMACOMBINA¼»ODENEGÆCIOSEQUEN»OAFETENEMOLUCRO ¼»ONOSGANHOSOUPERDASDECORRENTESDEOSCILA¼ÊESDETAXASDEJUROSINCIDENTESSOBRESEUSATIVOSE
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDESETEMBRODE
A

-  OUPREJUÁZOTRIBUT¶VELNEMORESULTADOCONT¶BILEsDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASTRIBUT¶VEISDECORRENTES PASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIAEST¶EXPOSTAATAXASDEJUROSmUTUANTES PRINCIPALMENTERELACIONA!UMENTODECAPITALEMDESETEMBRODE
A
 
- do reconhecimento inicial de ágio. k) Adoção inicial de normas novas e alterações: !#OMPANHIA DAS¹SVARIA¼ÊES #ERTIlCADODE$EPÆSITO)NTERBANC¶RIO #$) RELATIVOSASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASE
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEOUTUBRODE
A
- 
-  ADOTOU INICIALMENTE APARTIRDEDEJANEIRODE ASSEGUINTESNOVASNORMAS!SALTERA¼ÊES AOSMËTUOS$ETALHAMENTOSAESSERESPEITOPODEMSEROBTIDOSNASNOTASEXPLICATIVASNos Ec)
!UMENTODECAPITALEMDEOUTUBRODE
A
 
- EM0RONUNCIAMENTOSQUEENTRARAMEMVIGOREMDEJANEIRODE N»OPRODUZIRAMIMPACTOS Risco de taxas de câmbio: $ECORREDAPOSSIBILIDADEDEOSCILA¼ÊESDASTAXASDEC·MBIODASMOEDAS
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDENOVEMBRODE
A

-  RELEVANTESNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAReforma da taxa de juros de referên- ESTRANGEIRASUTILIZADASPARAAAQUISI¼»ODEEQUIPAMENTOSEINSUMOSNOEXTERIOR BEMCOMOPARAALI0REJUÁZOLÁQUIDODOEXERCÁCIO
  CIA !LTERA¼ÊESAO#0# #0# #0#E#0#!SALTERA¼ÊESTRATAMDEQUESTÊESQUE QUIDA¼»ODEPASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIAESUASINVESTIDASAVALIAMPERMANENTEMENTEACONPODEMAFETARASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCOMORESULTADODAREFORMADATAXADEJUROSDEREFE- tratação de operações de hedge para mitigar esses riscos. d) Risco de estrutura de capital (ou risco
Resultados abrangentes

-  R¾NCIA INCLUINDOOSEFEITOSDEMUDAN¼ASNOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISOURELA¼ÊESDEhedge lNANCEIRO ELIQUIDEZDecorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lu!JUSTESDEAVALIA¼»OPATRIMONIAL
C
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
 


  DECORRENTESDASUBSTITUI¼»ODATAXADEJUROSDEREFER¾NCIAPORUMATAXADEREFER¾NCIAALTERNATIVA CROS ECAPITALDETERCEIROSQUEA#OMPANHIAESUASINVESTIDASFAZEMPARAlNANCIARSUASOPERA¼ÊES
!SALTERA¼ÊESFORNECEMEXPEDIENTEPR¶TICOPARACERTOSREQUISITOSDO#0# #0# #0#E#0# 0ARAMITIGAROSRISCOSDELIQUIDEZEOTIMIZAROCUSTOM½DIOPONDERADODOCAPITAL S»OMONITORADOS
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
RELACIONADOSAMUDAN¼ASNABASEDEDETERMINA¼»ODOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISDEATIVOSE
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) PASSIVOS lNANCEIROS E CONTABILIDADE DE hedge. !RRENDAMENTOS  !LTERA¼ÊES AO #0#  2  PERMANENTEMENTEOSNÁVEISDEENDIVIDAMENTODEACORDOCOMOSPADRÊESDEMERCADO!!DMINISTRA¼»O
AVALIAQUEA#OMPANHIAESUASINVESTIDASGOZAMDECAPACIDADEPARAMANTERACONTINUIDADEOPERA1. Contexto operacional: !#OMPANHIADE)NVESTIMENTOSEM)NFRAESTRUTURAE3ERVI¼OSh#OMPA- DURA¼»ODEPASSIVOSRELACIONADOSOUSAÁDASESPERADASDECAIXA OUAREALIZA¼»ODEmUXOSDECAIXA 2EQUERIMENTOSCOMOOBJETIVODEFACILITARPARAOSARRENDAT¶RIOSACONTABILIZA¼»ODEEVENTUAIS CIONALDOSNEGÆCIOS EMCONDI¼ÊESDENORMALIDADE)NFORMA¼ÊESSOBREOSVENCIMENTOSDOSINSTRUMENNHIAvOUh'RUPOv FOICONSTITUÁDAEMDENOVEMBRODE COMOSOCIEDADELIMITADA TENDO PORMEIODAVENDADEATIVOSsCOMOODESEMPENHODACARTEIRA½AVALIADOEREPORTADO¹!DMINIS- CONCESSÊESOBTIDASNOSCONTRATOSDEARRENDAMENTOEMDECORR¾NCIADA#/6)$  TAISCOMOPER- TOSlNANCEIROSPASSIVOSPODEMSEROBTIDASNASRESPECTIVASNOTASEXPLICATIVAS/QUADROSEGUINTE
COMOOBJETIVOAPRESTA¼»ODESERVI¼OSDEADMINISTRA¼»OEMGERAL¹SDEMAISEMPRESASDO'RUPO TRA¼»ODO'RUPOsOSRISCOSQUEAFETAMODESEMPENHODOMODELODENEGÆCIOSEOATIVOlNANCEI- D»O SUSPENS»OOUMESMOREDU¼ÊESTEMPOR¶RIASDEPAGAMENTOS/EXPEDIENTEPR¶TICOPERMITEQUE APRESENTAOSPASSIVOSlNANCEIROSDERIVATIVOSEN»ODERIVATIVOS PORFAIXASDEVENCIMENTO CORRESPON##2 DEACORDOCOMSEUOBJETOSOCIAL AL½MDEPARTICIPAREMOUTRASSOCIEDADES%M SUA ROMANTIDONAQUELEMODELODENEGÆCIOS EAMANEIRACOMOAQUELESRISCOSS»OGERENCIADOSsCOMO O ARRENDAT¶RIO OPTE POR N»O AVALIAR SE A CONCESS»O DE ALUGUEL RELACIONADA ¹ #/6)$  ½ UMA DENTESAOPERÁODOREMANESCENTENOBALAN¼OPATRIMONIALAT½ADATACONTRATUALDEVENCIMENTO%SSES
NATUREZAJURÁDICAFOIALTERADAPARASOCIEDADEANÇNIMADECAPITALFECHADODOMICILIADA¹!VENIDA OSGERENTESDONEGÆCIOS»OREMUNERADOS POREXEMPLO SEAREMUNERA¼»O½BASEADANOVALOR MODIlCA¼»O DE ARRENDAMENTO / ARRENDAT¶RIO QUE FAZ SUA OP¼»O DEVER¶ CONTABILIZAR QUALQUER VALORESS»OBRUTOSEN»ODESCONTADOS EINCLUEMPAGAMENTODEJUROSCONTRATUAIS
#HEDID*AFET N "LOCO"!NDAR3ALA 6ILA/LÁMPIA -UNICÁPIODE3»O0AULO %STADODE3»O JUSTODOSATIVOSGERIDOSOUNOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISOBTIDOSEsAFREQU¾NCIA OVOLUMEEO mudança nos pagamentos de arrendamento resultante da concessão de aluguel relacionada à
-ENOSDEANO
0AULO!CONTROLADORA##23!PROPÊEEMSEUEDITALDECONVOCA¼»ODA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA MOMENTODASVENDASDEATIVOSlNANCEIROSNOSPERÁODOSANTERIORES OSMOTIVOSDETAISVENDASE #/6)$ APLICANDOO#0#2 COMOSEFOSSEUMAMODIlCA¼»ODEARRENDAMENTO%STEEXPE- #ONTASAPAGAR PARTESRELACIONADAS

E%XTRAORDIN¶RIA¹SERREALIZADAEMDEABRILDEAINCORPORA¼»ODA#OMPANHIADE)NVESTI- SUASEXPECTATIVASSOBREVENDASFUTURAS!STRANSFER¾NCIASDEATIVOSlNANCEIROSPARATERCEIROSEM DIENTE½APLIC¶VELAPENASACONCESSÊESDEALUGUELOCORRIDACOMORESULTADODIRETODA#/6)$ E Fornecedores

MENTOSEM)NFRAESTRUTURAE3ERVI¼OS!#OMPANHIA½ACIONISTADIRETADASSEGUINTESEMPRESAS TRANSA¼ÊESQUEN»OSEQUALIlCAMPARAODESRECONHECIMENTON»OS»OCONSIDERADASVENDAS DE APENASSETODASASCONDI¼ÊESASEGUIRFOREMATENDIDAS
%MDEDEZEMBRODE A#OMPANHIAAPUROUPREJUÁZONOEXERCÁCIO mUXODECAIXAOPERACIONAL
CCR ViaLagos (ViaLagos):,IGA¼»OVI¶RIAENTREOSMUNICÁPIOSDE2IO"ONITO !RARUAMAE3»O0EDRO MANEIRACONSISTENTECOMORECONHECIMENTOCONTÁNUODOSATIVOSDA#OMPANHIA/SATIVOSlNANCEI- A !MUDAN¼ANOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTORESULTANACONTRAPRESTA¼»OREVISADADEARRENDAMEN- NEGATIV
M
M
M
DA!LDEIA ABRANGENDOASRODOVIAS2* E2*  TOTALIZANDOQUILÇMETROS/PRAZODEDE ros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo TOQUE½SUBSTANCIALMENTEAMESMAQUE OUMENORQUE ACONTRAPRESTA¼»ODEARRENDAMENTOIMEDIAM
JANEIRODE FOIESTENDIDOPORANOSEMDECORR¾NCIADAASSINATURADO4!- CELEBRADOEM são mensurados ao valor justo por meio do resultado. !TIVOSlNANCEIROS AVALIA¼»OSOBRESEOS TAMENTEANTERIOR¹MUDAN¼AB 1UALQUERREDU¼»ONOSPAGAMENTOSDEARRENDAMENTOAFETAAPENASOS
DEDEZEMBRODE EMDECORR¾NCIADAINCLUS»O PELO0ODER#ONCEDENTE DEINVESTIMENTOS mUXOS DE CAIXA CONTRATUAIS S»O SOMENTE PAGAMENTOS DE PRINCIPAL E DE JUROS 0ARA lNS DESSA PAGAMENTOSORIGINALMENTEDEVIDOSEMOUANTESDEDEJUNHODEUMACONCESS»ODEALUGUEL
não previstos originalmente no contrato de concessão. VLT Carioca: %MDEJUNHODE A AVALIA¼»O O@PRINCIPAL½DElNIDOCOMOOVALORJUSTODOATIVOlNANCEIRONORECONHECIMENTOINICIAL ATENDEESSACONDI¼»OSERESULTAREMPAGAMENTOSDEARRENDAMENTOMENORESEMOUANTESDEDE
CONCESSION¶RIA6,4#ARIOCAASSINOUOCONTRATODECONCESS»OEMREGIMEDE0ARCERIA0ËBLICO 0RIVA- /S@JUROSS»ODElNIDOSCOMOUMACONTRAPRESTA¼»OPELOVALORDODINHEIRONOTEMPOEPELORISCODE JUNHODE EC .»OH¶NENHUMAMUDAN¼ASUBSTANTIVANOSOUTROSTERMOSECONDI¼ÊESDOARRENDA NAMODALIDADEDECONCESS»OPATROCINADADOSSERVI¼OS FORNECIMENTOSEOBRASDEIMPLANTA¼»O  CR½DITOASSOCIADOAOVALORPRINCIPALEMABERTODURANTEUMDETERMINADOPERÁODODETEMPOEPELOS damento. l) Novas normas ainda não efetivas: 5MAS½RIEDENOVASNORMASSER»OEFETIVASPARAEXERCÁm
OPERA¼»OEMANUTEN¼»ODESISTEMADETRANSPORTEDEPASSAGEIROSATRAV½SDE6EÁCULO,EVESOBRE OUTROSRISCOSECUSTOSB¶SICOSDEEMPR½STIMOSPOREXEMPLO RISCODELIQUIDEZECUSTOSADMINISTRA- CIOSlNDOSAPÆSDEDEZEMBRODE!#OMPANHIAN»OADOTOUESSASNORMASNAPREPARA¼»O
4RILHOSh6,4v NAREGI»OPORTU¶RIAECENTRALDO2IODE*ANEIRO!CONCESS»OTEMPRAZODEANOS  TIVOS ASSIMCOMOUMAMARGEMDELUCRO!#OMPANHIACONSIDERAOSTERMOSCONTRATUAISDOINS- DESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS!SSEGUINTESNORMASALTERADASN»ODEVER»OTERUMIMPACTOSIGNIAT½DEDEZEMBRODE CONTADOSAPARTIRDAEMISS»ODAORDEMDEINÁCIOECONTAR¶COM TRUMENTOPARAAVALIARSEOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISS»OSOMENTEPAGAMENTOSDOPRINCIPALEDE lCATIVONASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAs"ENEFÁCIOSRELACIONADOS¹#/6)$ CONCEESTA¼ÊESECERCADEQUILÇMETROSDEVIASQUANDOAINFRAESTRUTURAESTIVERCOMPLETAMENTECONS- JUROS)SSOINCLUIAAVALIA¼»OSOBRESEOATIVOlNANCEIROCONT½MUMTERMOCONTRATUALQUEPODERIA DIDOSPARAARRENDAT¶RIOSEMCONTRATOSDEARRENDAMENTOAPÆSDEJUNHODEALTERA¼»OAO#0#
m
TRUÁDA!OLONGODE A#))3ADQUIRIU PELADILUI¼»O PARTICIPA¼»OADICIONALNO6,4#ARIOCA  MUDAROMOMENTOOUOVALORDOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISDEFORMAQUEELEN»OATENDERIAESSA  s#ONTRATOS/NEROSOS #USTOSPARACUMPRIRUMCONTRATOALTERA¼ÊESAO#0# s)MOBILIZADO 
CORRESPONDENTEA DOCAPITALSOCIAL PASSANDOADETER DOCAPITALSOCIALDAINVES- CONDI¼»O!OFAZERESSAAVALIA¼»O A#OMPANHIACONSIDERAsEVENTOSCONTINGENTESQUEMODIl- 2ECEITASANTESDOUSOPRETENDIDO ALTERA¼ÊESAO#0#s2EFER¾NCIAS¹ESTRUTURACONCEITUAL ALTEM M
M

TIDA%MDEJUNHODE FOIASSINADOO4ERMO!DITIVONAOCONTRATODECONCESS»O PARAOS QUEMOVALOROUOA½POCADOSmUXOSDECAIXAsTERMOSQUEPOSSAMAJUSTARATAXACONTRATUAL  RA¼ÊESAO#0#s#LASSIlCA¼»ODOPASSIVOEMCIRCULANTEOUN»OCIRCULANTE ALTERA¼ÊESAO#0#



MM
M
M
SEGUINTESOBJETOSI 2EDElNIRASETAPASDEIMPLANTA¼»ODO6,4VEÁCULOSLEVESSOBRETRILHOS COM INCLUINDOTAXASVARI¶VEISsOPR½ PAGAMENTOEAPRORROGA¼»ODOPRAZOEsOSTERMOSQUELIMITAM s#0# #ONTRATOSDESEGUROSs$IVULGA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#s$ElCONSEQUENTEAJUSTESNOSPERCENTUAISDELIBERA¼»ODAGARANTIADEEXECU¼»O ASSEGURADA AINDA A OACESSODO'RUPOAmUXOSDECAIXADEATIVOSESPECÁlCOSPOREXEMPLO BASEADOSNAPERFORMANCE NI¼»ODEESTIMATIVASCONT¶BEIS ALTERA¼ÊESAO#0#Es)MPOSTODIFERIDORELACIONADOAATIVOSE
OBRIGA¼»ODEREALIZAROREEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATODECONCESS»OII &ORMALIZAR DEUMATIVO /PAGAMENTOANTECIPADO½CONSISTENTECOMOCRIT½RIODEPAGAMENTOSDOPRINCIPALE PASSIVOSDECORRENTESDEUMAËNICATRANSA¼»O!LTERA¼ÊESAO#0# !PRESENTA¼»ODASDEMONSAEXCLUS»ODOPRIMEIROTRECHODA%TAPA"III 3UBSTITUIRORESPONS¶VELT½CNICOIV &ORMALIZARA JUROSCASOOVALORDOPR½ PAGAMENTOREPRESENTE EMSUAMAIORPARTE VALORESN»OPAGOSDOPRINCI- TRA¼ÊESlNANCEIRAS$ECLARA¼»ODECONFORMIDADECOMRELA¼»O¹SNORMASDO#0# !SDEMONSTRA¼ÊES
possibilidade de contratação de mais de uma empresa para desempenhar as atividades de enti- PALEDEJUROSSOBREOVALORDOPRINCIPALPENDENTE OQUEPODEINCLUIRUMACOMPENSA¼»ORAZO¶VEL lNANCEIRASFORAMELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASIL"2'!!0 !
DADEDEARRECADA¼»OEREPARTI¼»OTARIF¶RIAV !UTORIZARQUEOUTRASEMPRESASDESEMPENHEMATI- PELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO!L½MDISSO COMRELA¼»OAUMATIVOlNANCEIROADQUIRIDOPOR !DMINISTRA¼»OAlRMAQUETODASASINFORMA¼ÊESRELEVANTESPRÆPRIASDAS$EMONSTRA¼ÊES&INANCEIRAS
VIDADESADICIONAISDEARRECADA¼»OEREPARTI¼»OTARIF¶RIAEVI #ORRIGIRAFÆRMULADOC¶LCULODO UMVALORMENOROUMAIORDOQUEOVALORNOMINALDOCONTRATO APERMISS»OOUAEXIG¾NCIADEPR½- EST»ODIVULGADAS ESOMENTEELAS EST»OSENDOEVIDENCIADAS ECORRESPONDEM¹SUTILIZADASPORELANA
FATORDEEQUIVAL¾NCIA TENDOEMVISTAERROMATERIALNOANEXODO%DITALDE,ICITA¼»OCPC: 4EMPOR PAGAMENTOPORUMVALORQUEREPRESENTEOVALORNOMINALDOCONTRATOMAISOSJUROSCONTRATUAIS SUAGEST»O!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCONSOLIDADASN»OEST»OSENDOAPRESENTADASPELA#OMPAOBJETIVOAVALIARASOPORTUNIDADESDENOVOSNEGÆCIOS EMPROCESSOSDELICITA¼»O BEMCOMOREALIZAR QUETAMB½MPODEINCLUIRCOMPENSA¼»ORAZO¶VELPELARESCIS»OANTECIPADADOCONTRATO ACUMULA- NHIADEACORDOCOMOSREQUISITOSDO0RONUNCIAMENTO4½CNICO#0#2  $EMONSTRA¼ÊES#ONSOLIDAm
AADMINISTRA¼»ODIRETADENOVOSNEGÆCIOS!##2EA#))3DET¾MEDOCAPITALDA#0#  DOSMASN»OPAGOS S»OTRATADASCOMOCONSISTENTESCOMESSECRIT½RIOSEOVALORJUSTODOPR½ PA- DASPORENQUADRAR SENOITEMA IV DESSE0RONUNCIAMENTO!L½MDISSO SUA#ONTROLADORA)NDIRETA
RESPECTIVAMENTE!SDIVISÊES%NGELOGE%NGELOG4EC QUEATUALMENTEFAZEMPARTEDO'"3Global GAMENTOFORINSIGNIlCANTENORECONHECIMENTOINICIAL!TIVOSlNANCEIROS -ENSURA¼»OSUBSEQUEN- ##23!J¶APRESENTADEMONSTRA¼ÊESCONSOLIDADAS%MDEMAR¼ODE FOIAPROVADAPELA!Dm
m
Business Services FORAMTRANSFERIDASPARAA##2Samm:4EMCOMOOBJETOSOCIALAEXPLORA¼»OE TEEGANHOSEPERDAS %SSESATIVOSS»OMENSURADOSSUBSEQUENTEMENTEAOVALORJUSTO/RESULTADO MINISTRA¼»ODA#OMPANHIAAEMISS»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASBase de mensuração: !SDEM
PRESTA¼»O PORCONTAPRÆPRIAOUDETERCEIROS DESERVI¼OSDETELECOMUNICA¼ÊES SEJAPORMEIODE LÁQUIDO INCLUINDOJUROSOURECEITADEDIVIDENDOS ½RECONHECIDONORESULTADO
MONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPREPARADASCOMBASENOCUSTOHISTÆRICO COMEXCE¼»ODOSINSTRUMENM
CONCESS»O PERMISS»OOUAUTORIZA¼»O BEMCOMOATIVIDADESCORRELATASEPARTICIPA¼»ONOCAPITAL !TIVOSlNANCEIROSA %SSESATIVOSS»OSUBSEQUENTEMENTEMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO TOS lNANCEIROS MENSURADOS PELO VALOR JUSTO ATRAV½S DO RESULTADO -OEDA FUNCIONAL E MOEDA DE
SOCIAL DE OUTRAS SOCIEDADES ! EMPRESA TEM COMO NEGÆCIO PRESTAR SERVI¼OS DE TRANSMISS»O DE CUSTOAMORTIZADO
UTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS/CUSTOAMORTIZADO½REDUZIDOPOR apresentação: !SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASS»OAPRESENTADASEM2EAIS QUE½AMOEDAFUNCIONALDA
M
DADOSEMALTACAPACIDADEPORMEIODElBRASÆTICASINSTALADASAOLONGODERODOVIASEMETRÇS
perdas por impairment!RECEITADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISEO #OMPANHIA4ODOSOSSALDOSAPRESENTADOSEM2EAISNESTASDEMONSTRA¼ÊESFORAMARREDONDADOSPARA
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6IA1UATRO 6IA-OBILIDADEE-ETRÇ"AHIA SPC (antiga SPCP): 4EM como objeto social a participaimpairmentS»ORECONHECIDOSNORESULTADO1UALQUERGANHOOUPERDANO OMILHARMAISPRÆXIMO EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMAUso de estimativas e julgamentos: ! M
M
¼»ONOCAPITALDEOUTRASSOCIEDADES%MDEOUTUBRODE HOUVEATRANSFORMA¼»ODOTIPO
desreconhecimento é reconhecido no resultado.
PREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIAEXIGEQUEA!DMINISTRA¼»OFA¼AJULGAMENM
JURÁDICODAINVESTIDAPARA3OCIEDADE,IMITADA SOBADENOMINA¼»ODE3OCIEDADEDE0ARTICIPA¼ÊES !TIVOlNANCEIROA6*2 %SSES ATIVOS S»O MENSURADOS SUBSEQUENTEMENTE AO VALOR JUSTO / TOS ESTIMATIVASEPREMISSASQUEAFETAMAAPLICA¼»ODEPOLÁTICASCONT¶BEISEOSVALORESREPORTADOSDE
M
EM#ONCESSÊES,TDAPRN (antiga Ponte):%MPRESAEMFASEDELIQUIDA¼»O%MDEOUTUBRODE
RESULTADOLÁQUIDO INCLUINDOJUROS ½RECONHECIDONORESULTADO
ATIVOS PASSIVOS RECEITASEDESPESAS/SRESULTADOSREAISPODEMDIVERGIRDESSASESTIMATIVAS!SESTI HOUVEATRANSFORMA¼»ODOTIPOSOCIET¶RIODAINVESTIDAPARA3OCIEDADE,IMITADASOBARAZ»O Instrumentos de dívida %SSES ATIVOS S»O MENSURADOS SUBSEQUENTEMENTE AO VALOR JUSTO ! MATIVASEPREMISSASS»OREVISADASPERIODICAMENTEPELA!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA SENDOASALTEm
SOCIALDE02.#ONCESSÊESE0ARTICIPA¼ÊES,TDAInovap 5:4EMPOROBJETIVOAPRESTA¼»ODESERVI- a VJORA
RECEITADEJUROSCALCULADAUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS GANHOS RA¼ÊESRECONHECIDASNOEXERCÁCIOEMQUEASESTIMATIVASS»OREVISADASEEMQUAISQUEREXERCÁCIOSFUTUm
¼OS¹SEMPRESASCONTROLADASDA##2 DEACORDOCOMOSRESPECTIVOSOBJETOSSOCIAISQuicko: #ONSe perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros ROSAFETADOS!SINFORMA¼ÊESSOBREJULGAMENTOSCRÁTICOSREFERENTES¹SPOLÁTICASCONT¶BEISADOTADASE
TITUÁDAEMDEAGOSTODE TEMCOMOOBJETOSOCIALAPRESTA¼»O PORCONTAPRÆPRIAOUDE
RESULTADOSLÁQUIDOSS»ORECONHECIDOSEM/2!.ODESRECONHECIMENTO O OUINCERTEZASSOBREASPREMISSASEESTIMATIVASRELEVANTES EST»OINCLUÁDASNASSEGUINTESNOTASEXPLIm
TERCEIROS DESERVI¼OSDEDESENVOLVIMENTO GERENCIAMENTOEEXPLORA¼»ODEPROGRAMASDElDELIZARESULTADOACUMULADOEM/2!½RECLASSIlCADOPARAORESULTADO
CATIVASB)MPOSTOSDIFERIDOS)NSTRUMENTOSlNANCEIROS4. Determinação dos valores justos: Di- m
¼»ODECLIENTES LICENCIAMENTO MANUTEN¼»OESUPORTET½CNICODESOFTWARES BEMCOMOATIVIDADES Instrumentos
%SSES ATIVOS S»O MENSURADOS SUBSEQUENTEMENTE AO VALOR JUSTO /S VERSASPOLÁTICASEDIVULGA¼ÊESCONT¶BEISDA#OMPANHIAEXIGEMADETERMINA¼»ODOVALORJUSTO TANTO m
CORRELATASEPARTICIPA¼»ONOCAPITALSOCIALDEOUTRASSOCIEDADES/APLICATIVOFOILAN¼ADOEMDE patrimoniais a VJORA DIVIDENDOS S»O RECONHECIDOS COMO GANHO NO RESULTADO  A MENOS QUE PARAOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROSCOMOPARAOSN»OlNANCEIROS/SVALORESJUSTOST¾MSIDOAPURAo dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo dos para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. Quando aplicáJULHODEEEMDEOUTUBRODEINICIOU SECAMPANHAPARADIVULGA¼»OCCR Lam Vias
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DOINVESTIMENTO/UTROSRESULTADOSLÁQUIDOSS»ORECONHECIDOSEM/2!E VEL ASINFORMA¼ÊESADICIONAISSOBREASPREMISSASUTILIZADASNAAPURA¼»ODOSVALORESJUSTOSS»ODIVUL(Lam Vias): #ONSTITUÁDAEMDENOVEMBRODE TEMOOBJETIVODEATUARCOMOholding de
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NUNCAS»ORECLASSIlCADOSPARAORESULTADO
CONCESSÊESRODOVI¶RIASNO"RASILEXCETO%STADODE3»O0AULO E!M½RICA,ATINA##2-OBILIDADE
GADASNASNOTASESPECÁlCAS¹QUELEATIVOOUPASSIVOs#AIXAEBANCOS/SVALORESJUSTOSDESSESATIVOS
#ONSTITUÁDAEMDENOVEMBRODE TEMOOBJETIVODEATUARCOMOholding de Mobilidade Ur- $ESRECONHECIMENTO!TIVOSlNANCEIROS/'RUPODESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOsOS lNANCEIROSS»OIGUAISAOSVALORESCONT¶BEIS DADASUALIQUIDEZIMEDIATAs!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS/
BANANO"RASILENOEXTERIOR%MDENOVEMBRODE OCORREUSUAEXTIN¼»OCCR Infra SP: DIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAMOUsTRANSFEREOSDIREITOSCONTRATUAISDE VALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOVALORJUSTOPORMEIODORESULTADO½APURADOPORREFE#ONSTITUÁDAEMDENOVEMBRODE TEMOOBJETIVODEATUARCOMOholding de concessão de RECEBIMENTOAOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»OEMQUE
RODOVIASNOESTADODE3»O0AULOOutras informações: !SCONCESSÊESDO'RUPOCONSISTEMNAEX- sSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIm
ploração de projetos de infraestrutura mediante arrecadação de tarifas e receitas provenientes da DOSOUsO'RUPONEMTRANSFERENEMMANT½MSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDA
EXPLORA¼»ODOSBENSCONCEDIDOS TAISCOMOASDASFAIXASDEDOMÁNIOEDE¶REASCOMERCIAIS!S TITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNANCEIRO!#OMPACONCESSION¶RIASS»ORESPONS¶VEISPORCONSTRUIR REPARAR AMPLIAR CONSERVAR MANTEREOPERARA NHIAREALIZATRANSA¼ÊESEMQUETRANSFEREATIVOSRECONHECIDOSNOBALAN¼OPATRIMONIAL MASMANM
INFRAESTRUTURACONCEDIDA NAFORMADOSRESPECTIVOSCONTRATOSDECONCESS»O/SPODERESCONCEDEN- T½MTODOSOUSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDOSATIVOSTRANSFERIDOS.ESSESCASOS 
M
TESTRANSFERIRAM¹SCONCESSION¶RIASOSIMÆVEISEDEMAISBENSQUEESTAVAMEMSEUPODERNAAS- OSATIVOSlNANCEIROSN»OS»ODESRECONHECIDOS0ASSIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIADESRECONHECE
SINATURADOSCONTRATOSDECONCESS»O SENDORESPONSABILIDADEDESTASZELARPELAINTEGRIDADEDOS UMPASSIVOlNANCEIROQUANDOSUAOBRIGA¼»OCONTRATUAL½RETIRADA CANCELADAOUEXPIRA!#OMPAM
BENSQUELHESFORAMCONCEDIDOS AL½MDEFAZERNOVOSINVESTIMENTOSNACONSTRU¼»OOUMELHORIAS NHIATAMB½MDESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOSmUXOS M
M
M
DAINFRAESTRUTURA!PESARDEOSCONTRATOSDECONCESS»ON»OINCLUÁREMCL¶USULASDERENOVA¼»O A DECAIXADOPASSIVOMODIlCADOS»OSUBSTANCIALMENTEDIFERENTES CASOEMQUEUMNOVOPASSIVO
EXTENS»ODOPRAZODECONCESS»OPODEOCORREREMCASODENECESSIDADEDEREEQUILÁBRIOECONÇMICO- lNANCEIROBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS½RECONHECIDOAVALORJUSTO.ODESRECONHECIMENTODE M
lNANCEIRODOCONTRATOPACTUADOENTREASPARTES/SCONTRATOSDECONCESS»ODETERMINAMREAJUSTES UMPASSIVOlNANCEIRO ADIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BILEXTINTOEACONTRAPRESTA¼»OPAGAINCLUINm
ANUAISDASTARIFASB¶SICASDEACORDOCOMFÆRMULASESPECÁlCASNELESDESCRITAS QUEEMGERALS»O DOATIVOSTRANSFERIDOSQUEN»OTRANSITAMPELOCAIXAOUPASSIVOSASSUMIDOS ½RECONHECIDANOREBASEADASEMÁNDICESDEINmA¼»OTAMB½MESPECIlCADOSNOSCONTRATOSBens reversíveis, opção sultado. #OMPENSA¼»O /S ATIVOS OU PASSIVOS lNANCEIROS S»O COMPENSADOS E O VALOR LÁQUIDO
de renovação de contratos de concessão e direitos de rescindir o contrato: .OlNALDOPERÁODO APRESENTADONOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDO ESOMENTEQUANDO A#OMPANHIATENHAATUALMENTE
M
DECONCESS»O RETORNAMAO0ODER#ONCEDENTETODOSOSDIREITOS PRIVIL½GIOSEBENSADQUIRIDOS CONS- UMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAROSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIQUID¶ LOSEM
M
TRUÁDOSOUTRANSFERIDOSNO·MBITODOCONTRATODECONCESS»O SEMDIREITOAINDENIZA¼ÊES%NTRETAN- UMABASELÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTANEAMENTEd) Caixa e equivaTO H¶PREVIS»OEMALGUNSCONTRATOSDECONCESS»ORODOVI¶RIADEDIREITOAORESSARCIMENTORELATIVO LENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASs#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTES
M
aos investimentos necessários para garantir a continuidade e atualidade dos serviços abrangidos DECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCOMCONVERSIBILIDADEIMEDIATAERISCO M
M
M
PELOCONTRATODECONCESS»O DESDEQUEAINDAN»OTENHAMSIDODEPRECIADOSAMORTIZADOSECUJA INSIGNIlCANTEDEMUDAN¼ADEVALOR3»ORECURSOSMANTIDOSCOMAlNALIDADEDEATENDERCOMPROM
IMPLEMENTA¼»O DEVIDAMENTEAUTORIZADAPELO0ODER#ONCEDENTE TENHAOCORRIDONOSËLTIMOSCINCO MISSOSDECURTOPRAZO!L½MDOSCRIT½RIOSACIMA UTILIZA SECOMOPAR·METRODECLASSIlCA¼»O AS
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M
ANOSDOPRAZODECONCESS»O!PESARDEOSCONTRATOSDECONCESS»ON»OINCLUÁREMCL¶USULASDERE- SAÁDASDERECURSOSPREVISTASPARAOSPRÆXIMOSMESESAPARTIRDADATADAAVALIA¼»Os!PLICA¼ÊES
M
M
M
M
M
NOVA¼»O COMEXCE¼»ODA6IA,AGOS AEXTENS»ODOPRAZODECONCESS»OPODEOCORREREMCASODE lNANCEIRAS2EFERE SEAOSDEMAISINVESTIMENTOSlNANCEIROSN»OENQUADRADOSNOSITENSACIMA
NECESSIDADE DE REEQUILÁBRIO ECONÇMICO lNANCEIRO DO CONTRATO PACTUADO ENTRE AS PARTES 0ARA mencionados. e) Ativos intangíveis: !#OMPANHIAPOSSUIOSEGUINTEATIVOINTANGÁVELs$IREITODE
MAIORESDETALHESVIDENOTAEXPLICATIVAN/SDIREITOSDOS0ODERES#ONCEDENTESDERESCINDIROS USOECUSTOSDEDESENVOLVIMENTODESISTEMASINFORMATIZADOS3»ODEMONSTRADOSAOCUSTODEAQUICONTRATOSDECONCESS»ODO'RUPOINCLUEMODESEMPENHOINSATISFATÆRIODACONCESSION¶RIAEAVIO- SI¼»O DEDUZIDOSDAAMORTIZA¼»O CALCULADADEACORDOCOMAGERA¼»ODEBENEFÁCIOSECONÇMICOS
m
LA¼»OSIGNIlCATIVADOSTERMOSDOREFERIDOCONTRATO/SCONTRATOSDECONCESS»ODO'RUPOPODER»O ESTIMADA /S ATIVOS INTANGÁVEIS COM VIDA ËTIL DElNIDA S»O MONITORADOS SOBRE A EXIST¾NCIA DE
SERRESCINDIDOSPORINICIATIVADACONCESSION¶RIA NOCASODEDESCUMPRIMENTODASNORMASCONTRA- QUALQUERINDICATIVOSOBREAPERDADEVALORRECUPER¶VEL#ASOTAISINDICATIVOSEXISTAM A#OMPATUAISPELOPODERCONCEDENTETAISCOMOON»OPAGAMENTOPORPARTEDO0ODER#ONCEDENTECONFORME nhia efetua o teste de valor recuperável. f) Redução ao valor recuperável de ativos (impairment):
ESTABELECIDONOCONTRATO MEDIANTEA¼»OJUDICIALESPECIALMENTEINTENTADAPARAESSElM.ESTE s!TIVOSlNANCEIROSN»ODERIVATIVOS!#OMPANHIARECONHECEPROVISÊESPARAPERDASESPERADASDE
CASO  OS SERVI¼OS PRESTADOS PELAS CONCESSION¶RIAS DO 'RUPO N»O PODER»O SER INTERROMPIDOS OU CR½DITOSOBREATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADO!SPERDASDECR½DITOESPERADAS
PARALISADOS AT½ADECIS»OJUDICIALTRANSITADAEMJULGADO1.1. Efeitos da pandemia do COVID-19: PARAMESESS»OPERDASDECR½DITOQUERESULTAMDEPOSSÁVEISEVENTOSDEINADIMPL¾NCIADENTRO
!#OMPANHIAACREDITAQUEJ¶ULTRAPASSOUOSMAISEXPRESSIVOSIMPACTOSOCASIONADOSPELA#/- DEMESESAPÆSADATADOBALAN¼OOUEMUMPERÁODOMAISCURTO CASOAVIDAESPERADADOINS6)$ EN»OFORAMIDENTIlCADOSRISCOSQUEPOSSAMAFETARACONTINUIDADEOPERACIONALDA#OMPA- TRUMENTOSEJAMENORDOQUEMESES !SPROVISÊESPARAPERDASCOMCONTASARECEBERDECLIENTES
M
NHIA!#OMPANHIA½UMAholdingESUBSTANCIALMENTESEURESULTADO½ORIGINADODAEQUIVAL¾NCIA SEM COMPONENTE SIGNIlCATIVO DE lNANCIAMENTO  S»O MENSURADAS A UM VALOR IGUAL ¹ PERDA DE PATRIMONIALDACONTROLADA6,40RINCIPAISPR¶TICASCONT¶BEIS!SPOLÁTICASEPR¶TICASCONT¶BEIS CR½DITO ESPERADA PARA A VIDA INTEIRA DO INSTRUMENTO  AS QUAIS RESULTAM DE TODOS OS POSSÁVEIS
DESCRITASABAIXOT¾MSIDOAPLICADASCONSISTENTEMENTENOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOSNASDEMONS- EVENTOSDEINADIMPLEMENTOAOLONGODAVIDAESPERADADOINSTRUMENTOlNANCEIRO/PERÁODOM¶XITRA¼ÊESlNANCEIRASa) Investimentos: /SINVESTIMENTOSDA#OMPANHIAEMENTIDADESCONTABILIZA- MOCONSIDERADONAESTIMATIVADEPERDADECR½DITOESPERADA½OPERÁODOCONTRATUALM¶XIMODURANDAS PELO M½TODO DA EQUIVAL¾NCIA PATRIMONIAL COMPREENDEM SUAS PARTICIPA¼ÊES EM COLIGADAS TEOQUALA#OMPANHIAEST¶EXPOSTAAORISCODECR½DITO!ODETERMINARSEORISCODECR½DITODEUM
s #OLIGADAS!SCOLIGADASS»OAQUELASENTIDADESNASQUAISA#OMPANHIA DIRETAOUINDIRETAMEN- ATIVO lNANCEIRO AUMENTOU SIGNIlCATIVAMENTE DESDE O RECONHECIMENTO INICIAL E AO ESTIMAR AS
m
TE TENHAINmU¾NCIASIGNIlCATIVA MASN»OTENHACONTROLEOUCONTROLECONJUNTO SOBREASPOLÁTICAS PERDASDECR½DITOESPERADAS O'RUPOCONSIDERAINFORMA¼ÊESRAZO¶VEISEPASSÁVEISDESUPORTEQUE
lNANCEIRASEOPERACIONAISs #ONTROLADAS!#OMPANHIACONTROLAUMAENTIDADEQUANDOEST¶EX- S»ORELEVANTESEDISPONÁVEISSEMCUSTOOUESFOR¼OEXCESSIVO)SSOINCLUIINFORMA¼ÊESEAN¶LISES
POSTAA OUTEM DIREITOSOBRE OSRETORNOSVARI¶VEISADVINDOSDESEUENVOLVIMENTOCOMAENTIDADE QUANTITATIVASEQUALITATIVAS COMBASENAEXPERI¾NCIAHISTÆRICADA#OMPANHIA NAAVALIA¼»ODE
ETEMAHABILIDADEDEAFETARESSESRETORNOSEXERCENDOSEUPODERSOBREAENTIDADE!#OMPANHIA crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking !#OMPANHIACONSIDERAUM
ELEGEUMENSURARQUALQUERPARTICIPA¼»ODEN»O CONTROLADORESINICIALMENTEPELAPARTICIPA¼»OPRO- ATIVOlNANCEIROCOMOINADIMPLENTEQUANDO £POUCOPROV¶VELQUEODEVEDORPAGUEINTEGRALMENPORCIONAL NOS ATIVOS LÁQUIDOS IDENTIlC¶VEIS DA ADQUIRIDA NA DATA DE AQUISI¼»O -UDAN¼AS NA TESUASOBRIGA¼ÊESDECR½DITO¹#OMPANHIAOU /CONTASARECEBERDECLIENTESESTIVERVENCIDOH¶
PARTICIPA¼»ODA#OMPANHIAEMUMACONTROLADAQUEN»ORESULTEEMPERDADECONTROLES»OCONTA- MAISDEDIAS!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»OESTIMATIVASPONDERADASPELAPROBABILIDADE
BILIZADASCOMOTRANSA¼ÊESDEPATRIMÇNIOLÁQUIDO1UANDOAENTIDADEPERDEOCONTROLESOBREUMA DEPERDASDECR½DITO1UANDOAPLIC¶VEL ASPERDASDECR½DITOS»OMENSURADASAVALORPRESENTE 
CONTROLADA A#OMPANHIADESRECONHECEOSATIVOSEPASSIVOSEQUAISQUERPARTICIPA¼ÊESDEN»O- PELADIFEREN¼AENTREOSmUXOSDECAIXAARECEBERDEVIDOS¶#OMPANHIADEACORDOCOMOCONTRATOE
M
CONTROLADORESEOUTROSCOMPONENTESREGISTRADOSNOPATRIMÇNIOLÁQUIDOREFERENTESAESSACONTROLA- OSmUXOSDECAIXAQUEA#OMPANHIAESPERARECEBER!SPERDASDECR½DITOESPERADASS»ODESCONTADA1UALQUERGANHOOUPERDAORIGINADOPELAPERDADECONTROLE½RECONHECIDONORESULTADO3EO DASPELATAXADEJUROSEFETIVADOATIVOlNANCEIRO/VALORCONT¶BILBRUTODEUMATIVOlNANCEIRO½ M
'RUPORET½MQUALQUERPARTICIPA¼»ONAANTIGACONTROLADA ESSAPARTICIPA¼»O½MENSURADAPELOSEU BAIXADOQUANDOA#OMPANHIAN»OTEMEXPECTATIVARAZO¶VELDERECUPERAROATIVOlNANCEIROEMSUA
VALORJUSTONADATAEMQUEH¶APERDADECONTROLE.ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDACONTROLADO- TOTALIDADEOUEMPARTE.OENTANTO OSATIVOSlNANCEIROSBAIXADOSPODEMAINDAESTARSUJEITOS¹
RA ASINFORMA¼ÊESlNANCEIRASDECONTROLADASS»ORECONHECIDASPELOM½TODODEEQUIVAL¾NCIAPA- EXECU¼»ODECR½DITOPARAOCUMPRIMENTODOSPROCEDIMENTOSDA#OMPANHIAPARAARECUPERA¼»ODOS
trimonial. b) Combinação de negócios: #OMBINA¼ÊES DE NEGÆCIO S»O REGISTRADAS UTILIZANDO O VALORESDEVIDOS!PROVIS»OPARAPERDASPARAATIVOSlNANCEIROSMENSURADOSPELOCUSTOAMORTIZADO
M
M½TODODEAQUISI¼»OQUANDOOCONTROLE½TRANSFERIDOPARAO'RUPO##2!#OMPANHIAMENSURAO ½DEDUZIDADOVALORCONT¶BILBRUTODOSATIVOSEDEBITADANORESULTADOs!TIVOSN»OlNANCEIROS/S
ágio como sendo o valor justo da contraprestação transferida (incluindo o valor reconhecido de VALORESCONT¶BEISDOSATIVOSN»OlNANCEIROSS»OREVISTOSACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAAPURAR
QUALQUER PARTICIPA¼»O N»O CONTROLADORA NA COMPANHIA ADQUIRIDA  DEDUZIDO DO VALOR JUSTO DOS SEH¶INDICA¼»ODEPERDANOVALORRECUPER¶VELE CASOSEJACONSTATADOQUEOATIVOEST¶impaired 
M
M
ATIVOSEPASSIVOSASSUMIDOSIDENTIlC¶VEIS TODOSMENSURADOSNADATADAAQUISI¼»O3EOEXCEDEN- UMNOVOVALORDOATIVO½DETERMINADO!#OMPANHIADETERMINAOVALOREMUSODOATIVOTENDOCOMO
M
TE½NEGATIVO UMGANHODECORRENTEDOACORDODACOMPRA½RECONHECIDOIMEDIATAMENTENORESULTA- REFER¾NCIAOVALORPRESENTEDASPROJE¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAESPERADOS COMBASENOSOR¼AMENTOS
M
m
DO DO EXERCÁCIO .O CASO DE AQUISI¼ÊES DE CONTROLE EM NEGÆCIOS RELACIONADOS ¹S ATIVIDADES DE APROVADOSPELA!DMINISTRA¼»O NADATADAAVALIA¼»OAT½ADATAlNALDOPRAZODECONCESS»ODAS
CONCESS»OCOMPRAZOSDElNIDOS OS¶GIOSOUVALORESRESIDUAISS»OGERALMENTEALOCADOSAODIREITO INVESTIDAS  CONSIDERANDO TAXAS DE DESCONTOS QUE REmITAM OS RISCOS ESPECÁlCOS RELACIONADOS A
M
DEEXPLORA¼»ODACONCESS»OEAMORTIZADOSCOMBASENAEXPECTATIVADEBENEFÁCIOSECONÇMICOSDE CADAUNIDADEGERADORADECAIXA$URANTEAPROJE¼»O ASPREMISSASCHAVESCONSIDERADASEST»O
M
CADANEGÆCIOADQUIRIDO/SCUSTOSDETRANSA¼»O QUEN»OSEJAMAQUELESASSOCIADOSCOMAEMIS- RELACIONADAS¹ESTIMATIVADETR¶FEGOUSU¶RIOSDOSPROJETOSDEINFRAESTRUTURADETIDOS AOSÁNDICES
M M
S»ODETÁTULOSDEDÁVIDAOUDEPARTICIPA¼»OACION¶RIA INCORRIDOSEMUMACOMBINA¼»ODENEGÆCIOS  QUEREAJUSTAMASTARIFAS AOCRESCIMENTODO0RODUTO)NTERNO"RUTO0)" E¹RESPECTIVAELASTICIDAS»O RECONHECIDOS COMO DESPESAS ¹ MEDIDA QUE INCORRIDOS 3E A CONTABILIZA¼»O INICIAL DE UMA DEAO0)"DECADANEGÆCIO CUSTOSOPERACIONAIS INmA¼»O INVESTIMENTODECAPITAL TAXASDEDESm
COMBINA¼»ODENEGÆCIOSESTIVERINCOMPLETANOENCERRAMENTODOEXERCÁCIONOQUALESSACOMBINA- CONTOSEREEQUILÁBRIOS5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VEL½RECONHECIDANORESULTADO
¼»O OCORREU  S»O REGISTRADOS OS VALORES JUSTOS PROVISÆRIOS CONHECIDOS AT½ ENT»O %SSES VALORES CASOOVALORCONT¶BILDEUMATIVOEXCEDASEUVALORRECUPER¶VELESTIMADO/VALORRECUPER¶VELDE
m
m
m
m
M
PROVISÆRIOSS»OAJUSTADOSDURANTEOPERÁODODEMENSURA¼»OANO OUATIVOSEPASSIVOSADICIO- um ativo é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo menos custos para vender. O valor
M
M
NAISS»ORECONHECIDOSPARAREmETIRASNOVASINFORMA¼ÊESOBTIDASRELACIONADASAFATOSECIRCUNS- EMUSO½BASEADOEMmUXOSDECAIXAFUTUROSESTIMADOS DESCONTADOSAVALORPRESENTEUSANDOUMA
m
m
M
M
M
T·NCIASEXISTENTESNADATADEAQUISI¼»OQUE SECONHECIDOS TERIAMAFETADOOSVALORESRECONHECI- TAXADEDESCONTOANTESDOSIMPOSTOSQUEREmITAASAVALIA¼ÊESATUAISDEMERCADODOVALORDODIm
mm
m
DOSNAQUELADATAC )NSTRUMENTOSlNANCEIROS2ECONHECIMENTOEMENSURA¼»OINICIAL O contas NHEIRONOTEMPOEOSRISCOSESPECÁlCOSDOATIVO5MAPERDAPORREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELRELAM
M
M
ARECEBERDECLIENTESEOSTÁTULOSDEDÁVIDAEMITIDOSS»ORECONHECIDOSINICIALMENTENADATAEMQUE CIONADAA¶GION»O½REVERTIDA1UANTOAOSDEMAISATIVOS ASPERDASDEVALORRECUPER¶VELRECONHEM
FORAM ORIGINADOS 4ODOS OS OUTROS ATIVOS E PASSIVOS lNANCEIROS S»O RECONHECIDOS INICIALMENTE CIDASEMPERÁODOSANTERIORESS»OAVALIADASACADADATADEAPRESENTA¼»OPARAQUAISQUERINDICA

M
M

QUANDOA#OMPANHIASETORNARPARTEDASDISPOSI¼ÊESCONTRATUAISDOINSTRUMENTO5MATIVOlNAN- ¼ÊESDEQUEAPERDATENHAAUMENTADO DIMINUÁDOOUN»OMAISEXISTA5MAPERDADEVALOR½REVER

M
M
M
M
M
CEIROAMENOSQUESEJAUMCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTEDElNANCIAMENTO tida caso tenha havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor recuperá

M
M
M
M
SIGNIlCATIVO OUPASSIVOlNANCEIRO½INICIALMENTEMENSURADOAOVALORJUSTO MAISOUMENOS PARA VEL SOMENTENACONDI¼»OEMQUEOVALORCONT¶BILDOATIVON»OEXCEDAOVALORCONT¶BILQUETERIA
MM


UMITEMN»OMENSURADOAO6*2 OSCUSTOSDETRANSA¼»OQUES»ODIRETAMENTEATRIBUÁVEIS¹SUA SIDOAPURADO LÁQUIDODEDEPRECIA¼»OOUAMORTIZA¼»O CASOAPERDADEVALORN»OTIVESSESIDORECOM
M
M
M
M
M


AQUISI¼»OOUEMISS»O5MCONTASARECEBERDECLIENTESSEMUMCOMPONENTESIGNIlCATIVODElNAN- nhecida. g) Provisões: 5MAPROVIS»O½RECONHECIDANOBALAN¼OPATRIMONIALQUANDOA#OMPANHIA
M
M
M
M
M
M
M


ciamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. #LASSIlCA¼»OEMENSURA¼»OSUBSE- POSSUIUMAOBRIGA¼»OLEGALOUN»OFORMALIZADACONSTITUÁDACOMORESULTADODEUMEVENTOPASSADO 
M
M


QUENTE !TIVOS lNANCEIROS .O RECONHECIMENTO INICIAL  UM ATIVO lNANCEIRO ½ CLASSIlCADO COMO QUEPOSSASERESTIMADADEMANEIRACONl¶VEL E½PROV¶VELQUEUMRECURSOECONÇMICOSEJAREQUEM
M
M
M


MENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOAO6*/2! INSTRUMENTODEDÁVIDAAO6*/2! INSTRUMENTOPATRI- RIDOPARASALDARAOBRIGA¼»O!SPROVISÊESS»OAPURADASATRAV½SDODESCONTODOSmUXOSDECAIXA
M
M
M
M
M


MONIALOUAO6*2/SATIVOSlNANCEIROSN»OS»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEAORECONHECI- FUTUROS ESPERADOS A UMA TAXA ANTES DE IMPOSTOS QUE REmETE AS AVALIA¼ÊES ATUAIS DE MERCADO
M
M
MM
M

MENTOINICIAL AN»OSERQUEO'RUPOMUDEOMODELODENEGÆCIOSPARAAGEST»ODEATIVOSlNANCEI- QUANTOAOVALORDODINHEIRONOTEMPOERISCOSESPECÁlCOSPARAOPASSIVO/SCUSTOSlNANCEIROS


ROS ENESTECASOTODOSOSATIVOSlNANCEIROSAFETADOSS»ORECLASSIlCADOSNOPRIMEIRODIADOPERÁO- incorridos são registrados no resultado. h) 2ECEITASEDESPESASlNANCEIRAS2ECEITASlNANCEIRAS
M
M
DODEAPRESENTA¼»OPOSTERIOR¹MUDAN¼ANOMODELODENEGÆCIOS5MATIVOlNANCEIRO½MENSURADO COMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROSPROVENIENTESDEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS MUDAN¼ASNOVALOR
AOCUSTOAMORTIZADOSEATENDERAMBASASCONDI¼ÊESASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURA- JUSTODEINSTRUMENTOSlNANCEIROSATIVOS OSQUAISS»OREGISTRADOSATRAV½SDORESULTADODOEXERCÁCIO
m
m
m
m
DOAO6*2s½MANTIDODENTRODEUMMODELODENEGÆCIOSCUJOOBJETIVOSEJAMANTERATIVOSlNANCEI- EVARIA¼ÊESMONET¶RIASECAMBIAISPOSITIVASSOBREINSTRUMENTOSlNANCEIROSPASSIVOS!SDESPEm
m
m
ROSPARARECEBERmUXOSDECAIXACONTRATUAISEsSEUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁ- SASlNANCEIRASCOMPREENDEMBASICAMENTEOSJUROS VARIA¼ÊESMONET¶RIASECAMBIAISSOBREPASlCAS mUXOSDECAIXAQUES»ORELATIVOSSOMENTEAOPAGAMENTODEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALOR SIVOS lNANCEIROS  E MUDAN¼AS NO VALOR JUSTO DE ATIVOS lNANCEIROS MENSURADOS AO VALOR JUSTO
PRINCIPALEMABERTO5MINSTRUMENTODEDÁVIDA½MENSURADOAO6*/2!SEATENDERAMBASASCON- através do resultado. i) Benefícios a empregados: s0LANOSDECONTRIBUI¼»ODElNIDA5MPLANODE
DI¼ÊESASEGUIREN»OFORDESIGNADOCOMOMENSURADOAO6*2• é mantido dentro de um modelo de CONTRIBUI¼»ODElNIDA½UMPLANODEBENEFÁCIOSPÆS EMPREGOSOBOQUALUMAENTIDADEPAGACONNEGÆCIOSCUJOOBJETIVO½ATINGIDOTANTOPELORECEBIMENTODEmUXOSDECAIXACONTRATUAISQUANTOPELA TRIBUI¼ÊESlXASPARAUMAENTIDADESEPARADAFUNDODEPREVID¾NCIA EN»OTER¶NENHUMAOBRIGA¼»O
mm
VENDADEATIVOSlNANCEIROSEsSEUSTERMOSCONTRATUAISGERAM EMDATASESPECÁlCAS mUXOSDE DEPAGARVALORESADICIONAIS!SOBRIGA¼ÊESPORCONTRIBUI¼ÊESAOSPLANOSDEPENS»ODECONTRIBUI¼»O
CAIXAQUES»OAPENASPAGAMENTOSDEPRINCIPALEJUROSSOBREOVALORPRINCIPALEMABERTONo reco- DElNIDAS»ORECONHECIDASCOMODESPESASDEBENEFÁCIOSAEMPREGADOSNORESULTADONOSPERÁODOS
NHECIMENTOINICIALDEUMINVESTIMENTOEMUMINSTRUMENTOPATRIMONIALQUEN»OSEJAMANTIDOPARA DURANTEOSQUAISSERVI¼OSS»OPRESTADOSPELOSEMPREGADOSs"ENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPRENEGOCIA¼»O A#OMPANHIAPODEOPTARIRREVOGAVELMENTEPORAPRESENTARALTERA¼ÊESSUBSEQUENTESNO GADOS/BRIGA¼ÊESDEBENEFÁCIOSDECURTOPRAZOAEMPREGADOSS»OMENSURADASEMBASEN»ODESVALORJUSTODOINVESTIMENTOEM/2!%SSAESCOLHA½FEITAINVESTIMENTOPORINVESTIMENTO4ODOSOS contada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. j) Imposto
ATIVOSlNANCEIROSN»OCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*/2! CONFORME de renda e contribuição social: /IMPOSTODERENDAEACONTRIBUI¼»OSOCIALDOEXERCÁCIOCORRENTEE
DESCRITOACIMA S»OCLASSIlCADOSCOMOAO6*2)SSOINCLUITODOSOSATIVOSlNANCEIROSDERIVATIVOS DIFERIDOS»OCALCULADOSCOMBASENASALÁQUOTASDE ACRESCIDASDOADICIONALDESOBREO
M
.ORECONHECIMENTOINICIAL O'RUPOPODEDESIGNARDEFORMAIRREVOG¶VELUMATIVOlNANCEIROQUEDE LUCROTRIBUT¶VELEXCEDENTEA2BASEANUAL PARAIMPOSTODERENDAESOBREOLUCROTRIBUOUTRAFORMAATENDAAOSREQUISITOSPARASERMENSURADOAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*/2!COMOAO T¶VEL PARA CONTRIBUI¼»O SOCIAL SOBRE O LUCRO LÁQUIDO  CONSIDERANDO A COMPENSA¼»O DE PREJUÁZOS
M
6*2SEISSOELIMINAROUREDUZIRSIGNIlCATIVAMENTEUMDESCASAMENTOCONT¶BILQUEDEOUTRAFORMA lSCAISEBASENEGATIVADECONTRIBUI¼»OSOCIAL LIMITADAADOLUCROREAL/IMPOSTOCORRENTEE
M m
m
m
surgiria. !TIVOSlNANCEIROS !VALIA¼»ODOMODELODENEGÆCIO !#OMPANHIAREALIZAUMAAVALIA¼»O OIMPOSTODIFERIDOS»ORECONHECIDOSNORESULTADOAMENOSQUEESTEJAMRELACIONADOSAITENSRECOm
m
m m
DOOBJETIVODOMODELODENEGÆCIOSEMQUEUMATIVOlNANCEIRO½MANTIDOEMCARTEIRAPORQUEISSO NHECIDOSDIRETAMENTENOPATRIMÇNIOLÁQUIDO/IMPOSTOCORRENTE½OIMPOSTOAPAGARSOBREOLUCRO
REmETEMELHORAMANEIRAPELAQUALONEGÆCIO½GERIDOEASINFORMA¼ÊESS»OFORNECIDAS¹!DMINIS- TRIBUT¶VELDOEXERCÁCIO ¹STAXASVIGENTESNADATADEAPRESENTA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
TRA¼»O!SINFORMA¼ÊESCONSIDERADASINCLUEMsASPOLÁTICASEOBJETIVOSESTIPULADOSPARAACARTEI- O imposto diferido é reconhecido em relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis
RAEOFUNCIONAMENTOPR¶TICODESSASPOLÁTICAS%LESINCLUEMAQUEST»ODESABERSEAESTRAT½GIADA DEATIVOSEPASSIVOSPARAlNSCONT¶BEISEOSCORRESPONDENTESVALORESUSADOSPARAlNSDETRIBUTA!DMINISTRA¼»OTEMCOMOFOCOAOBTEN¼»ODERECEITASDEJUROSCONTRATUAIS AMANUTEN¼»ODEUM ¼»O!TIVOSEPASSIVOSlSCAISDIFERIDOSS»OMENSURADOSCOMBASENASALÁQUOTASQUESEESPERA
DETERMINADOPERlLDETAXADEJUROS ACORRESPOND¾NCIAENTREADURA¼»ODOSATIVOSlNANCEIROSEA APLICAR¹SDIFEREN¼ASTEMPOR¶RIASQUANDOELASFOREMREVERTIDAS BASEANDO SENASALÁQUOTASQUE
mm
continua
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CNPJ/MF 05.410.674/0001-88

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

continuação

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2022

CIIS - COMPANHIA DE INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS
ZEMBRODE ASPARTESPLEITEARAMASUSPENS»ODOPROCEDIMENTOARBITRALPELOSPRÆXIMOS
DIAS.AMESMADATA O4RIBUNAL!RBITRALDEFERIUOPEDIDODESUSPENS»O/SACIONISTASCONTROLADORESEAADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREITERAMASUACONlAN¼ANOSPROCEDIMENTOSLEGAISVIGENTES 
APLIC¶VEISAOSCONTRATOSDECONCESS»O!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASN»OCONTEMPLAMAJUSTES
DECORRENTES DESTES PROCESSOS  TENDO EM VISTA QUE AT½ A PRESENTE DATA N»O HOUVE DESFECHO OU
TEND¾NCIADESFAVOR¶VELPARANENHUMDELES


)NTANGÁVELEMANDAMENTO
Saldo inicial Adições Baixas 3ALDOlNAL
Valor de custo
$IREITOSDEUSODESISTEMASINFORMATIZADOSEMANDAMENTO




Total do custo
0ATRIMÇNIOLÁQUIDOA#APITALSOCIAL/CAPITALSOCIAL½DE2SENDO2SUBSCRITOE2 ¹INTEGRALIZAREMMOEDACORRENTENACIONAL DIVIDIDOEMA¼ÊESORDIN¶RIAS
NOMINATIVASESEMVALORNOMINAL$URANTEOEXERCÁCIODE OCORRERAMASSEGUINTESINTEGRALIZA¼ÊESDECAPITALAPROVADASEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIA%MDEFEVEREIRODE NOMONTANTEDE2 MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASE
SEMVALORNOMINAL/VALORDE2FOICAPITALIZADOMEDIANTE*#0QUEESTAVANOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEOVALORDE2QUEESTAVANOPASSIVO%MDEMAR¼ODE NOMONTANTEDE2 
MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL
%MDEMAR¼ODE NOMONTANTEDE2 MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»ODEA¼ÊES
ORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDEABRILDE FOIAPROVADOOAUMENTO
DECAPITALDE2 MEDIANTEAEMISS»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASE
SEMVALORNOMINAL%MDEMAIODE NOMONTANTEDE2 MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»O
DEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDEJUNHODE 
EM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIA FOIAPROVADOOAUMENTODECAPITALDE2 MEDIANTEA
SUBSCRI¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDEJUNHO
DE NOMONTANTEDE2 MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODAS
NOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDEJULHODE EM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIA FOI
APROVADOOAUMENTODECAPITALDE2MEDIANTEASUBSCRI¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS 
TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDEJULHODE NOMONTANTEDE2 MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL
%MDEAGOSTODE EM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIA FOIAPROVADOOAUMENTODECAPITAL
DE2MEDIANTEASUBSCRI¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS MEDIANTEACAPITALIZA¼»ODOS
CR½DITOSCONTABILIZADOSCOMOADIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL%MDESETEMBRODE
 NOMONTANTEDE2 MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODAS
NOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDESETEMBRODE DE2 MEDIANTEASUBSCRI¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDEOUTUBRODE
 NOMONTANTEDE2 MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODAS
NOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDEOUTUBRODE DE2 MEDIANTEASUBSCRI¼»ODE
A¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVASESEMVALORNOMINAL%MDENOVEMBRODE NO
MONTANTEDE2 MEDIANTEAINTEGRALIZA¼»ODEA¼ÊESORDIN¶RIAS TODASNOMINATIVAS
ESEMVALORNOMINAL/CAPITALDA#OMPANHIAEST¶ASSIMDIVIDIDO

I MËTUOS PARTESRELACIONADASOSQUAISSETRATAMDEINSTRUMENTOSlNANCEIROSINTRAGRUPO COM
CARACTERÁSTICAS EXCLUSIVAS Hierarquia de valor justo: ! #OMPANHIA POSSUI OS SALDOS ABAIXO DE
INSTRUMENTOSlNANCEIROSAVALIADOSPELOVALORJUSTO OSQUAISEST»OQUALIlCADOSASEGUIR


.ÁVEL
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS


/S DIFERENTES NÁVEIS FORAM DElNIDOS A SEGUIR s .ÁVEL  PRE¼OS NEGOCIADOS SEM AJUSTES  EM
MERCADOS ATIVOS PARA ATIVOS E PASSIVOS ID¾NTICOS s .ÁVEL  inputs, diferentes dos preços neGOCIADOSEMMERCADOSATIVOSINCLUÁDOSNONÁVEL QUES»OOBSERV¶VEISPARAOATIVOOUPASSIVO 
DIRETAMENTEPRE¼OS OUINDIRETAMENTEDERIVADODEPRE¼OS Es.ÁVELPREMISSAS PARAOATIVO
OUPASSIVO QUEN»OS»OBASEADASEMDADOSOBSERV¶VEISDEMERCADOinputsN»OOBSERV¶VEIS 
!N¶LISEDESENSIBILIDADE!SAN¶LISESDESENSIBILIDADES»OESTABELECIDASCOMBASEEMPREMISSAS
EPRESSUPOSTOSEMRELA¼»OAEVENTOSFUTUROS!!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIAREVISAREGULARMENTE
ESSASESTIMATIVASEPREMISSASUTILIZADASNOSC¶LCULOS.OENTANTO ALIQUIDA¼»ODASTRANSA¼ÊES
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados devido à subjeTIVIDADEINERENTEAOPROCESSOUTILIZADONAPREPARA¼»ODASAN¶LISES!PRESENTAMOSABAIXO AAN¶LISEDESENSIBILIDADEQUANTO¹SVARIA¼ÊESNASTAXASDEJUROS!#OMPANHIAADOTOUPARAOSCEN¶RIOS
DEESTRESSE!E"DAAN¶LISEDESENSIBILIDADE OSPERCENTUAISDEE RESPECTIVAMENTE OS
QUAISS»OAPLICADOSNOSENTIDODEAPRESENTARSITUA¼»OQUEDEMONSTRESENSIBILIDADERELEVANTEDE
risco variável. !N¶LISEDESENSIBILIDADEDEVARIA¼ÊESNASTAXASDEJUROS!BAIXOEST»ODEMONSTRADOSOSVALORESRESULTANTESDASVARIA¼ÊESMONET¶RIASEDEJUROS NOHORIZONTEDEMESES OUSEJA 
AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O OQUEOCORRERPRIMEIRO
Efeito em R$ no resultado
Exposição #EN¶RIO #EN¶RIO! #EN¶RIO"
Operação
Risco em R$ (4) PROV¶VEL


!PLICA¼»OlNANCEIRA-ENKAR)) 
#$)







4OTALDOEFEITODEGANHOOUPERDA
(1)
As taxas de juros consideradas foram :
#$)
 
 
 
 !STAXASAPRESENTADASACIMASERVIRAMCOMOBASEPARAOC¶LCULO!SMESMASFORAMUTILIZADAS
NOSMESESDOC¶LCULO.OITEM ABAIXO EST¶DETALHADAAPREMISSAPARAOBTEN¼»ODATAXADO
CEN¶RIOPROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELA" /CONCEITOAPLICADO
PARAAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCONSISTEEMSEO#$)CAIR H¶UMAREDU¼»ODARECEITAlNANCEIRAE 
/SCEN¶RIOSDEESTRESSECONTEMPLAMUMADEPRECIA¼»ODOSFATORESDERISCO#$) $EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAA%FEITOSNASDEMONSTRA¼ÊESEMREFER¾NCIA QUEN»OAFETARAMOCAIXA
NOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEE#ASOASOPERA¼ÊESTIVESSEMAFETADOOCAIXA 
SERIAMAPRESENTADASNASRUBRICASDOmUXODECAIXASABAIXO


6ARIA¼»ODOSmUXOSDECAIXAOPERACIONAL
4RIBUTOSARECUPERAR
 

#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS


4OTALDAVARIA¼»ONOSmUXOSDECAIXAOPERACIONAL



Capital Social
Capital Social à
Capital Social
Capital Social à
Acionistas
0ARTICIPA¼»OACION¶RIA !¼ÊES)NTEGRALIZADAS
)NTEGRALIZADO
)NTEGRALIZAR !¼ÊES)NTEGRALIZADAS
)NTEGRALIZADO
)NTEGRALIZAR
##23!







b. Reserva legal: £CONSTITUÁDA¹RAZ»ODEDOLUCROLÁQUIDOAPURADOEMCADAEXERCÁCIOSOCIAL  )NSTRUMENTOSlNANCEIROS!#OMPANHIAMANT½MOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS!
NOSTERMOSDOARTIGONDA,EIN AT½OLIMITEDEDOCAPITALSOCIAL%MDE !DMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIASOPERACIONAISECONTROLES
DEZEMBRODE A#OMPANHIAABSORVEUPARTEDOPREJUÁZODOEXERCÁCIOCOMOSALDODARESERVALE- INTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A!CONTRATA¼»ODEDERIVATIVOSCOM
gal. c. Ajuste de avaliação patrimonial: .ESTARUBRICAS»ORECONHECIDOSOSEFEITOSDEs6ARIA¼ÊES O OBJETIVO DE PROTE¼»O ½ FEITA POR MEIO DE UMA AN¶LISE PERIÆDICA DA EXPOSI¼»O AO RISCO QUE A
CAMBIAISSOBREOSINVESTIMENTOSNOEXTERIOR%SSEEFEITOACUMULADO½REVERTIDOPARAORESULTADODO ADMINISTRA¼»O PRETENDE COBRIR C·MBIO  TAXA DE JUROS  ETC  ! POLÁTICA DE CONTROLE CONSISTE EM
EXERCÁCIOCOMOGANHOOUPERDASOMENTEEMCASODEALIENA¼»OOUBAIXADOINVESTIMENTOs!JUSTE acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado.
AVALORJUSTODEPLANODEPENS»OCOMBENEFÁCIODElNIDODEINVESTIDA
.»OS»OEFETUADASAPLICA¼ÊESDECAR¶TERESPECULATIVOEMDERIVATIVOSOUQUAISQUEROUTROSATIVOS

 DERISCO ASSIMCOMOEMOPERA¼ÊESDElNIDASCOMODERIVATIVOSEXÆTICOS/SRESULTADOSOBTIDOSCOM
2ESULTADOlNANCEIRO
ESTASOPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA
Despesas Financeiras
Variação cambial sobre fornecedor estrangeiro

 #OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANCEIRAS

 ESTRAT½GICAS A#ONTROLADORA##23!POSSUIUM#OMIT¾DE2ESULTADOSE&INAN¼AS FORMADOPOR
4AXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS

 CONSELHEIROSINDICADOSPELOSACIONISTASCONTROLADORESECONSELHEIROSINDEPENDENTES QUEANALISA
AS QUESTÊES QUE DIZEM RESPEITO ¹ POLÁTICA E ESTRUTURA lNANCEIRA DA #OMPANHIA  ACOMPANHA E
Receitas Financeiras
Juros e variações monetárias com partes relacionadas

 INFORMAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OSOBREQUESTÊESlNANCEIRASCHAVE TAISCOMOEMPR½STIMOS
2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS

 RElNANCIAMENTOS DE DÁVIDAS DE LONGO PRAZO  AN¶LISE DE RISCO  EXPOSI¼ÊES AO C·MBIO  AVAL EM
*UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS

 OPERA¼ÊES NÁVELDEALAVANCAGEM POLÁTICADEDIVIDENDOS EMISS»ODEA¼ÊES EMISS»ODETÁTULOS
Variação cambial sobre fornecedor estrangeiro

- DEDÁVIDAEINVESTIMENTOS!#OMPANHIAN»OPOSSUIEN»OOPEROUCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS

 DERIVATIVOSDURANTEOSEXERCÁCIOSAPRESENTADOS4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROS

 DA#OMPANHIAEST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS CONFORMEOQUADROASEGUIR
2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO

6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADEINVESTIMENTO
Mútuos - partes relacionadas


!&!# 0ARTESRELACIONADAS
 
!UMENTODECAPITALEMINVESTIDAS
 
Redução de capital em investidas



4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADEINVESTIMENTO
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIAL

!&!# 0ARTESRELACIONADAS


Dividendos pagos a acionistas controladores

4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
B2ECONCILIA¼»ODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
Capital social
Total
Saldo inicial
 
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
 
 
4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
Outras variações
/UTRASVARIA¼ÊESQUEN»OAFETAMCAIXA
 
 
Total das outras variações
3ALDOlNAL
 
17. Eventos subsequentes: • Aumento de capital - Quicko: %MDEJANEIRODE FOIDELIBERADOPELA!TADE!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIAOAUMENTODECAPITALDESUACONTROLADA1UICKO NO
MONTANTEDE2 NASPROPOR¼ÊESDESUASPARTICIPA¼ÊESACION¶RIAS• Aumento de capital - VLT
Carioca: %MDEFEVEREIRODE HOUVEAINTEGRALIZA¼»ONOSMONTANTESDE2E2
REFERENTEAADIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL!&!# PELAACIONISTA#))3NO6,4#ARIOCA
%MDEMAR¼ODE FOIAPROVADOEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIAOAUMENTODECAPITALNA
INVESTIDAEMAT½2 MEDIANTEAEMISS»ODEAT½A¼ÊESORDIN¶RIAS/PRAZOPARA
SUBSCRI¼»ODASA¼ÊESCONFORMEDIREITODEPREFER¾NCIADOSACIONISTAS½DEDIASCORRIDOSDADATA
DAREUNI»O/EFETIVOAUMENTODECAPITALSER¶HOMOLOGADOEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIAASER
MARCADA%NTRETANTO A#))3J¶MANIFESTOUOINTERESSEDEAPORTAROVALORDE2CORRESPONDENTE
APARCELAQUECABEAELA• Aumento de capital: %MDEFEVEREIRODEFOIDELIBERADOATRAV½S
DA!TADE!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIAOAUMENTODECAPITALSOCIALDA#OMPANHIA NOMONTANTE
DE2  MEDIANTEACAPITALIZA¼»ODECR½DITOSORIUNDOSDEADIANTAMENTOSPARAFUTUROAUMENTO
DECAPITAL!&!# NOMONTANTEDE2EOAPORTEEMMOEDACORRENTENOMONTANTEDE2
MEDIANTEAEMISS»ODEA¼ÊESORDIN¶RIASs )NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL 1UICKO%MDE
FEVEREIRODE A#OMPANHIAINTEGRALIZOUOMONTANTEDE2 REFERENTEAAUMENTODECAPITAL
APROVADOEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIAEMDEJANEIRODEs )NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
%MDEFEVEREIRODE FOIINTEGRALIZADOPELAACIONISTA##2OMONTANTEDE2 REFERENTE
A AUMENTO DE CAPITAL APROVADO EM !SSEMBLEIA 'ERAL %XTRAORDIN¶RIA EM  DE SETEMBRO DE 
%MDEMAR¼ODE FOIINTEGRALIZADOPELAACIONISTA##2OMONTANTEDE2 REFERENTE
AOSAUMENTOSDECAPITALAPROVADOSEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIAEMDEFEVEREIRODE
Composição da Diretoria
7ALDO%DWIN0½REZ,ESKOVAR $IRETOR 0RESIDENTE-ARCIO9ASSUHIRO)HA - Diretor
Contadora
&ABIADA6ERA#RUZ#AMPOS3TANCATTI #2#30/ 

c. Movimentação dos investimentos

Saldo
Resultado de equivalência Aquisição de Aumento/(Redução)
Ajuste de avaliação
Outras
Saldo
inicial
patrimonial participação
de capital
patrimonial
movimentações
lNAL


30#
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Quicko







4OTAL
A 2EFERE SEAREDU¼»ODECAPITALPARAABSOR¼»ODEPREJUÁZOSlSCAISCONFORMEAPROVADAEM!'%REALIZADAEMDEDEZEMBRODE
D)NFORMA¼ÊESlNANCEIRASRESUMIDASDASCONTROLADASEMCONJUNTO CONTROLADASECOLIGADAS


Total passivo circulante e
Total das receitas
,UCROPREJUÁZO 
Total passivo circulante
Total das receitas
,UCROPREJUÁZO 
Total do ativo
não circulante brutas do exercício líquido do exercício Total do ativo
e não circulante brutas do exercício líquido do exercício
02.
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Quicko








4OTAL
e. Outras informações relevantes: !#OMPANHIAESUASINVESTIDASS»OPARTESEMPROCESSOSJUDICIAISEADMINISTRATIVOSRELACIONADOSAQUESTÊESREGULATÆRIASDECONCESS»O3»OELESa) VLT Carioca: i. Rescisão de Contrato de Concessão: %MDEJULHODE O6,4#ARIOCAAJUIZOUA¼»ODE
RESCIS»O DO CONTRATO DE CONCESS»O COM PEDIDO DE TUTELA DE URG¾NCIA  PROCESSO N 
 EMFACEDOMUNICÁPIODO2IODE*ANEIROEDA#OMPANHIADE$ESENVOLVIMENTO
5RBANODA2EGI»ODO0ORTO#$520 PLEITEANDOARESCIS»ODO#ONTRATODE0ARCERIA0ËBLICO 0RIVADA NAMODALIDADECONCESS»OPATROCINADA#6,N lRMADOENTREASPARTES DEVIDO
AINADIMPLEMENTOSCONTRATUAISPORPARTEDO0ODER#ONCEDENTEEDOMUNICÁPIODO2IODE*ANEIRO 
BEMCOMOACONDENA¼»ODAMUNICIPALIDADEAOPAGAMENTODEINDENIZA¼»OPORPERDASEDANOSE
LUCROSCESSANTES ASEREMAPURADOSPOROCASI»ODELIQUIDA¼»ODESENTEN¼A/6,4#ARIOCAAINDA
PLEITEIA EMSEDEDELIMINAR QUEO0ODER#ONCEDENTESEJAINSTADOACUMPRIRDEIMEDIATODETERMINADASOBRIGA¼ÊESLEGAISECONTRATUAISEMATRASO BEMCOMOSEJAIMPLEMENTADAAGARANTIASUBSIDI¶RIADOCONTRATODECONCESS»O VIABILIZANDOACONTINUIDADEDAPRESTA¼»ODOSERVI¼OPËBLICOAT½
OTR·NSITOEMJULGADODAA¼»O%MDEJULHODE FOIINDEFERIDAALIMINARREQUERIDAPELO6,4
#ARIOCA%MDESETEMBRODE APÆSAAPRESENTA¼»ODASDEFESASDOSR½US OPROCESSOFOI
REMETIDO¹CONCLUS»O%MDEOUTUBRODE O6,4#ARIOCAASSINOUCOMO0ODER#ONCEDENTE
UM-EMORANDODE%NTENDIMENTOS-/5 POSTERIORMENTERATIlCADOPELOSACIONISTASDO6,4EM
DEDEZEMBRODE EQUE ENTREOUTRASDISPOSI¼ÊES PERMITIUQUEA%TAPA"FOSSEINAUGURADA
EMDEOUTUBRODE EPERMITIUASUSPENS»ODAA¼»O OPORTUNAMENTE EDEACORDOCOMA
CONVENI¾NCIADO6,4#ARIOCA%MDEOUTUBRODE FOIPROFERIDADECIS»OQUECONCEDEUA
TUTELAPROVISÆRIADEURG¾NCIAPARADETERMINARAOSR½USQUEIMPLEMENTEMEPROVIDENCIEMAOPERACIONALIZA¼»ODAGARANTIASUBSIDI¶RIADOCONTRATODECONCESS»O DEMODOADARCUMPRIMENTO¹S
OBRIGA¼ÊESLEGAISECONTRATUAISASSUMIDAS SOBPENADEMULTADI¶RIA#ONTRAATUTELAPROVISÆRIA
FORAMOPOSTOSEMBARGOSPELOSR½US OSQUAISFORAMREJEITADOSEMDEJANEIRODE%MRAZ»O
DAREJEI¼»ODOSEMBARGOS A#$520EA0REFEITURAINTERPUSERAMAGRAVOSDEINSTRUMENTO RESPECTIVAMENTEEMDEFEVEREIROEDEMAR¼ODE%MDEMAIODE FOICONCEDIDAALIMINAR OBJETODEPEDIDOAPRESENTADOPELO6,4 PARALIBERA¼»OPARCIALDAIMPORT·NCIAASERSEGURADAPELOSEGUROGARANTIA%MDEJULHODE FOIPUBLICADAADECIS»ODOAGRAVODEINSTRUMENTOINTERPOSTOPELA#$520 SUSPENDENDOOSEFEITOSDADECIS»OPROFERIDAEMDEOUTUBRODE
#ONTRAESSADECIS»O EMDEJULHODE O6,4INTERPÇSAGRAVOINTERNOCOMPEDIDODE
RECONSIDERA¼»OE EMEDEJULHODE O6,4APRESENTOUCONTRARRAZÊESAOSAGRAVOSDE
INSTRUMENTOINTERPOSTOSPELA#$520EPELO-UNICÁPIO RESPECTIVAMENTE/-INIST½RIO0ËBLICOAPRESENTOUPARECERESFAVOR¶VEISAO6,4 PELON»OPROVIMENTODOSAGRAVOS AMBOSEMOUTUBRODE
/AGRAVODEINSTRUMENTODO-UNICÁPIOFOIDESPROVIDOPELO4RIBUNALDE*USTI¼ADO2IODE*ANEIROEM
SESS»ODEJULGAMENTOOCORRIDAEMDEFEVEREIRODE*¶ORECURSODEAGRAVODEINSTRUMENTO
DA#$520 EST¶COMJULGAMENTOSUSPENSO DEVIDOAOPEDIDODEVISTAPORUMDOSJULGADORES%M
DEMAIODE FOIDEFERIDO PELO0RESIDENTEDO34* OPEDIDOFORMULADOPELO-UNICÁPIONO·MBITODA3USPENS»ODE,IMINARN SUSPENDENDOOACÆRD»ODO4*2*QUECONlRMOUALIMINARDEFERIDANAORIGEM%MDEMAIODE O6,4#ARIOCAINTERPÇSAGRAVOINTERNO EMFACEDESSA
DECIS»O QUEAGUARDAJULGAMENTO.AORIGEM EMDENOVEMBRODE FOIDETERMINADAA
MANIFESTA¼»ODASPARTESEMPROVAS!#$520 EMDENOVEMBRODE INFORMOUQUEN»OTEM
MAISPROVASAPRODUZIREO-UNICÁPION»OSEMANIFESTOUEMPROVAS OQUEFOICERTIlCADONODIA
DEDEZEMBRO/6,4REQUEREU EMDENOVEMBRODE APRODU¼»ODEPROVAPERICIALDE
ENGENHARIAEDEPROVAPERICIALCONT¶BIL BEMCOMODEPROVADOCUMENTALSUPERVENIENTE/-INIST½RIO0ËBLICO EMDEDEZEMBRODE N»OSEOPÇSAOSPEDIDOSDEPROVADO6,4#ARIOCA%M
DEJANEIRODE FOIPROFERIDADECIS»ODEFERINDOOPEDIDODO6,4DEPRODU¼»ODEPROVADOCUMENTALSUPERVENIENTENOPRAZODEDIASEREQUERENDOASUAMANIFESTA¼»OPARAESCLARECEROPEDIDO
DEPROVAPERICIALCONT¶BILEDEENGENHARIA OQUEFOIFEITOPELO6,4NOPRAZOESTABELECIDO%M
DEJANEIRODE O-INIST½RIO0ËBLICOMANIFESTOUCI¾NCIADADECIS»O%MDEFEVEREIRODE
 FOIPROFERIDADECIS»OSANEADORAQUEDEFERIUAPRODU¼»ODAPROVAPERICIALEDETERMINOUA
JUNTADADIRETAMENTEAOSAUTOSELETRÇNICOSDAPROVADOCUMENTAL/SQUESITOSEASSISTENTEST½CNICOSFORAMAPRESENTADOSPELA#$520EMDEMAIODE PELA#OMPANHIAEMDEMAIODE
EPELO-UNICÁPIOEMDEJUNHO%MDEJUNHODE OSAUTOSFORAMREMETIDOSAO
PERITO !GUARDA SE A MANIFESTA¼»O DO PERITO FACE ¹ OPOSI¼»O  POR PARTE DO -INIST½RIO 0ËBLICO 
#$520EDA#OMPANHIA ¹SPROPOSTASDEHONOR¶RIOSAPRESENTADASEMDEOUTUBRODEPARA
AREALIZA¼»ODEPERÁCIACONT¶BILEDEENGENHARIAII 0ROCEDIMENTO!RBITRAL##"#N
3%#%MDENOVEMBRODE FOIINSTAURADOPROCEDIMENTOARBITRALINSTAURADOEMDE
NOVEMBRODE POR/DEBRECHT-OBILIDADE3!/- E/DEBRECHT4RANSPORT3!/40 EMFACE
DA#))3 #OMPANHIADEINVESTIMENTOEMINFRAESTRUTURAESERVI¼OS#))3 EDA#ONCESSION¶RIADO
6,4#ARIOCA3!6,4#ARIOCA RELATIVAMENTE¹INTERPRETA¼»OEALCANCEDEDETERMINADASDISPOSI¼ÊESPREVISTASEMACORDODEACIONISTASEDEMAISATOSECONTRATOSRELATIVOS¹GOVERNAN¼ADO6,4
#ARIOCA/4RIBUNAL!RBITRALFOICONSTITUÁDO TENDOSIDOAPRESENTADASASALEGA¼ÊESINICIAISPELAS
REQUERENTESEMDEOUTUBRODE EMFACEDOSQUAISFORAMAPRESENTADOSPEDIDOSCONTRAPOSTOSPELASREQUERIDAS!ARBITRAGEMSEGUEEMFASEDEINSTRU¼»O EN»OFOIPROFERIDADECIS»ODE
M½RITO!PÆSACONSTITUI¼»ODO4RIBUNAL!RBITRAL EMDEOUTUBRODEAS2EQUERENTESAPRESENTARAMSUASALEGA¼ÊESINICIAIS REQUERENDOADECLARA¼»ODENULIDADEDEATOSOCIET¶RIOQUERATIlCOUOMEMORANDODEENTENDIMENTOSCELEBRADOCOMO-UNICÁPIODO2IODE*ANEIROEMDEOUAos Acionistas, Conselheiros e Administradores da CIIS - Companhia de Investimentos em
Infraestrutura e Serviços. São Paulo - SP
%XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#))3 #OMPANHIADE)NVESTIMENTOSEM)NFRAESTRUTURA
E3ERVI¼OS#OMPANHIA QUECOMPREENDEMOBALAN¼OPATRIMONIALEMDEDEZEMBRODEE
ASRESPECTIVASDEMONSTRA¼ÊESDORESULTADO DORESULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIO
LÁQUIDOEDOSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTESNOTAS
EXPLICATIVAS COMPREENDENDOASPOLÁTICASCONT¶BEISSIGNIlCATIVASEOUTRASINFORMA¼ÊESELUCIDATIVAS
Opinião: %MNOSSAOPINI»O ASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACIMAREFERIDASAPRESENTAMADEQUADAMENTE EMTODOSOSASPECTOSRELEVANTES APOSI¼»OPATRIMONIALElNANCEIRADA#))3 #OMPANHIA
DE)NVESTIMENTOSEM)NFRAESTRUTURAE3ERVI¼OSEMDEDEZEMBRODE ODESEMPENHODESUAS
OPERA¼ÊESEOSSEUSmUXOSDECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA DEACORDOCOMASPR¶TICAS
contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: .OSSAAUDITORIAFOICONDUZIDADEACORDOCOMAS
NORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIA.OSSASRESPONSABILIDADES EMCONFORMIDADECOM
TAISNORMAS EST»ODESCRITASNASE¼»OASEGUIRINTITULADAh2ESPONSABILIDADESDOSAUDITORESPELA
AUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASv3OMOSINDEPENDENTESEMRELA¼»O¹#OMPANHIA DEACORDOCOMOSPRINCÁPIOS½TICOSRELEVANTESPREVISTOSNO#ÆDIGODE£TICA0ROlSSIONALDO#ONTADORENAS
NORMASPROlSSIONAISEMITIDASPELO#ONSELHO&EDERALDE#ONTABILIDADE ECUMPRIMOSCOMASDEMAIS
RESPONSABILIDADES½TICASDEACORDOCOMESSASNORMAS!CREDITAMOSQUEAEVID¾NCIADEAUDITORIA
OBTIDA½SUlCIENTEEAPROPRIADAPARAFUNDAMENTARNOSSAOPINI»OÊnfase: #HAMAMOSAATEN¼»O
PARAANOTAEXPLICATIVAN¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS QUEDESCREVEQUEACONTROLADORA##23!
PROPÊEEMSEUEDITALDECONVOCA¼»ODA!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIAE%XTRAORDIN¶RIA¹SERREALIZADA
EMDEABRILDEAINCORPORA¼»ODA#))3 #OMPANHIADE)NVESTIMENTOSEM)NFRAESTRUTURAE

TUBRODE-/5 EOUTORNANDOOMESMOSEMEFEITO DETERMINANDOAO6,4QUEADOTEASMEDIDASNECESS¶RIASAOPROSSEGUIMENTODAA¼»ODERESCIS»O BEMCOMOPARACONDENARAS2EQUERIDASEMTODOSOSPREJUÁZOS PERDASEDANOSSOFRIDOSPELAS2EQUERENTESEMVIRTUDEDACELEBRA¼»ODO
-/5 DECLARANDOAEXTIN¼»ODOACORDODEACIONISTASEMRELA¼»O¹S2EQUERENTESOU SUBSIDIARIAMENTE QUERECONHE¼ADETERMINADOSASPECTOSACERCADESEUSDIREITOSPOLÁTICOS E AINDA QUEDETERMINE¹#))3ASSUMIROBRIGA¼ÊESlNANCEIRASDEGARANTIANAPROPOR¼»ODAPARTICIPA¼»OACION¶RIA
DETIDAPELA#))3EMDECORR¾NCIADADILUI¼»ODA2EQUERENTE/- ENTREOUTROSPEDIDOSASSOCIADOS
%MDENOVEMBRODE A#))3APRESENTOUSUARESPOSTA¹SALEGA¼ÊESINICIAISPOSTULANDOPELO
RECONHECIMENTO DA IMPROCED¾NCIA DO PLEITO FORMULADO PELAS 2EQUERENTES BEM COMO FORMULOU
PEDIDOSCONTRAPOSTOS ENTREOSQUAISORECONHECIMENTODEQUEO-/5FOIVALIDAMENTECELEBRADO
PELAADMINISTRA¼»ODO6,4ERATIlCADOPELOSSEUSACIONISTASEADECLARA¼»ODEVALIDADEDEDETERMINADASINTERPRETA¼ÊESACERCADOACORDODEACIONISTAS.AMESMADATA O6,4#ARIOCAAPRESENTOU
SUARESPOSTA¹SALEGA¼ÊESINICIAISSALIENTANDOQUEAS2EQUERENTESAGEMEMMANIFESTOABUSODE
MINORIA DEFORMACONTRADITÆRIAEEMCONTRARIEDADEAOINTERESSESOCIALATINENTE¹CONTINUIDADEDO
SERVI¼OPËBLICO REQUERENDOSEJAMOSPEDIDOSJULGADOSIMPROCEDENTESETAMB½MFORMULOUPEDIDO
CONTRAPOSTONOSENTIDODEQUEA2EQUERENTESEJACONDENADAAOPAGAMENTODEMULTAESPECIlCAmente prevista no acordo de acionistas decorrente do não acompanhamento de todos os aportes
DECAPITALAPROVADOS%MDEOUTUBRODE NOQUESEREFEREAPERÁCIA O4RIBUNAL!RBITRAL
DETERMINOUOINÁCIODOPRAZODEDIASPARAAPRESENTA¼»ODOPARECERPELASPARTES%MDEDE-

)NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIA
Ativos
#AIXAEBANCOS
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
#ONTASARECEBER PARTESRELACIONADAS
Mútuos - partes relacionadas
0ARTESRELACIONADAS !&!#
Dividendos e juros sobre o capital próprio
Passivos
Fornecedores
Fornecedores - partes relacionadas
0ARTESRELACIONADAS !&!#
$IVIDENDOSEJUROSSOBREOCAPITALPRÆPRIOMÁNIMOOBRIGATÆRIO

6ALORJUSTOATRAV½S
do resultado





!TIVOSlNANCEIROS 0ASSIVOSlNANCEIROS
mensurados ao
mensurados ao 6ALORJUSTOATRAV½S
do resultado
CUSTOAMORTIZADO
CUSTOAMORTIZADO












!TIVOSlNANCEIROS 0ASSIVOSlNANCEIROS
mensurados ao
mensurados ao
CUSTOAMORTIZADO
CUSTOAMORTIZADO



-











/S SEGUINTES M½TODOS E PREMISSAS FORAM ADOTADOS NA DETERMINA¼»O DO VALOR JUSTO s Caixa e LARESPOSSUEMLIQUIDEZDI¶RIACOMRECOMPRANAhCURVADOPAPELvE PORTANTO A#OMPANHIAENTENDE
BANCOSEAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS /SSALDOSEMCAIXAEBANCOST¾MSEUSVALORESJUSTOSID¾NTICOS QUESEUVALORJUSTOCORRESPONDEAOSEUVALORCONT¶BILsContas a receber - partes relacionadas,
AOSSALDOSCONT¶BEIS!SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEMFUNDOSDEINVESTIMENTOSEST»OVALORIZADASPELO MËTUOS  PARTES RELACIONADAS  PARTES RELACIONADAS  !&!#  DIVIDENDOS E JUROS SOBRE CAPITAL
VALORDACOTADOFUNDONADATADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS QUECORRESPONDEAOSEUVALORJUSTO próprio mínimo obrigatório, fornecedores e fornecedores - partes relacionadas - Os valores
NÁVEL !SAPLICA¼ÊESlNANCEIRASEM#$"#ERTIlCADODE$EPÆSITO"ANC¶RIO EINSTRUMENTOSSIMI- JUSTOSS»OPRÆXIMOSDOSSALDOSCONT¶BEIS DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊES EXCETO
2ELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTESSOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Serviços. Ênfase - Ação de rescisão do contrato de concessão da controlada VLT: #HAMAMOSA AADMINISTRA¼»OPRETENDALIQUIDARA#OMPANHIAOUCESSARSUASOPERA¼ÊES OUN»OTENHANENHUMA
ATEN¼»OPARAANOTAEXPLICATIVAN¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS QUEDESCREVEQUEEMFUN¼»O alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades dos auditores
DOSINADIMPLEMENTOSCONTRATUAISPORPARTEDO0ODERCONCEDENTEEDO-UNICÁPIODO2IODE*ANEIRO PELAAUDITORIADASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS.OSSOSOBJETIVOSS»OOBTERSEGURAN¼ARAZO¶VEL
JUNTO ¹ CONTROLADA #ONCESSION¶RIA DO 6,4 #ARIOCA 3 !  h6,4 #ARIOCAv OU h#ONTROLADAv   I  AS DEQUEASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS TOMADASEMCONJUNTO EST»OLIVRESDEDISTOR¼»ORELEVANTE 
PARCELASDOlNANCIAMENTODO".$%3T¾MSIDOLIQUIDADASCOMAUTILIZA¼»ODACONTARESERVA AQUAL INDEPENDENTEMENTESECAUSADAPORFRAUDEOUERRO EEMITIRRELATÆRIODEAUDITORIACONTENDONOSSA
EST¶ SENDO SUPORTADA PELOS ACIONISTAS DA #ONTROLADA II  A #ONTROLADA AJUIZOU A¼»O DE RESCIS»O OPINI»O3EGURAN¼ARAZO¶VEL½UMALTONÁVELDESEGURAN¼A MASN»OUMAGARANTIADEQUEAAUDITODO#ONTRATODE#ONCESS»O COMPEDIDODETUTELADEURG¾NCIAPARADETERMINARAIMPLEMENTA¼»OE RIAREALIZADADEACORDOCOMASNORMASBRASILEIRASEINTERNACIONAISDEAUDITORIASEMPREDETECTAM
OPERACIONALIZA¼»O DA GARANTIA SUBSIDI¶RIA  DE FORMA A PERMITIR QUE OS SERVI¼OS CONTINUEM A SER ASEVENTUAISDISTOR¼ÊESRELEVANTESEXISTENTES!SDISTOR¼ÊESPODEMSERDECORRENTESDEFRAUDEOU
PRESTADOSPELA#ONTROLADAAT½OTR·NSITOEMJULGADODAA¼»O!DICIONALMENTE ASPARTESASSINA- ERROES»OCONSIDERADASRELEVANTESQUANDO INDIVIDUALMENTEOUEMCONJUNTO POSSAMINmUENCIAR 
RAMUMMEMORANDODEENTENDIMENTOCOMOINTUITODEREGULARIZAROSCOMPROMISSOSASSUMIDOSPELO DENTRO DE UMA PERSPECTIVA RAZO¶VEL  AS DECISÊES ECONÇMICAS DOS USU¶RIOS TOMADAS COM BASE
0ODER#ONCEDENTENO#ONTRATODE#ONCESS»O NAESFERAADMINISTRATIVA%NTRETANTO EMFUN¼»ODOS NASREFERIDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS#OMOPARTEDAAUDITORIAREALIZADADEACORDOCOMAS
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EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIAON LINE
O Sindicato dos Servidores da Câmara Municipal e do Tribunal de Contas do Município
de São Paulo – SINDILEX, representado pelo seu Presidente, Daniel dos Santos, no
uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca toda a sua categoria
para Assembleia Geral Ordinária – OnLine, nos termos do artigo 6º, alínea “d” e artigo
7º, alínea “a” do Estatuto, a realizar-se dia 28 de março de 2022, através do link da
plataforma Zoom, https://us06web.zoom.us/j/84683440948,às 19h00min horas, em
primeira convocação, e às 19h30 min, em segunda convocação, para deliberar sobre
a seguinte ordem do dia: 1– Aprovação de contas do exercício de 2021. São Paulo,
21 de março de 2022.
Daniel dos Santos

INTERESSADA: RITA ROSELI GIMENEZ LOPES. PROCEDIMENTO DE USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL PRENOTAÇÃO Nº 590.908. IMÓVEL: Apartamento 44, localizado no
4º Andar do Bloco A, Edifício Residencial Nova América, com acesso pela Rua
Pelópia, nº 32 e Avenida do Anastácio, nº 2.360, Parque São domingos, no 31º
Subdistrito – Pirituba, contribuinte nº 078.482.0019-1, matriculado sob nº 125.318.
Vanda Maria de Oliveira Penna Antunes da Cruz, 16º Oficial de Registro de
Imóveis desta Capital, com fulcro no art. 216-A, § 4º da Lei nº 6.015/73 FAZ SABER
que perante a sua Serventia encontra-se prenotado o procedimento de USUCAPIÃO
EXTRAJUDICIAL, na modalidade Extraordinária, requerido por Rita Roseli Gimenez
Gomes, divorciada, professora de educação física, portadora do RG nº 6.779.084SSP-SP, inscrita no CPF nº 763.698.898-49, residente e domiciliada nesta Capital, à
Rua Pelópia, nº 32, Bloco A, apartamento nº 44, Residencial Nova América, a qual
solicitou o reconhecimento do direito de propriedade sobre o imóvel acima identificado,
de propriedade de Alpha Engenharia Ltda, alegando posse mansa e pacífica, pelo
período de mais de 33 anos. Sendo assim, o presente edital tem por finalidade DAR
CIÊNCIA ALPHA ENGENHARIA LTDA e TERCEIROS EVENTUALMENTE
INTERESSADOS, para que, não concordando com a usucapião pretendida, apresentem,
no prazo de 15 dias corridos, a contar da publicação deste edital, impugnação
fundamentada, dirigida ao 16º Oficial de Registro de Imóveis, na Rua Pamplona nº
1.593, Jardim Paulista, no horário de expediente das 9 às 16 horas. INFORMA que se
não houver manifestação expressa no prazo informado será presumido como
verdadeiros os fatos alegados pelos Requerentes, sendo reconhecida a usucapião
extrajudicial, com o competente registro conforme determina a Lei.
21/03 e 06/04
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EXTRAVIO DE DOCUMENTO

BNT S.A.

“CTC Nº 052211, datada em 27/08/2015, homologada em 13/11/2015, com período de
16/02/2001 a 27/04/2014. De titularidade de Rosa Maria Stabile, CPF: 006.574.248-62
foi extraviado em 10 de junho de 2016 na agência São Sebastião do INSS”

CNPJ/ME nº 60.780.038/0001-56 – NIRE 35.300.021.436
Edital de Convocação – Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Acionistas da BNT S.A. (a “Companhia”) convocados a se reunirem presencialmente em
Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 de abril de 2022, às 10:00 horas, na sede social da
Companhia, situada na Capital do Estado de São Paulo, na Rua Estados Unidos, nº 445, sala 1, Jardim
América, CEP 01427-000, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: (i) análise, discussão
e votação do Relatório da Administração e das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício
social encerrado em 31.12.2021; (ii) destinação do resultado do exercício, e (iii) eleição da Diretoria e
fixação de seus honorários. Documentos à disposição: Acham-se à disposição dos Acionistas, na
sede social da Companhia, os documentos a que se refere o art. 133 da Lei nº 6404/76, relativos ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2021. São Paulo, 16 de março de 2022.
Rodrigo Jabra – Diretor Presidente
(18, 19 e 22/03/2022)

JUÍZO DE DIREITO DA 4ª VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES EDITAL DE INTIMAÇÃO DE ADVOGADOS ‘Processo
1012487-50.2021.8.26.0001 - Interdição/Curatela - Nomeação - A.M.C. - Ante o exposto, julgo procedente o pedido
formulado na exordial, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para decretar a interdição de Maria
Adelaide Oliveira dos Santos, declarando-a relativamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos
termos do artigo 4º, inciso III e artigo 1.767, inciso I, ambos do Código Civil, de acordo com a nova redação fornecida
pela Lei nº 13.146/2015, e nomeio-lhe curadora a filha, Angela Maria Camera. Expeça-se certidão. A situação patrimonial
da requerida autoriza, nos termos da manifestação ministerial, a dispensa de caução e de prestação de contas, tendo
em vista que os benefícios previdenciários auferidos pela demandada (fls. 30/31) certamente se destinarão às suas
despesas ordinárias e aos encargos da curatela, e o bem imóvel, sobre o qual a demandada possui usufruto vitalício
(fls. 32/35), para ser eventualmente alienado dependerá de alvará judicial. Arcará a requerente com as custas processuais
(já recolhidas). Publiquem-se os editais de praxe pelo órgão oficial, por três vezes, inclusive uma vez na imprensa local
(incumbência da parte), com intervalo de dez dias, e com observância do disposto no art. 755 § 3º, do C.P.C. Em
obediência ao disposto no artigo 755,§ 3º do Código de Processo Civil, inscreva-se a presente decisão, expedindo-se
o competente mandado ao cartório de Registro de Pessoas Naturais onde estão assentados os registros civis da
interditada. Após o trânsito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações e cumpridas integralmente as
determinações contidas acima, arquivem-se os autos. Ciência ao Ministério Público. P.R.I.C.
11 e 21/03
EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 30 DIAS.PROCESSO Nº 1012716-15.2020.8.26.0625O(A) MM. Juiz(a)
de Direito da 5ª Vara Cível, do Foro de Taubaté, Estado de São Paulo, Dr(a).Maria de Fátima Guimarães
Pimentel de Lima, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a PAMELA CRISTINY CONFECÇÕES LTDA
ME,CNPJ28.430.778/0001-50, na pessoa do seu representante legal, que lhe foi proposta uma ação de
Execução de Título Extrajudicial por parte de 3MI SECURITIZADORA S/A, CNPJ 33.389.855/0001-05,
objetivando a cobrança de R$ 13.224,02 (treze mil duzentos e vinte e quatro reais e dois centavos), referente
as duplicatas 240/3; 240/4; 240/5; 240/6 240/7, vencidas e não pagas. Estando a executada em lugar incerto
e não sabido, o presente CITA-A para querendo, no prazo legal de 03 dias, a contar do decurso de 30 dias
da publicação, efetue o pagamento integral do débito atualizado, sendo certo que, em caso de pagamento os
honorários advocatícios serão reduzidos pela metade, ou seja, 5% (art. 827, § 1º, do CPC), ou querendo,
ofereça os embargos no prazo de 15 dias úteis, sob pena de serem tomados por aceito como verdadeiros os
fatos narrados na inicial, prosseguindo-se a execução em seus ulteriores termos. CIENTIFICA ainda a
executada de que, nesse prazo para embargos, reconhecendo o mesmo a dívida exequenda, e comprovando
o pagamento de 30% do valor da execução, inclusive custas e honorários de advogado, poderá o mesmo
requerer que seja admitido o pagamento do restante em até 06 parcelas mensais, corrigidas pela Tabela
Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros de 1% ao mês (art. 916do CPC). E, para que surtam seus
efeitos de direito, será o presente publicado e afixado na formada Lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta
cidade de Taubaté, aos 11 de março de 2022.
19 e 22/03

Zanettini, Barossi S/A Indústria e Comércio

CNPJ 61.357.406/0001-10
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, vimos submeter à apreciação de V. Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao período findo em 31 de dezembro de 2021,
permanecendo à disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. A DIRETORIA
Demonstração do Resultado do Exercício Findo 31/12/2021 - (Em R$)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2021 (Em R$)
2021
2020
2021
2020
Ativo
2021
2020 Passivo
Receita Bruta
270.336.457,87 157.647.049,75
Circulante
Circulante
(65.631.720,92) (38.543.961,31)
11.667.703,37
8.916.025,90 Deduções de Vendas
Caixa e Equivalente de Caixa
13.437.753,39 14.387.368,96 Fornecedores
204.704.736,95 119.103.088,44
4.554.272,75
5.048.454,22 Receita Líquida
Duplicatas a Receber
13.324.032,26 16.434.578,16 Obrigações Tributárias
6.947.040,72
7.629.907,22 Custos do Produtos/Serviços
Estoques de Produtos
20.412.198,53 11.909.431,95 Obrigações Tributárias - Parceladas
(181.006.961,41) (109.899.427,10)
992.351,09
2.513.845,59 Vendidos
Estoques de Ferramentais
464.271,30 19.733.451,54 Salários a Pagar
23.697.775,54
9.203.661,34
5.274.225,63
4.084.300,34 Lucro Bruto
Outros Créditos
4.483.234,49
3.819.212,73 Provisão de Férias/Encargos
(506.339,82)
(343.640,31)
633.666,76
- Despesas com Vendas
Despesas do Exercício Seguinte
16.065,11
25.403,21 Provisão para PLR
(19.463.029,09) (15.807.946,42)
600.000,00
- Despesas Administrativas
Total do Circulante
52.137.555,08 66.309.446,55 Juros sobre Capital Próprio a Pagar
(4.112.924,34)
(2.327.249,05)
Adiantamento de Clientes
1.124.080,53 20.595.199,32 Despesas Financeiras
Não Circulante
7.118.842,63
1.286.959,68
191.213,92
159.137,70 Receitas Financeiras
Realizável a Longo Prazo
648.630,30
596.582,31 Despesas a Pagar
9.829.767,14
2.667.718,57
2.512.536,46
6.017.217,46 Outras Receitas
Investimentos
95.721,45
95.721,45 Empréstimos/Financiamentos
34.497.091,23 54.964.087,75 Lucro do Exercício antes da
Imobilizado
15.405.624,42 14.527.497,37 Total do Circulante
CSLL/IRPJ
16.564.092,06
(5.320.496,19)
Intangível
309.352,64
227.162,79 Não Circulante
(1.100.135,70)
Total do Não Circulante
16.459.328,81 15.446.963,92 Obrigações Tributárias - Parceladas
5.973.843,19
8.671.037,14 Contribuição Social
(2.946.756,01)
Empréstimos/Financiamentos
500.000,00
3.012.536,46 Imposto de Renda
12.517.200,35
(5.320.496,19)
Total do Não Circulante
6.473.843,19 11.683.573,60 Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
Lucro/Prejuízo Líquido do Exercício
Patrimônio Líquido
lote mil ações
35,76
(15,20)
Capital Social
15.000.000,00 15.000.000,00
Reserva de Lucros
12.625.949,47
108.749,12
Demonstrativo dos Fluxos de Caixa pelo Método Indireto
Total do Patrimônio Líquido
27.625.949,47 15.108.749,12
para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 - (Em R$)
Total do Ativo
68.596.883,89 81.756.410,47 Total do Passivo
68.596.883,89 81.756.410,47 Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais
2021
2020
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021 (Em R$)
Lucro/Prejuízo Líquido
12.517.200,35 (5.320.496,19)
Reserva de Lucros
Lucros
Patrimônio Ajustes:
Capital Social
Retenção de Lucros
Reserva Legal
Acumulados
Líquido Depreciação e amortização
2.235.765,30 2.265.516,97
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
15.000.000,00
3.333.262,29
2.095.983,02
20.429.245,31 Prejuízo (Lucro) na venda de imobilizado (1.184.940,61) (127.443,29)
Prejuízo do Exercício
(5.320.496,19)
(5.320.496,19) Variações nas contas do ativo:
Reserva Legal
(1.987.233,90)
1.987.233,90
- Redução (Aumento) de duplicatas a receber 3.110.545,90 (5.495.878,94)
Retenção de Lucros
(3.333.262,29)
3.333.262,29
- Redução (Aumento) dos estoques
10.766.413,66 (7.212.642,66)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
15.000.000,00
108.749,12
15.108.749,12 Redução (Aumento) de outros créditos
Lucro do Exercício
12.517.200,35
12.517.200,35 curto e longo prazo
(664.021,76) 6.730.801,67
Reserva Legal
625.860,02
(625.860,02)
- Redução (Aumento) de depósitos judiciais
(52.047,99)
(45.373,93)
Retenção de Lucros
11.891.340,33
(11.891.340,33)
- Redução (Aumento) de despesas do
Saldos em 31 de Dezembro de 2021
15.000.000,00
11.891.340,33
734.609,14
27.625.949,47 exercício seguinte
9.338,10
(9.519,04)
Variações nas contas do passivo:
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras do Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2021
2.751.677,47 (2.814.382,92)
Nota 1 - Contexto Operacional: A Zanettini, Barossi S/A Indústria e Co- bilidade, incluso quando aplicáveis, os rendimentos, encargos e variações Aumento (Redução) de fornecedores
mércio, com sede na cidade de São Paulo - Capital, tem como principal monetárias ou cambiais auferidos e/ ou incorridos até a data do balanço; d) Aumento (Redução) de obrigações
(3.874.241,92)
935.145,99
atividade a fabricação de peças e acessórios para veículos, atendendo Duplicatas a Receber: São registradas e mantidas pelo valor nominal dos tributárias a curto e longo prazo
(1.521.494,50) 1.489.669,59
principalmente montadoras e sistemistas do segmento, atuando também na títulos decorrentes das vendas de produtos. O ajuste a valor presente do Aumento (Redução) de salários a pagar
Aumento
(Redução)
de
juros
sobre
o
linha de injetados para eletroeletrônicos. Nota 2 - Apresentação das De- saldo de clientes não é relevante devido ao curto prazo de sua realização;
600.000,00 (977.500,00)
monstrações Financeiras: a) Declaração da Administração: As demons- e) Estoques: São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor capital próprio a pagar
1.823.592,05 (1.070.694,71)
trações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis líquido realizável. O custo é determinado pelo método de média ponderada Aumento (Redução) de provisões
adotadas no Brasil, pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamen- móvel. Os custos dos produtos acabados e em elaboração compreendem Aumento (Redução) de outras obrigações
(19.439.042,57) 10.253.332,57
tos Contábeis - CPC (aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e gastos gerais a pagar
7.078.743,48 (1.399.464,89)
- CFC), e disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações; b) Base de fabricação. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para Caixa Líquido das atividades operacionais
de Mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as des- Fluxos de Caixa das Atividades de Investimentos
Aquisição
de
bens
do
ativo
imobilizado
(3.201.891,59)
(306.056,74)
base no custo histórico; c) Moeda Funcional e Moeda de Apresentação: pesas de vendas; f) Imobilizado e Intangível: O ativo Imobilizado e o InAs demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais (R$), moeda tangível são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, Recebimento por venda de bens do ativo
1.190.750,00
129.655,20
funcional e de apresentação, exceto quando indicado de outra forma. Nota deduzidas das depreciações ou amortizações acumuladas, calculadas pelo imobilizado
3 - Principais Práticas Contábeis: a) Caixa e Equivalentes de Caixa: método linear mediante aplicação de taxas que levam em conta o tempo de Caixa Líquido das atividades de
(2.011.141,59) (176.401,54)
Abrangem os saldos de caixa, contas bancárias e aplicações financeiras, vida útil/econômica dos bens; g) Provisão de Férias: As férias vencidas e investimentos
e são representados por valores de liquidez imediata, e com risco insig- proporcionais, bem como os encargos sociais incidentes são apropriados Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamentos
- 3.650.313,84
nificante de mudança de valor. São apresentados ao custo de aquisição, até a data do balanço; h) Destinação do Resultado do Exercício: O lucro Empréstimos e financiamentos obtidos
(6.017.217,46) (3.747.638,80)
acrescidos dos rendimentos incorridos até a data do balanço; b) Apuração líquido do exercício foi transferido para o subgrupo Reserva de Lucros na Pagamento de empréstimos obtidos
do Resultado: O resultado contábil é apurado pelo regime de competência conta “Retenção de Lucros”, após a constituição de “Reserva Legal”, cuja Caixa Líquido das atividades de
(6.017.217,46)
(97.324,96)
e considera os rendimentos, encargos e variações monetárias ou cambiais, destinação ficará a cargo da administração da sociedade.Nota 4 - Capital financiamentos
(949.615,57) (1.673.191,39)
calculados a índices ou taxas oficiais, incidentes sobre ativos e passivos Social: Composto de 350.000.000 ações ordinárias nominativas subscritas Fluxos de Caixa Gerado no Exercício
atualizados até a data do balanço; c) Ativos e Passivos Circulantes e a e inteiramente integralizadas, sem valor nominal, de propriedade de pesso- Variação do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início
Longo Prazo: São demonstrados pelos valores de realização e/ ou exigi- as físicas domiciliadas no país.
do período:
14.387.368,96 16.060.560,35
Diretoria
Caixa e equivalentes de caixa no final do
WAGNER POFO
ANTONIO CARLOS BAROSSI
NAOTO ONODERA
período:
13.437.753,39 14.387.368,96
Diretor Superintendente
Diretor Administrativo
Contador - CRC 1SP096396/O-1
Aumento (Redução) líquido do caixa e
equivalentes
de
caixa
(949.615,57) (1.673.191,39)
“As Demonstrações Financeiras aqui apresentadas, também estão sendo veiculadas no Jornal O Dia - SP na versão digital em 19/03/2022”

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6E57-76BA-D5A0-93D6.

Brasilwood Terras Florestais S.A.
CNPJ/ME nº 29.197.194/0001-49 – NIRE 35.300.510.925
Anúncio de Convocação – Assembléia Geral Extraordinária
Ficam os senhores acionistas da Brasilwood Terras Florestais S.A. (“Companhia”) convocados
para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se na sede da Companhia, na
cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Alameda Santos, 2300, 4º andar, sala 04, CEP
01418-200, em 25 de março de 2022, às 10:00 horas, a fim de deliberarem sobre a seguinte Ordem
do Dia: a) aprovar o aumento de capital social da Companhia no valor total de R$ 4.641,00 (quatro
mil, seiscentos e quarenta e um reais), mediante a emissão de 910 (novecentas e dez) ações
preferenciais, nominativas, sem valor nominal, pelo preço total de emissão de R$ 70.958.370,21
(setenta milhões, novecentos e cinquenta e oito mil, trezentos e setenta reais e vinte e um centavos), sendo que, do preço por ação, R$ 5,10 (cinco reais e dez centavos) será destinado ao capital
social e o remanescente, no valor de R$ R$77.971,13 (setenta e sete mil, novecentos e setenta
e um reais e treze centavos) será destinado à reserva de capital da Companhia; b) consignar
que foi dispensado o prazo de 30 (trinta) dias para o exercício do direito de preferência previsto
em lei, passando-se imediatamente à subscrição; c) aprovar o boletim de subscrição e declarar
formalmente concretizado o aumento de capital mediante a criação das referidas novas ações preferenciais; d) aprovar a alteração do caput do artigo 5º referente ao capital social da Companhia;
e) consolidar, em virtude das deliberações acima tomadas, o novo Estatuto Social da Companhia;
e f) autorizar os administradores e/ou procuradores da Companhia a assinarem todos os documentos e praticarem todos os atos que venham a ser necessários para a implementação dos atos
aprovados. Instruções Gerais: Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de
representação deverá ter sido realizada há menos de 1 ano e a procuração deverá conter indicação
do lugar onde foi passada, qualificação completa do outorgante e do outorgado, data e objetivo da
outorga com a designação e extensão dos poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma
do outorgante. As pessoas naturais acionistas da Companhia somente poderão ser representadas
na Assembleia por procurador que seja advogado ou, acionista ou administrador da Companhia
(artigo 126, § 1º da Lei das S.A. e artigo 654, § 1º e § 2º do Código Civil). Nos termos do artigo
135, § 3º da Lei da S.A., os documentos e informações pertinentes às matérias a serem deliberadas estão à disposição dos acionistas na sede da Companhia. São Paulo, 15 de março de 2022.
(17, 18 e 19/03/2022)
Alessandro Pellegrini e Valentim Augusto Colombo – Diretores.

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 1103288-45.2017.8.26.0100. O MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível, do
Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dr. Fabio Coimbra Junqueira, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a ADILSON CARLOS GREGHI,
#0&ª   ª QUEª 3OCIEDADEª "ENElCENTEª DEª 3ENHORASª ª (OSPITALª 3ÓRIOª ,IBANÐS ª AJUIZOU LHEª UMAª AÎÍOª DEª #OBRANÎAª PELOª
0ROCEDIMENTOª#OMUMª#ÓVEL ªTENDOªCOMOªCORRÏª-ÙNICAª-ARTINSª2ODRIGUES ªOBJETIVANDOªCONDENARªOSªRÏUSªAOªPAGAMENTOªDEª2ª ª
 ªCORRIGIDOSªEªACRESCIDOªDEªENCARGOSªLEGAIS ªREFERENTEªAOªDÏBITOªDAªNOTAªlSCALªDEªSERVIÎOªNªª%STANDOªAªPARTEªREQUERIDAª
EMªLUGARªIGNORADO ªEXPEDE SEªEDITALªPARAªQUE ªNOªPRAZOªDEªªDIASªÞTEIS ªAPØSªOªPRAZOªSUPRA ªCONTESTEªAªAÎÍO ªSOBªPENAªDEªSEREMª
ACEITOSªVERDADEIROSªOSªFATOSªNARRADOSªPELAªAUTORA ªNOMEANDO SEªCURADORªESPECIALªEMªCASOªDEªREVELIAª3ERÈªOªPRESENTEªEDITAL ªPORªEXTRATO ª
AlXADOªEªPUBLICADOªNAªFORMAªDAªLEIªNADA MAIS.ª$ADOªEªPASSADOªNESTAªCIDADEªDEª3ÍOª0AULO ªAOSªªDEªNOVEMBROªDEªªªªªª"ª ªªEª

EDITAL DE CITAÇÃO - PRAZO DE 20 DIAS. PROCESSO Nº 0031886-52.2016.8.26.0100. A MM. Juíza
de Direito da 6ª Vara Cível, do Foro Central Cível, Estado de São Paulo, Dra. Gisele Valle Monteiro da
Rocha, na forma da Lei, etc. FAZ SABER a RODRIGO VINICIUS STEAVNEV, CPF 292.868.738-67, que
nos autos da ação Monitória, julgada improcedente e ora em fase de Cumprimento de Sentença,
ajuizada por PERALTA INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, em face de M C
I MONTAGENS E COBERTURAS INDUSTRIAIS LTDA., foi deferido o processamento do incidente de
desconsideração de personalidade jurídica em face do citando e de Sérgio Steavnev. Estando a parte
requerida em lugar ignorado, expede-se EDITAL, para que, no prazo de 15 dias úteis, após o prazo
supra, CONTESTE a ação, sob pena de serem aceitos como verdadeiros os fatos narrados pela autora,
nomeando-se curador especial em caso de revelia. Será o presente edital, por extrato, afixado e
publicado na forma da lei. NADA MAIS. Dado e passado nesta cidade de São Paulo, aos 14 de
dezembro de 2021.

EDITAL DE CITAÇÃO DE TERCEIRO EVENTUALMENTE INTERESSADO RICARDO
NAHAT, Oficial do Décimo Quarto Registro de Imóveis da Capital do Estado de São
Paulo, República Federativa do Brasil, expede o EDITAL DE CITAÇÃO, referente à
usucapião administrativo, prenotado sob nº 847.876 em 14 de janeiro de 2022 a
requerimento de GILDA APARECIDA ORTEGA CHIMELLO, viúva, RG nº 14.113.8531 e CPF nº 030.996.148-31; CAROLINA ORTEGA CHIMELLO, solteira, RG nº
32.939.432-0 e CPF nº 369.331.568-00 e ROBERTO ORTEGA CHIMELLO, solteiro,
RG nº 32.939.433-2 e CPF nº 380.295.658-36, todos brasileiros, residentes e
domiciliados na Rua Padre Paulo de Morais nº 581, Vila Moraes, FAZ SABER aos réus
ausentes, incertos, desconhecidos, terceiros eventualmente interessados, bem como
seus cônjuges, se casados forem, herdeiros e/ou sucessores, que os autores acima
qualificados, requerem a USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL ORDINÁRIA, nos termos do
artigo 1.071 da Lei 6.015/73, incluído pela Lei 13.105/15 e provimento 65/2017 da
CNJ, visando à declaração de domínio sobre o apartamento nº 23, localizado no 2º
andar do bloco 3, integrante do Condomínio Residencial Marques de Lages, localizado
na Rua Marques de Lages nº 1532, com área útil de 61,485m2, área comum de
30,788077m2, com a área total de 92,273077m2, correspondendo a fração ideal de
0,09615384615%, melhor descrito e caracterizado na matrícula nº 68.850, deste Registro,
cuja titularidade de domínio encontra-se em nome de DISOLINDO STRAMARO, gerente
geral, RG nº 4.457.572 e sua mulher LOURDES STRAMARO, do lar, RG nº 5.439.985
e CPF em comum nº 184.946.848-68, brasileiros, alegando e comprovando posse
mansa e pacifica a mais de 27 anos, somando a posse de seus antecessores.
Estando em termos, expede-se o presente edital para citação dos supramencionados
para no prazo de 15 (quinze) dias, contestem o feito, sob pena de presumirem-se
aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelos autores, nos termos do artigo 16
do provimento 65/2017 da CNJ. Será o presente edital, por extrato, afixado e publicado
05 e 21/03
na forma da lei. São Paulo, 05 de março de 2022.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6E57-76BA-D5A0-93D6.

Página 8

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)
O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar as assinaturas clique no link:
https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6E57-76BA-D5A0-93D6 ou vá até o site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este
documento é válido.

Código para verificação: 6E57-76BA-D5A0-93D6

Hash do Documento
BA24E5B5E4569E2A2322926D8CF8ABBF62D5F0DB51C3AF9ABECA4322675B92AA
O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/03/2022 é(são) :

Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira (Signatário - AZ EDITORES
DE JORNAIS LIVROS REVISTAS EIRELI) - 091.260.448-46 em
19/03/2022 10:44 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - AZ EDITORES DE JORNAIS LIVROS
REVISTAS EIRELI - 64.186.877/0001-00

046-22 | Jornal O DIA SP | Digital/Impresso | v7

SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2022

Jornal O DIA SP

Página PB de 3
ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Página 9

| 18/03/2022 | 5:16 PM

BANCO PAULISTA S.A.
Av. Brig. Faria Lima, 1.355 - 2º andar | CEP 01452-919 | São Paulo/SP
Tel/Fax: (11) 3299-2000 | Ouvidoria: 0800-772-6116
CNPJ nº 61.820.817/0001-09
www.bancopaulista.com.br

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Governança, Gerenciamento de Riscos e Recursos Humanos: O Banco Paulista conta com uma estrutura de Governança baseada em Comitês decisórios, na especialização funcional das áreas e na segregação de funções.
Circular 3.068/01 – BACEN: O Banco Paulista declara ter capacidade financeira e intenção de manter até o vencimento
os títulos classificados na categoria “Mantidos até o Vencimento”, no montante de R$ 166,5 milhões, representando
33,3% do total de Títulos e Valores Mobiliários e Instrumentos Financeiros Derivativos.
O Banco Paulista tem adotado um conjunto de ações e medidas que visam à proteção da Instituição e que vem, continuamente, contribuindo para disseminação e promoção de medidas e boas práticas de gestão e de Governança para a

BALANÇO PATRIMONIAL

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Notas
explicativas

Notas
explicativas

(Em milhares de reais) Semestre findo em 31 de dezembro de 2021
e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

manutenção de um ambiente corporativo íntegro, ético e transparente.
O compromisso da Administração do Banco Paulista visa, além de atender plenamente à legislação vigente, posicionar-se entre as empresas que possuem as melhores práticas de transparência, comprometendo-se a repassar ao mercado
informações relevantes, tempestivas e fidedignas.
Agradecimentos: A Administração do Banco Paulista agradece aos clientes pela confiança e colaboradores pelo contínuo empenho e dedicação.
São Paulo, 18 de março de 2022. A Administração

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
Semestre findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais) e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de reais)

Notas
2º semestre
2021
2020
2021
2020
2021
2020 Lucro líquido ajustado do semestre e exercícios
explicativas 2º semestre
69.647 93.245
2.598
667.682 648.152
74.334 115.913 83.447 Lucro (Prejuízo) líquido do semestre e exercícios
4.723
6.003
(2.431)
653.102 632.880 Receitas de intermediação financeira
8h
42.905 71.276 44.152 Ajustes para reconciliar o lucro
4
15
472.069
377.769 Operações de crédito
64.924 87.242
5.029
líquido ao caixa líquido
16
55.045
89.131 Resultado com aplicações interfinanceiras
5/6
30.954 45.424 34.068 Provisão para créditos de
4/5a
17
118.044 124.688 de liquidez e títulos e valores mobiliários
liquidação duvidosa (nota 8e)
1.024
976
2.474
5b
17
7.432
6.701 Resultado com instrumentos
7d
360
(841) (3.164) Provisões para imposto de renda
6
7
–
1.961 financeiros derivativos
115
54
8.391 e contribuição social diferidos
5.510
4.138
458
7
10
512
576 Resultado com operações de câmbio
(47.652) (71.295) (47.988) Depreciações e amortizações (nota 27)
468
935
901
10
17
–
32.054 Despesas de intermediação financeira
20
(46.628) (70.319) (41.187) Atualizações monetárias de depósitos judiciais
(96)
(123)
(70)
4.057
4.920 Operações de captações
8
–
– (4.327) Reversão de provisão de riscos cíveis, fiscais e trabalhistas
–
(117)
(1.643)
4.057
3.987 Operações de empréstimos e repasses
Reversões de depósitos judiciais
169
234
42
32
–
933 Provisão para créditos
8
8e
(1.024)
(976) (2.474) Provisões para contingências
598
1.943
1.245
10.523
10.352 de liquidação duvidosa
26.682 44.618 35.459 Provisões para fianças
Resultado bruto de intermediação financeira
58
173
126
(22.439) (39.117) (37.221) Provisões para auto de infração
485
5 Outras receitas (despesas) operacionais
9
21
2.046
3.844
4.385 da Receita Federal (nota 18a)
395
1.798
1.496
18a
8.620
10.148 Receitas de prestação de serviços
21
18.033 33.521 42.847 Provisões para IR e CSLL
(1.550)
10
–
300
– Rendas de tarifas bancárias
22
(22.146) (41.347) (42.479) Despesas de captação
46.628 70.319
–
8
18b
1.118
199 Despesas de pessoal
23
(14.483) (29.444) (32.775) Despesas de consignação INSS
4.371
6.291
–
775.925 502.095 Despesas administrativas
24
(4.759) (8.871) (9.348) Ajuste MtM em títulos e valores mobiliários
7.349
665
–
757.278 479.630 Despesas tributárias
8
25
(1.051) (3.914) (2.909) Variação de ativos e passivos
15
647.708 426.241 Despesas com provisões
26
16.668 31.219 17.106 Redução (aumento) em aplicações
17
109.570
53.389 Outras receitas operacionais
9
(16.747) (24.125) (14.048) em depósitos interfinanceiros
27
–
4
(1.209)
4.909
2.765 Outras despesas operacionais
4.243 5.501 (1.762) (Aumento) redução em títulos e valores mobiliários
(51.070) (52.292)
140.812
32
1.002
– Resultado operacional
28
4.965
5.317
(164) Redução (aumento) em relações
33b
3.907
2.765 Resultado não operacional
interfinanceiras e interdependências
2.078
112
(27)
13.738
19.700 Resultado antes da tributação
11
9.208 10.818 (1.926) (Aumento) em operações de crédito
(51.033) (101.575) (42.240)
18a
13.738
19.700 sobre o lucro e participações
12
(3.960) (4.148)
(141) Redução (aumento) em outros ativos
29
8.146 (9.047)
(10.177)
19
185.585 183.260 Imposto de renda e contribuição social
859
8
220 (Aumento) em negociação e intermediação de valores
(889)
(746) (58.393)
184.300 184.300 Provisão para imposto de renda
691
(18)
97 Redução (aumento) em instrumentos
6
2.790
– Provisão para contribuição social
(5.510) (4.138)
(458) financeiros derivativos
(810) (2.871)
5.208
8
–
(1.213) Ativo fiscal diferido
(525)
(667) (364) (Aumento) em créditos tributários
(1.636) (1.372)
(728)
(1.505)
173 Participações estatutárias no lucro
4.723 6.003 (2.431) (Aumento) em títulos e créditos a receber
Lucro líquido (Prejuízo) do semestre/exercícios
(171.640) (151.054) (46.307)
8
–
–
11.756
Lucro líquido (Prejuízo) por lote de mil ações - R$
11,13
14,14 (5,73) Redução em carteira de câmbio
Aumento em depósitos
98.309 245.448
151.775
9
46.241
33.155
(Redução) de captações no mercado aberto
(30.304) (34.086) (777.989)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
(Redução) aumento em outros passivos
(1.169)
1.399
(19.579)
(4.764) (4.908)
(Redução) em obrigações fiscais e previdenciárias
(4.226) (9.298)
(9.963)
8
(4.280)
(4.486)
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(Redução) em sociais e estatutárias
300
300
–
Semestre findo em 31 de dezembro de 2021
(526)
(718)
(2.318)
8
(37)
(90)
(Em milhares de reais) Aumento (redução) em provisões
e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Caixa líquido (aplicado) gerado
(134.823) (22.551) (656.781)
9
(447)
(332)
2º semestre
2021
2020 nas atividades operacionais
31.484 34.249
29b
Lucro líquido (Prejuízo) do semestre e exercícios
4.723 6.003 (2.431) Fluxo de caixa das atividades de investimentos
(21)
(57)
(130)
48.532 50.253
(2.001) (1.678) (1.609) Aquisições de imobilizado de uso
Outros resultados abrangentes
(163)
(163)
(88)
12
48.532
50.253
Investimentos financeiros disponíveis para venda
(3.638) (3.052) (2.654) Aplicações no intangível
1.613
1.613
–
1.461
3.006
13
1.637
1.374
1.045 Alienações no intangível
Imposto de renda e contribuição social
Alienações imobilizado
–
–
250
1.713
3.258
Lucro líquido (Prejuízo) abrangente
1.773
1.545
3.329
(252)
(252)
2.722 4.325 (4.040) Aplicações em investimentos
do semestre e exercícios
Caixa líquido (aplicado) gerado
1.099
1.387
3.202
2.938
3.361
nas atividades de investimentos
957
957
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
5.148
5.838
Aumento de capital (nota 19a)
–
–
38.000
(5.006)
(5.408)
Títulos e valores mobiliários e instrumentos financeiros derivativos
Juros sobre o capital próprio
(2.000) (2.000)
–
3.418
5.459
14
De acordo com o estabelecido pela Circular nº 3.068/01, os títulos e valores mobiliários Aumento (redução) de obrigações
7.831
9.281
integrantes da carteira são classificados em três categorias distintas, conforme a inten- por empréstimos e repasses
731
731
(517)
(4.413)
(3.822)
Aumento em recursos de aceites e emissão de títulos
49.804 49.537
50.266
1.629.192 1.333.507 Total do passivo
1.629.192 1.333.507 ção da Administração, quais sejam:
Títulos para negociação: são apresentados no ativo circulante, independentemente dos (Redução) aumento em dívida subordinada
(32.522) (32.054)
991
respectivos vencimentos e compreendem os títulos adquiridos com o propósito de serem Caixa líquido gerado das
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
ativa e frequentemente negociados. São avaliados pelo valor de mercado, sendo o resul- atividades de financiamentos
16.013 16.214
88.740
tado desta valorização ou desvalorização computado ao resultado.
(115.608) (3.399) (564.680)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Títulos disponíveis para a venda: representam os títulos que não foram adquiridos para (Redução) de caixa e equivalentes de caixa
Semestre findo em 31 de dezembro de 2021 e exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais) frequente negociação e são utilizados, dentre outros fins, para reserva de liquidez, garan- Caixa e equivalentes de caixa
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
início
tias e proteção contra riscos. Os rendimentos auferidos segundo as taxas de aquisição,
Reservas de lucros
Ajuste ao Valor Lucros/Prejuízos
237.417 125.208 689.888
bem como as possíveis perdas permanentes são computados ao resultado. Estes títulos do semestre e exercícios (nota 4)
Capital Social
Reserva Legal Reserva Estatutária
de Mercado
acumulados
Total são avaliados ao valor de mercado, sendo o resultado da valorização ou desvalorização Caixa e equivalentes de caixa no final
Saldos em 31 de dezembro de 2019
206.300
1.218
–
1.782
–
209.300 contabilizado em contrapartida à conta destacada do patrimônio líquido (deduzidos os do semestre e exercícios (nota 4)
121.809 121.809 125.208
Aumento de capital
38.000
–
–
–
–
38.000 efeitos tributários), o qual será transferido para o resultado no momento da sua realização.
(115.608) (3.399) (564.680)
Redução de capital
(60.000)
–
–
–
–
(60.000) Títulos mantidos até o vencimento: referem-se aos títulos adquiridos para os quais a
Prejuízo do Exercício
–
–
–
–
(2.431)
(2.431) Administração tem a intenção e capacidade financeira de mantê-los em carteira até o As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
Ajuste ao valor de mercado TVM e derivativos
–
–
–
(1.609)
–
(1.609) vencimento. São avaliados pelo custo de aquisição, acrescido dos rendimentos aufe–
(1.218)
–
–
1.218
– ridos. Caso apresentem perdas permanentes, estas são imediatamente computadas
Absorção de prejuízos com reservas
Contingências ativas - não são reconhecidas nas demonstrações contábeis, exceto quan184.300
–
–
173
(1.213)
183.260 no resultado.
Saldos em 31 de dezembro de 2020
(22.000)
(1.218)
–
(1.609)
(1.213)
(26.040) Os instrumentos financeiros derivativos compostos por operações de futuro, operações do da existência de evidências que propiciem a garantia de sua realização, sobre as quais
Mutações no Exercício
não cabem mais recursos.
Saldos em 31 de dezembro de 2020
184.300
–
–
173
(1.213)
183.260 a termo e operações de swap são contabilizados de acordo com os seguintes critérios:
Contingências passivas - são reconhecidas nas demonstrações contábeis quando, baLucro líquido do Exercício
–
–
–
–
6.003
6.003 • Operações de futuros - os valores dos ajustes a mercado são diariamente contabiliza- seado na opinião de assessores jurídicos e da Administração, for considerado provável
Reserva legal
–
240
–
–
(240)
–
dos em conta de ativo ou passivo e apropriados diariamente como receita ou despesa; o risco de perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável saída de reReserva estatutária
–
–
2.550
–
(2.550)
– • Operações a termo - pelo valor final do contrato deduzido da diferença entre esse valor cursos para a liquidação das obrigações e quando os montantes envolvidos forem menJuros sobre o capital próprio
–
–
–
–
(2.000)
(2.000)
e o valor de mercado do bem ou direito, reconhecendo as receitas e despesas em razão suráveis com suficiente segurança. Os passivos contingentes classificados como perdas
–
–
–
(1.678)
–
(1.678)
Ajuste ao valor de mercado TVM e derivativos
da fluência dos contratos até a data do balanço;
possíveis pelos assessores jurídicos são apenas divulgados em notas explicativas, en184.300
240
2.550
(1.505)
–
185.585 • Operações de swap - o diferencial a receber ou a pagar é contabilizado a valor de quanto aquelas classificadas como perda remota não requerem provisão e divulgação.
Saldos em 31 de dezembro de 2021
–
240
2.550
(1.678)
1.213
2.325
Mutações no Exercício
mercado em conta de ativo ou passivo, respectivamente, apropriado como receita ou Obrigações legais - fiscais e previdenciárias - referem-se a demandas judiciais onde estão
despesa pro rata até a data do balanço.
Saldos em 30 de junho de 2021
184.300
4
63
496
–
184.863
sendo contestadas a legalidade e a constitucionalidade de alguns tributos (ou impostos e
Lucro líquido do semestre
–
–
–
–
4.723
4.723 As operações com instrumentos financeiros derivativos não considerados como hedge contribuições). O montante discutido é quantificado, registrado e atualizado mensalmente.
Reserva legal
–
236
–
–
(236)
– accounting são avaliadas, na data do balanço, a valor de mercado, contabilizando a va- j) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Reserva estatutária
–
–
2.487
–
(2.487)
– lorização ou a desvalorização em conta de receita ou despesa, no resultado do período. São demonstrados pelos valores de realização ou de exigibilidade, incluindo rendimentos,
Juros sobre o capital próprio
–
–
–
–
(2.000)
(2.000) Operações de crédito e perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
encargos e variações monetárias ou cambiais incorridos até a data das demonstrações
–
–
–
(2.001)
–
(2.001) As operações de crédito (empréstimos e financiamentos) e outros créditos (direitos cre- contábeis, calculados “pro-rata” dia e, quando aplicável, reduzidos por estimativas de
Ajuste ao valor de mercado TVM e derivativos
184.300
240
2.550
(1.505)
–
185.585 ditórios sem coobrigação) são registradas a valor presente, calculadas pro rata dia com perdas para refletir o valor de realização. Os saldos realizáveis ou exigíveis em até 12
Saldos em 31 de dezembro de 2021
–
236
2.487
(2.001)
–
722 base na variação do indexador e na taxa de juros pactuados, sendo atualizadas até o meses são classificados no ativo e passivo circulante, respectivamente.
Mutações no semestre
sexagésimo dia de atraso, observada a expectativa do recebimento.
k) Lucro ou prejuízo por ação
As operações de crédito são classificadas de acordo com o julgamento da Administração O lucro líquido ou prejuízo por ação é calculado com base na quantidade de ações, na
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
quanto ao nível de risco, levando em consideração a conjuntura econômica, a experiência data do balanço.
passada e os riscos específicos em relação à operação, aos devedores e garantidores, ob- l) Resultados recorrentes e não recorrentes
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
servando os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 2.682/99, que requer análise pe(Em milhares de reais) riódica da carteira e sua classificação em 9 níveis, sendo “AA” (risco mínimo) e “H” (perda). A Resolução BCB nº 2, de 12 de agosto de 2020, em seu artigo 34º, passou a determinar
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
a divulgação de forma segregada dos resultados recorrentes e não recorrentes. Define-se
As rendas das operações de crédito com vencimento igual ou superior a 60 dias, inde• Em setembro de 2020, o Banco foi novamente alvo da operação Lava Jato através da pendentemente de seu nível de risco, somente são reconhecidas como receita quando então como resultado não recorrente do exercício aquele que: I - não esteja relacionado
1. CONTEXTO OPERACIONAL
ou esteja relacionado incidentalmente com as atividades típicas da instituição; e II - não
O Banco Paulista S.A (“Banco”) é uma sociedade anônima de capital fechado, controlado
74ª fase, onde houve busca e apreensão de dados relacionados com operações de efetivamente recebidas.
pelo Sr. Alvaro Augusto Vidigal, constituído sob a forma de banco múltiplo, tendo como
câmbio realizadas com a Petrobrás, no período de 2008 a 2011, com a alegação de As operações classificadas no nível “H” permanecem nessa classificação por 180 dias, esteja previsto para ocorrer com frequência nos exercícios futuros.
objetivo a atuação em operações de crédito para pessoas jurídicas de médio a grande
terem sido realizadas com sobretaxa, para as quais o Banco prontamente se colocou à quando então são baixadas contra a provisão existente e controladas, no mínimo por 5 A natureza e o efeito financeiro dos eventos considerados não recorrentes estão evidenciados na nota explicativa 36.
porte, prestação de serviços e de estruturação de operações para venda e distribuição.
disposição para prestar esclarecimentos e fornecer as informações necessárias, sendo anos, em contas de compensação, não mais figurando no balanço patrimonial.
As operações até 2019, eram conduzidas no contexto de um conjunto de instituições que
que até o momento nada de concreto foi apurado e, por este motivo, não acionou seu As operações renegociadas são mantidas, no mínimo, no mesmo nível em que estavam 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
atuavam integradamente no mercado financeiro, sendo que certas operações tinham a
corpo jurídico e não procedeu ao levantamento das operações e seus possíveis efeitos; classificadas antes da renegociação. As renegociações de operações de crédito, que já Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o caixa e equivalentes de caixa estavam assim recoparticipação ou a intermediação de sua antiga controlada Singulare Corretora de Títu- • Em outubro de 2020 o BACEN decidiu pelo arquivamento, por unanimidade, do pro- haviam sido baixadas contra a provisão e que estavam em contas de compensação, são presentados:
los e Valores Mobiliários S.A. (“Singulare”) (anteriormente denominada “SOCOPA – Sociecesso administrativo sancionador PE 157096 que havia sido instaurado para verificar classificadas no nível “H”, e os eventuais ganhos provenientes da renegociação somente
2021
2020
dade Corretora Paulista S.A.) e demais empresas pertencentes aos controladores, sendo
a legalidade das operações de câmbio de venda de moeda estrangeira realizadas pelo são reconhecidos como receita quando efetivamente recebidos.
Disponibilidades - Em moeda nacional
1.186
937
que a partir da reorganização societária envolvendo Banco e Singulare descrita abaixo, a
Banco no exterior em contrapartida a reais em espécie recebidas do exterior;
625
575
Para as operações com prazo superior a 36 meses o Banco e Securitizadora se utiliza Disponibilidades - Em moeda estrangeira
Singulare deixou de fazer parte desse contexto de conjunto de instituições.
• Sobre o mesmo assunto, o MPF, em procedimento cível, encaminhou ofício solicitando da prerrogativa de contagem de prazo em dobro prevista na Resolução nº 2.682/99 para Aplicações no mercado aberto (nota 5a)
119.998 123.696
Em 06 de fevereiro de 2020, reuniram-se em Assembleia Extraordinária os acionistas
esclarecimentos ao Banco que, no momento oportuno, apresentou manifestação. O determinação do nível de risco. A provisão para créditos de liquidação duvidosa, consi- Caixa e equivalentes de caixa
121.809 125.208
do Banco para deliberar sobre a sua “reorganização societária”, reduzindo o seu Capital
Banco informou acerca do arquivamento, por unanimidade, do processo administrativo derada suficiente pela Administração, atende ao requisito estabelecido pela Resolução
5. APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ
Social, sem o cancelamento de ações, com a restituição da totalidade das ações da Sinsancionador acima mencionado;
nº 2.682/99, conforme demonstrado na Nota 8.
gulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. aos seus acionistas, mantendo-se • Em maio/2021, vinculou nova notícia sobre a 74ª fase da operação Lava Jato, onde Os direitos creditórios da Paulista Companhia Securitizadora S.A. referem-se a operações a) Aplicações no mercado aberto:
2021
2020
inalterado o percentual de participação dos atuais acionistas no capital social do Banco.
houve menção do nome do Banco Paulista. No entanto, não houve novas denúncias, de crédito vencidas que foram adquiridas sem coobrigação e foram registrados com base
1 a 30 dias
Total
Total
A finalidade da redução de capital social é tornar as estruturas societárias do Banco e da
nem contra o Banco nem contra seus executivos ou funcionários;
em laudo de avaliação elaborado por empresa independente.
Singulare independentes, por meio da transferência da totalidade das ações de emissão • A atual gestão do Banco desconhece as operações investigadas e reafirma que a Insti- A Resolução CMN nº 4.803, posteriormente alterada pela Resolução CMN n° 4.855 mencio- Aplicações no mercado aberto
119.998 119.998 123.696
da Singulare para os acionistas, deixando de ser subsidiária integral do Banco, observada
tuição sempre se pautou pela legalidade e segue todas as normas e diretrizes do Banco nada acima, permitiu às Instituições Financeiras reclassificar para o nível em que estavam Posição bancada:
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
30.001 30.001 123.696
a seguinte ordem cronológica:
Central do Brasil.
classificadas em 29 de fevereiro de 2020, as operações renegociadas entre 1º de março a 31
89.997 89.997
–
• A Singulare reduziu seu Capital, no montante de R$ 3.783, sem o cancelamento de Considerando os acontecimentos descritos, a Administração destituiu e demitiu do Ban- de dezembro de 2020 (redação dada pela Resolução nº 4.855), não incluindo aquelas ope- Notas do Tesouro Nacional - NTN
119.998
119.998 123.696
Total
ações, com a restituição ao Banco de recursos em valor equivalente;
co diretores e funcionários envolvidos nas denúncias, decidiu por constituir um Comitê rações com atraso igual ou superior a quinze dias em 29 de fevereiro de 2020 e que apre• O Banco, reduziu o Capital Social em R$ 60.000, sem o cancelamento de ações, com a de Investigação, composto pelo escritório Felsberg Advogados e por membros do Banco e sentem evidências de incapacidade de honrar a obrigação nas novas condições pactuadas. No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o resultado com operações compromissarestituição da totalidade das ações da Singulare aos seus acionistas, mantendo-se inal- membros independentes, para supervisionar e conduzir um processo investigativo sobre A Resolução CMN n° 4.855 de 24 de setembro de 2020, que entrou em vigor em 1º de das foi de R$ 6.067 (R$ 11.791 em 2020).
terado o percentual de participação dos atuais acionistas no capital social do Banco;
as operações objeto da 61ª fase da “Operação Lava Jato”, denominada “Disfarces de Ma- janeiro de 2021, determina que, para os critérios de provisão de operações realizadas b) Aplicações em depósitos interfinanceiros:
• Foi deliberado o aumento de capital social do Banco, no montante de R$ 38.000, subs- mom”, zelando pelo sigilo de todas as informações, documentos e relatórios produzidos no âmbito dos programas instituídos com o propósito de enfrentamento dos efeitos da
2021
2020
crito integralmente pelo acionista Alvaro Augusto Vidigal, e integralizado em moeda pela equipe de investigação. Esta investigação não abrangeu todas as operações realiza- pandemia da COVID-19 na economia, nas quais haja compartilhamento de recursos ou Vencimento até 90 dias
3.013
3.017
corrente nacional, sendo que R$ 19.000 foram integralizados no dia 13 de fevereiro de das pela área de câmbio, tão pouco as operações com a Petrobrás.
3.013
3.017
de riscos entre a União e as instituições participantes ou garantia prestada pela União, Total
2020 e o remanescente, equivalente a R$ 19.000, foi integralizado em 03 de julho de No dia 26 de março de 2020, o Escritório Felsberg Advogados emitiu um Relatório Final os percentuais definidos na Resolução nº 2.682, devem ser aplicados somente sobre a No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a renda com aplicações em depósitos
2020, em moeda corrente nacional.
sobre o processo investigativo em que são apresentadas, de forma detalhada, todas as parcela do valor contábil da operação, cujo risco de crédito é detido pela instituição. Nos interfinanceiros foi de R$ 643 (R$ 29 em 2020).
Estas deliberações foram aprovadas pelo Banco Central através do Ofício 12.778/2020– bases e dados coletados para a conclusão da investigação.
casos de transferência para prejuízo, o montante levado para contas de compensação
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
BCB/Deorf/GTSP1 em 03 de julho de 2020.
Em suma, o relatório apresenta os seguintes dados:
deve ser de 100% do saldo da operação.
Efeito do Coronavírus nas demonstrações contábeis
• o objetivo foi o levantamento de informações acerca de operações específicas, realizadas O Banco não aplicou os critérios permitidos nas Resoluções nº 4.803 e nº 4.855 durante a) Títulos e valores mobiliários - Composição por classificação
2021
2020
O Banco, em atenção às orientações governamentais e principalmente órgãos de saúde,
entre Banco e terceiros, considerando as empresas constantes dos processos instaura- o Exercício de 2021.
Custo (i) Mercado (ii) Custo (i) Mercado (ii)
vem adotando as medidas necessárias para apoiar a prevenção do COVID-19.
dos pelo MPF, BACEN e RFB, e compreendidas entre janeiro de 2007 e maio de 2019;
Negociação e intermediação de valores
Para isso, tem intensificado a comunicação para a conscientização de todos os colabora- • foram analisados os documentos pertinentes, incluindo mensagens eletrônicas, pro- Representa a intermediação de operações realizadas nas bolsas de valores, registradas Títulos para negociação
dores e adotado medidas administrativas como, por exemplo, flexibilização do horário de
52.222
51.966 48.911
48.857
postas financeiras, contratos, pareceres, relatórios, acesso pelas catracas ao Condo- pelo valor do compromisso assumido em nome de seus clientes. A corretagem é reconhe- Carteira própria - livres
trabalho, sistema home office e reuniões não presenciais.
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
402
402
129
129
mínio onde está localizada a sede do Banco, entre outros;
cida ao resultado pelo regime de competência.
A Administração não identificou nenhuma alteração significativa no seu processo opera- • foi realizada coleta Forense permitindo a recuperação e análise de quantidades subs- d) Investimentos
Notas do Tesouro Nacional - NTN
41.076
40.839
489
601
cional, haja vista que continua operando normalmente.
Títulos da Dívida Agrária - TDA
2
2
4
2
tanciais de dados de diversas fontes de dados eletrônicos, incluindo computadores Os investimentos são registrados pelo custo de aquisição, deduzidas de provisão para
Também não foi verificado até o momento, picos de inadimplência na sua carteira de
Cotas de Fundos de
pessoais, servidores, telefones celulares, dentre outras, bem como a análise de dela- perdas, quando aplicável.
crédito, bem como os níveis de captação junto ao mercado continuam evoluindo, o que
Investimento - CFI (iii)
9.813
9.813
16.681
16.681
e) Imobilizado e intangível
ção em massa;
proporciona um excelente nível de liquidez, o que foi possível ser verificado até a publi- • foi realizada análise contábil e financeira com identificação dos montantes pagos às Corresponde aos direitos que tenham como objeto bens corpóreos e incorpóreos, destiCotas de Fundos de
cação destas demonstrações contábeis.
Direitos Creditórios - FIDC (iii)
–
–
3.511
3.511
nados à manutenção das atividades da Instituição ou exercido com essa finalidade.
principais entidades envolvidas e comparação com as alegações do MPF;
A administração segue gerenciando eventuais novos desdobramentos decorrentes de tal • também foram realizadas entrevistas com funcionários-chave que faziam parte do qua- Os bens do ativo imobilizado (bens corpóreos) estão registrados ao custo de aquisição.
Certificado de Recebíveis
pandemia, atuando de forma tempestiva para mitigar os seus efeitos.
do Agronegócio - CRA
–
– 27.023
26.777
dro à época, de acordo com sua potencial participação nos casos analisados, além de A depreciação do ativo imobilizado é calculada pelo método linear às taxas de 20% a.a.
Ações de Companhias Abertas
53
53
19
98
considerados para fins de background check as Pessoas Jurídicas e Físicas relacionadas. para veículos e sistemas de processamento de dados e 10% a.a. para os demais itens.
2. BASE PARA APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Certificado de Recebíveis
a) As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo O relatório, ainda, retrata que durante o processo investigativo, foi possível constatar Os ativos intangíveis representam os direitos adquiridos que tenham por objeto bens
incorpóreos destinados à manutenção da sociedade ou exercidos com essa finalidade.
Imobiliários - CRI
876
857
1.055
1.058
com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições financeiras auto- que uma série de medidas mitigativas foram adotadas pelo Banco, como por exemplo:
São avaliados ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada. Os ativos in- Total de títulos para negociação
52.222
51.966 48.911
48.857
rizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, que incluem as normas consubstancia- • revisão do sistema de Governança;
tangíveis que possuem vida útil definida são amortizados considerando a sua utilização Títulos disponíveis para venda
das no Plano Contábil das Instituições do Sistema Financeiro Nacional - COSIF, normati- • criação de um Canal de Ética;
zações do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) e Banco Central do Brasil (“BACEN”) e • contratação de consultorias independentes e de novos profissionais para reforçar os efetiva ou um método que reflita os seus benefícios econômicos, enquanto os de vida útil Carteira própria - livres
188.627
184.439 126.593
126.734
indefinida são testados anualmente quanto à sua recuperabilidade.
da Lei das Sociedades por Ações do Brasil.
departamentos;
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
15.995
16.002 95.786
95.908
f) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros - (Impairment)
As estimativas contábeis são determinadas pela Administração, considerando fatores e • sistema de monitoramento de transações; e
Notas do Tesouro Nacional - NTN
115.589
111.444
709
730
premissas estabelecidas com base em julgamentos. Itens significativos, sujeitos a essas • novos procedimentos internos de obtenção e verificação de informação de clientes, O registro contábil de um ativo deve evidenciar eventos ou mudanças nas circunstâncias
Títulos da Dívida Agrária - TDA
5
4
6
4
econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de
estimativas e premissas, incluem as provisões para ajuste dos ativos ao valor provável de
fornecedores e parceiros.
Cotas de Fundos de
realização ou recuperação, as provisões para perdas, as provisões para contingências, Vale ressaltar que com a emissão do Relatório Final da investigação, abrangendo o rol de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas e o valor contábil líquido
Investimento - CFI (iii)
40.742
40.742 30.092
30.092
marcação ao mercado de instrumentos financeiros, os impostos diferidos, entre outros. empresas denunciadas, não houve apontamento de novos casos, além daqueles que são excede o valor recuperável, é constituída uma provisão, ajustando o valor contábil líquido.
Certificado de Recebíveis
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores de conhecimento público e que foram objeto do auto de infração mencionado na nota ex- Essas provisões são reconhecidas no resultado do período/exercício, conforme previsto
Imobiliários - CRI
16.296
16.247
–
–
divergentes em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação, sendo plicativa 18.a e da 74ª fase da operação Lava Jato, o que leva à conclusão de que o Banco na Resolução nº 3.566/08.
Vinculados a operações
Os valores dos ativos não financeiros são revistos anualmente, exceto créditos tributáestas revisadas periodicamente.
se deparou com uma questão restrita ao departamento de câmbio.
compromissadas
57.645
55.795 89.274
89.303
Com o intuito de reduzir gradualmente a assimetria da divulgação das demonstrações A administração e sua assessoria jurídica entendem que não existem, até o momento da rios, cuja realização é avaliada semestralmente.
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
6.016
6.018 89.274
89.303
contábeis entre o padrão contábil previsto no COSIF em relação aos padrões internacio- divulgação destas Demonstrações Contábeis, elementos, fatos ou circunstâncias que impu- g) Depósitos, captações no mercado aberto, recursos de aceites e emissões de títulos e
Notas do Tesouro Nacional - NTN
51.629
49.777
–
–
nais (IFRS), o Banco Central do Brasil através da Resolução BCB nº 2/2020, regulamentou tem ao Banco, em decorrência da importação de moedas e 74ª fase da operação Lava Jato, obrigações por empréstimos e repasses
Vinculados
à
prestação
São demonstrados pelos valores das exigibilidades e consideram os encargos exigíveis
novos procedimentos para elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. As qualquer contingência que justifique o provisionamento de qualquer valor, haja vista que:
de garantias (iv)
40.722
40.713 39.725
39.698
até a data do balanço, reconhecidos em base pro rata dia sendo as de obrigações em moprincipais alterações implementadas foram as contas de balanço patrimonial que estão • o Banco não foi alvo de medidas coercitivas nos processos criminais em andamento;
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
28.303
28.294 29.702
29.675
apresentadas por ordem de liquidez e exigibilidade; os saldos do Balanço Patrimonial do • nesses processos, quando apontado eventual prejuízo nos autos, houve o bloqueio de eda estrangeira atualizadas às taxas oficiais de câmbio, vigentes nas datas dos balanços.
Cotas de Fundos de Investimento
As captações no mercado aberto são classificadas no passivo circulante em função de
período estão apresentados comparativamente com do final do exercício social imediatabens das pessoas físicas citadas;
CFI
(iii)
12.419
12.419
10.023
10.023
seus
prazos
de
vencimento,
independentemente
dos
prazos
de
vencimento
dos
papéis
mente anterior e as demais demonstrações estão comparadas com os mesmos períodos • para que seja cabível a propositura de ação civil pública por improbidade administratiTotal de títulos disponíveis
do exercício social anterior para as quais foram apresentadas; inclusão das informações
va tendo por objeto a operação de importação de moeda estrangeira ou ainda aquelas que lastreiam as operações.
para venda
286.994
280.947 255.592
255.735
dos resultados recorrentes e não recorrentes; e a inclusão da Demonstração do Resulenvolvendo a PETROBRAS, seria necessário que fosse comprovada a existência de ato h) Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
Títulos mantidos até o vencimento
tado Abrangente. As alterações implementadas pelas novas normas não impactaram o
ilícito causador de prejuízo. Considerando o arquivamento, por unanimidade, do pro- Correntes
Carteira própria - livres
166.456
166.456 144.828
144.828
As
provisões
para
o
imposto
de
renda
(IRPJ)
e
contribuição
social
(CSLL),
quando
deLucro Líquido ou o Patrimônio Líquido.
cesso administrativo sancionador pelo BACEN, são consideradas remotas as chances
Cotas de Fundos de Direitos
vidas, são calculadas com base no lucro ou prejuízo contábil, ajustado pelas adições e
A Administração declara que as divulgações realizadas nas demonstrações contábeis
de condenação de ação civil pública por improbidade;
Creditórios - FIDC (iii)
166.456
166.456 144.828
144.828
evidenciam todas as informações relevantes utilizadas na sua gestão e que as práticas • Em 07 de junho de 2021, o Ministério Público Federal, através do Inquérito Civil nº exclusões de caráter permanente e temporária, sendo o imposto de renda determinado
Total
de títulos mantidos
pela
alíquota
de
15%,
acrescida
de
10%
sobre
o
lucro
tributável
excedente
a
R$
240
no
contábeis foram aplicadas de maneira consistente entre períodos.
1.34.001.007268/2019-47, encaminhado pela Força-Tarefa da Lava Jato em São Paulo,
até o vencimento
166.456
166.456 144.828
144.828
Em aderência ao processo de convergência às normas internacionais de contabilidade,
em razão de declínio de atribuições, visando investigar, no âmbito civil, eventual des- exercício (R$ 120 no semestre).
505.672
499.369 449.331
449.420
são adotados pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de
cumprimento de normas do Banco Central do Brasil (BACEN), pelo BANCO PAULISTA A contribuição social, no Banco foi calculada pela alíquota de 15%, calculada até fevereiro Total
Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelo CMN e pelo BACEN, na data de
S.A., promoveu o arquivamento dos presentes autos, tendo em vista todos os elementos de 2020. Com o advindo da Emenda Constitucional nº 103, Art. 32, a alíquota da CSLL a (i) Valor de custo
Nos
casos
de
títulos
de
renda
fixa,
referem-se
ao
custo
de
aquisição,
acrescido
dos renpartir
de
março
de
2020
passou
a
vigorar
para
os
Bancos
sob
a
alíquota
de
20%.
sua entrada em vigor.
colhidos e por entender não haver razões para o prosseguimento, ressaltando-se que o
dimentos auferidos até a data do balanço; para as ações, considera-se o custo de aquisiDiferidos
As demonstrações foram aprovadas em 18 de março de 2022.
próprio BANCO CENTRAL entendeu não haver irregularidades, conforme PE 157096.
b) As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas em Real, que é a moeda fun- O Banco reafirma seu comprometimento com a sociedade, clientes e autoridades e, para Os tributos diferidos foram calculados sobre adições e exclusões temporárias. Os tri- ção. As cotas dos Fundos de Investimento e dos Fundos em Direitos Creditórios refere-se
cional do Banco. Todas as informações apresentadas em Real foram convertidas para o tanto, a nova Administração mantém seu foco na adoção de providências austeras, em butos diferidos são calculados sobre adições, exclusões ou resultados temporários a ao custo ajustado ao PU que é disponibilizado por seus respectivos administradores.
milhar, exceto quando indicado de outra forma.
especial medidas de fortalecimento da Governança e de Compliance, tais como gestão, serem realizados quando da utilização e/ou reversão das bases de constituição, sendo (ii) Valor de mercado
baseados nas expectativas atuais de realização e considerando os estudos técnicos e O valor de mercado dos títulos públicos é apurado segundo divulgações nos boletins dic) Para a conclusão das análises sobre as demonstrações contábeis referente ao exer- controle, auditoria e transparência das informações.
ários informado pela ANBIMA - Associação Brasileira das Entidades de Mercados Financício findo em 31 de dezembro de 2021, faz-se necessário mencionar os seguintes fatos Até o encerramento destas demonstrações contábeis, a administração informa não ter análises da Administração.
ceiros e de Capitais. As ações e as debêntures são avaliadas pela cotação de fechamento
i) Ativos e passivos contingentes e obrigações legais, fiscais e previdenciárias
que, em sua maioria, já foram objeto de comentário quando da elaboração das demons- havido atualizações, ou novas informações, sobre este assunto.
O reconhecimento, a mensuração e a divulgação dos ativos e passivos contingentes, e do último dia em que foram negociadas na Bolsa de Valores. Os títulos privados são
trações contábeis de 2020 e 2019:
obrigações legais são efetuados de acordo com os critérios definidos na Resolução n° registrados pelo seu valor de custo, acrescido diariamente dos rendimentos incorridos
• em 13 de abril de 2018 foi instaurado processo administrativo pelo Banco Central, em 3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
3.823/09 e Pronunciamento Técnico CPC 25, emitido pelo Comitê de Pronunciamentos e ajustado ao valor de mercado. As cotas de Fundos são atualizadas pelo valor da cota
que foram apresentadas as manifestações e contestações do Banco. Em agosto de a) Apuração do resultado
divulgado pelo Administrador.
2020 o Banco Central julgou o processo e decidiu pela aplicação de multa pecuniária As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência, observando-se o Contábeis (CPC), obedecendo aos seguintes critérios:
critério pro rata dia para as de natureza financeira. As taxas e comissões recebidas são
(vide nota explicativa 33.d);
• Em 8 de fevereiro de 2018 teve início o processo de fiscalização da Receita Federal reconhecidas durante o período de prestação de serviços (regime de competência).
do Brasil (RFB) culminando com a autuação do Banco no final de 2018, referente a As receitas e despesas de natureza financeira são calculadas com base no método ex- (iii) Aplicações em cotas de fundos de Investimento:
FUNDOS
2021
2020
IRPJ, CSLL e IRRF, vinculados ao Processo Administrativo nº 16327-721.025/2018-35, ponencial. As operações com taxas prefixadas são registradas pelo valor de resgate e as
FIM
SINGULARE USA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR
–
5.392
lavrado em razão da glosa de despesas que compuseram a base dos referidos tributos. receitas e despesas correspondentes ao período futuro são registradas em conta redutoFIP
INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA (b)
3.044
8.416
O débito foi objeto de parcelamento formalizado perante a Receita Federal do Brasil, o ra dos respectivos ativos e passivos. As operações com taxas pós-fixadas são atualizadas
FIDC
ESMERALDA
FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITÓRIOS
3.246
2.873
até
a
data
do
balanço
através
dos
índices
pactuados.
Taxas
e
comissões
decorrentes
de
qual está sendo quitado regularmente (vide notas explicativas 18.a e 33.c);
FIDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS CREDZ
3.523
3.511
• Em 8 de maio de 2019, o Banco foi alvo da 61ª fase da “Operação Lava Jato”, deno- operações com terceiros, tais como corretagens, são reconhecidas quando o serviço ou
Total de Fundos Investidos para negociação
9.813 20.192
minada “Disfarces de Mamom”, na qual o Ministério Público Federal (“MPF”) e a operação for realizada.
FIC FIM SUPRA MID FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO PRIVADO
16.761
25.361
Polícia Federal investigam operações de lavagem de dinheiro, através de operações b) Caixa e equivalentes de caixa
FIC FIM PAULISTA CONSIGNADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO
17.546
–
de câmbio, relacionadas com integrantes do “Setor de Operações Estruturadas” do Caixa e equivalentes de caixa, conforme Resolução nº 3.604/08 inclui dinheiro em caixa,
FIC FIM PAULISTA CONSIGNADO II FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO (a)
3.224
–
Grupo Odebrecht, que resultou em mandado de busca e apreensão na sede do Banco depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, com risco insignifiFIDC ESMERALDA - FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
2.229
2.049
para apurar eventuais contratos de prestação de serviços irregulares. Até a conclusão cante de mudança de valor e limites, com prazo de vencimento igual ou inferior a 90 dias.
FII
SINGULARE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
971
2.653
destas demonstrações contábeis não houve novo posicionamento ou requerimento por c) Instrumentos financeiros
FIM
FUNDO DE INVESTIMENTO LIQUIDEZ CAMARA
12.419
10.023
Aplicações interfinanceiras de liquidez
parte daquele órgão;
FIP
INDUSTRIAL PARKS BRASIL FIP MULTIESTRATÉGIA
11
29
• Em dezembro de 2019, conforme nota explicativa 33.c, foi encerrada a fiscalização da As operações prefixadas são registradas pelo valor de resgate, deduzido das rendas
Total de Fundos Investidos Disponível para venda
53.161
40.115
RFB. Apesar de encerrada a fiscalização, em julho de 2020, a administração tomou pertencentes ao período futuro, e as pós-fixadas pelo valor de custo acrescido dos renFIDC SILLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS - NÃO PADRONIZADOS
113.439 141.328
conhecimento de auto de infração complementar, em que a Receita Federal, por ter dimentos auferidos até a data do balanço, deduzidos de provisão para desvalorização,
FIDC STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS
49.517
–
aplicado erroneamente a multa no auto original de dezembro de 2019, lavrou esse auto quando aplicável.
As aplicações em operações compromissadas são classificadas em função de seus
FIDC FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS CREDZ
3.500
3.500
complementar, para o qual o Banco já tomou as providências de impugnação;
• Em julho de 2020 o BACEN aprovou reorganização societária envolvendo o Banco e a prazos de vencimento, independentemente dos prazos de vencimento dos papéis que
Total de Fundos Investidos mantidos até o vencimento
166.456 144.828
lastreiam as operações.
Singulare, conforme descrito na nota explicativa nº 1;
Total
229.430 205.135

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente de caixa
Disponibilidades
Instrumentos financeiros
Aplicações interfinanceiras de liquidez
Aplicações em depósitos interfinanceiros
Títulos e valores mobiliários
Instrumentos financeiros derivativos
Relações interfinanceiras
Operações de crédito - setor privado
Títulos e créditos a receber com
característica de concessão de crédito
Negociação e intermediação de valores
Títulos e créditos a receber sem
característica de concessão de crédito
Provisão para perdas associadas
ao risco de crédito
(-) Operações de crédito
(-) Títulos e créditos a receber com
característica de concessão de crédito
(-) Títulos e créditos a receber sem
característica de concessão de crédito
Outros ativos
Despesas antecipadas
Ativos não financeiros mantidos
para venda - recebidos
Diversos
Não circulante
Instrumentos financeiros
Títulos e valores mobiliários
Operações de crédito - setor privado
Títulos e créditos a receber com
característica de concessão de crédito
Títulos e créditos a receber sem
característica de concessão de crédito
Provisão para perdas associadas
ao risco de crédito
(-) Operações de crédito
(-) Títulos e créditos a receber com
característica de concessão de crédito
(-) Títulos e créditos a receber sem
característica de concessão de crédito
Créditos Tributários
Outros ativos
Diversos
Investimentos
Outros investimentos
(-) Provisões para perdas
Imobilizado de uso
Imóveis de uso
Outras imobilizações de uso
(-) Depreciações acumuladas
Intangível
Ativos intangíveis
(-) Amortizações acumuladas
Total do ativo

2021
2020 Passivo
730.577 624.548 Circulante
1.811
1.512 Depósitos e demais instrumentos financeiros
1.811
1.512 Depósitos
723.461 622.677 Captações no mercado aberto - carteira própria
119.998 123.696 Recursos de aceites e emissão de títulos
3.013
3.017 Obrigações por empréstimos e repasses
105.636
157.700 Instrumentos financeiros derivativos
910
– Relações interdependências e interfinanceiras
17.815
17.991 Dívida subordinada
260.693 244.866 Provisões
Para pagamentos a efetuar
211.303
74.705 Para garantias financeiras prestadas
1.423
677 Outros passivos
Cobrança e arrecadação
de tributos e assemelhados
2.670
25
Fiscais e previdenciárias
(4.013) (4.593) Sociais e estatutárias
(3.022)
(3.846) Diversas
Não circulante
(965)
(747) Depósitos e demais instrumentos financeiros
Depósitos
(26)
– Recursos de aceites e emissão de títulos
9.318
4.952 Provisões
5
42 Para garantias financeiras prestadas
Para passivos contingentes
3.381
3.381 Outros passivos
5.932
1.529 Fiscais e previdenciárias
898.615 708.959 Patrimônio líquido
817.385 619.513 Capital Social - domiciliado no país
393.733 291.720 Reservas de lucros
369.366 285.624 Prejuízos acumulados
Ajuste ao Valor de Mercado - TVM e derivativos
8.045
9.014

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1563-D954-5406-0293.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1563-D954-5406-0293.

Senhores Acionistas: Apresentamos as Demonstrações Financeiras do Banco Paulista relativas aos Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os quais seguem os dispositivos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e do Conselho Monetário Nacional (CMN).
Resultado, Patrimônio Líquido, Ativos e Recursos Captados: O Banco Paulista encerrou o exercício findo em 31
de dezembro de 2021 com um lucro de R$ 6,0 milhões e Patrimônio Líquido R$ 184,9 milhões. Os ativos totalizaram R$
1,5 bilhão e estavam formados por R$ 630,1 milhões de Operações de Crédito e R$ 499,4 milhões de Títulos e Valores
Mobiliários e Derivativos. Os recursos Captados representam R$ 1,3 bilhão.
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BANCO PAULISTA S.A.

b) Títulos e valores mobiliários - Composição por vencimento
Títulos para negociação
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Notas do Tesouro Nacional - NTN
Títulos da Dívida Agrária - TDA
Cotas de Fundo de Investimento - CFI
Cotas de Fundos de Direitos Creditórios - FIDC
Certificado de Recebíveis do Agronegócio - CRA
Ações de Companhias Abertas
Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI
Total de títulos para negociação (i)
Títulos disponíveis para venda
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
Notas do Tesouro Nacional - NTN
Títulos da Dívida Agrária - TDA
Certificado de Recebíveis Imobiliários - CRI
Cotas de Fundo de Investimento - CFI
Total de títulos disponíveis para venda (i)
Títulos mantidos até o vencimento
Cotas de Fundos de Direitos Creditórios - FIDC
Total de títulos mantidos até o vencimento
Total

Sem vencimento

constituído em 19.08.2008, sob a forma de condomínio fechado, de acordo com as disposições da Instrução CVM nº 391, de 16.07.2003, revogada pela instrução CVM nº 578, de
30.08.2016, com prazo de duração até 19 de novembro de 2023.
O Fundo está em fase de desmobilização, tendo realizado a grande maioria de seus ativos
no início de 2021.
(c) O SILLER FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS, iniciou suas atividades em 30.10.2020 sob a forma de condomínio fechado, administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com prazo de
duração de 96 meses.
O investimento do Banco, no Fundo, está representado pela aquisição de cotas Sêniores.
(d) O STRUCTURE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS, iniciou suas
atividades em 29.11.2019, sob a forma de condomínio fechado, administrado pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., com prazo de duração de 61 meses.
O investimento do Banco, no Fundo, está representado pela aquisição de cotas Subordinadas Mezanino.
(iv) Vinculados a prestação de garantias
Os títulos vinculados à prestação de garantias referem-se a títulos e valores mobiliários
vinculados às operações realizadas na B3 S.A.- Brasil, Bolsa, Balcão, no montante de R$
40.713 (R$ 39.698 em 31 de dezembro de 2020). Esses títulos podem ser substituídos por
outros títulos caso haja a necessidade de venda.

2021
Até 3 meses De 3 a 12 meses
De 1 a 3 anos Acima de 3 anos

Total

2020
Total

–
–
–
9.813
–
–
53
–
9.866

–
–
2
–
–
–
–
–
2

–
–
–
–
–
–
–
–
–

135
–
–
–
–
–
–
857
992

267
40.839
–
–
–
–
–
–
41.106

402
40.839
2
9.813
–
–
53
857
51.966

129
601
2
16.681
3.511
26.777
98
1.058
48.857

–
–
–
–
53.161
53.161

505
–
4
–
–
509

–
–
–
–
–
–

33.184
–
–
–
–
33.184

16.625
161.221
–
16.247
–
194.093

50.314
161.221
4
16.247
53.161
280.947

214.886
730
4
–
40.115
255.735

–
–
63.027

–
–
511

–
–
–

–
–
34.176

166.456
166.456
401.655

166.456
166.456
499.369

144.828
144.828
449.420

(i) Na distribuição dos prazos, foram considerados os vencimentos dos papéis, independentemente de sua classificação contábil.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a renda com aplicações com títulos e
valores mobiliários foi de R$ 38.714 (R$ 22.248 em 2020).
Os títulos públicos estão custodiados no Sistema Especial de Liquidação e de Custódia SELIC e os títulos privados e as cotas de Fundos, na B3.
Não houve reclassificação de categoria de títulos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020.
7. INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS
O Banco participa de operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos, registrados em contas patrimoniais e de compensação, que se destinam prioritariamente a
administrar a sua exposição global de risco.
A comercialização de instrumentos financeiros derivativos com as contrapartes é precedida de uma avaliação dos riscos de crédito envolvidos.
Os valores registrados nas contas patrimoniais relativos aos instrumentos financeiros
derivativos, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, incluído os ajustes ao valor de mercado,
são demonstrados a seguir:
2021
2020
Valor
Valor
referencial Ativo Passivo Líquido referencial Ativo Passivo Líquido
Termos
(NDF)
39.537 910
–
910
36.788
– (1.961) (1.961)
39.537 910
–
910
36.788
– (1.961) (1.961)
Total
a) Composição analítica das operações
2021
2020
Valor
Valor
Valor
Valor
patrimonial
patrimonial
referencial
referencial
a receber/
a receber/
Descrição
(em reais)
(em reais)
(a pagar)
(a pagar)
Termo
39.537
910
36.788
(1.961)
Real x USD
39.537
910
36.788
(1.961)
Total
b) Os instrumentos financeiros derivativos possuem os seguintes vencimentos:
2021
2020
Descrição
Até 3 meses
Total Até 3 meses
Total
Contratos a termo - NDF
910
910
(1.961)
(1.961)
A determinação dos valores de mercado de tais instrumentos financeiros derivativos é
baseada nas cotações divulgadas pelas bolsas especializadas, e em alguns casos, são
utilizadas técnicas de precificação.
O Banco possui operações de instrumentos financeiros derivativos efetuadas no mercado
futuro - B3, tais operações são exclusivamente atreladas a índices futuros de moedas estrangeiras e possuem em 31 de dezembro de 2021 valor referencial de R$ 40.723 (R$ 91.967
em 2020), tendo sido apurado um ajuste a receber de R$ 841 (em 2020 a receber R$ 134).
Todas as operações com derivativos realizadas pelo Banco são registradas na B3. Os
contratos futuros de DI e de moedas estrangeiras são utilizados, principalmente, como
instrumentos para limitação de taxas de captação, em função de descasamentos de prazos, moedas, e/ou indexadores, com as operações ativas.
c) Margem de garantia
São dados como margem em garantia para a realização das operações com instrumentos
financeiros derivativos, os ativos apresentados a seguir:
2021
2020
7.280
9.635
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
7.280
9.635
d) Resultado com instrumentos financeiros derivativos
Os resultados obtidos com as operações com instrumentos financeiros derivativos, nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, estão demonstrados a seguir:
2021
2020
Futuros
(2.904) (17.081)
2.063
13.917
Operações a termo - NDF
(841) (3.164)
8. OPERAÇÕES DE CRÉDITO
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as operações de crédito estão compostas como
demonstrado a seguir:
a) Por tipo de operação
2021
2020
Operações de crédito:
Empréstimos e títulos descontados
479.975 430.526
Financiamentos - Cédulas de crédito à exportação
131.406 99.964
18.678
–
Financiamentos - Rurais a agroindustriais
630.059 530.490
Outros créditos:
219.348
83.719
Direitos creditórios sem coobrigação
219.348 83.719
849.407 614.209
Total das operações de crédito
Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa
(7.302) (8.332)
(1.002)
(837)
Perdas estimadas com outros créditos de liquidação duvidosa
Total das perdas estimadas com créditos
(8.304) (9.169)
e outros créditos de liquidação duvidosa
841.103 605.040
b) Por setor de atividade
2021
2020
Setor privado
Indústria
83.460 79.085
Comércio
314.084 297.529
Serviços
250.172 215.480
201.691
22.115
Pessoas físicas
849.407 614.209
Total
c) Por faixa de vencimento
2021
2020
Parcelas vencidas
4.404
2.279
Parcelas vincendas
até 90 dias
255.560 137.286
de 91 dias a 180 dias
121.950 100.773
de 181 dias a 360 dias
90.082 79.233
377.411 294.638
acima de 360 dias
849.407 614.209
Total
d) Composição da carteira por nível de risco
Saldos da carteira
2021
2020
Nível
Curso normal Vencidas
Total
%
Total
%
AA
119.147
–
119.147
14,03
–
–
A
62.724
240
62.964
7,41
975
0,16
B
636.609
2.051
638.660
75,19
582.017
94,76
C
23.233
1.105
24.338
2,86
25.328
4,12
D
2.793
270
3.063
0,36
3.232
0,53
E
495
404
899
0,11
565
0,09
F
–
71
71
0,01
–
–
G
–
14
14
–
–
–
H
2
249
251
0,03
2.092
0,34
845.003
4.404 849.407
100,00 614.209
100,00
Provisão
2021
2020
Nível
% de provisão Curso normal Vencidas Total
% Total
%
A
0,5
314
1
315
3,79
5
0,05
B
1,0
6.366
20 6.386
76,91 5.820 63,47
C
3,0
697
33
730
8,79
760
8,29
D
10,0
279
27
306
3,69
322
3,52
E
30,0
149
121
270
3,25
170
1,85
F
50,0
–
36
36
0,43
–
–
G
70,0
–
10
10
0,12
–
–
H
100,0
2
249
251
3,02 2.092 22,82
7.807
497 8.304 100,00 9.169 100,00
e) Movimentação da estimativa com perdas com créditos de liquidação duvidosa
2021
2020
Saldo no início do exercício
9.169 24.912
Constituições líquidas
976
2.474
(1.841) (18.217)
Baixas de créditos contra prejuízo
8.304
9.169
Saldo no final do exercício
f) Créditos renegociados e recuperados
Os créditos renegociados, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, totalizam R$
6.748 (R$ 8.073, em 2020). (*)
(*) Resolução nº 2.682 art. 8º § 1º/3º, não tendo sido aplicadas as resoluções citadas
anteriormente na nota explicativa nº 3.c.
Os créditos recuperados, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, totalizam R$
1.512 (R$ 6.975, em 2020).
g) Cessões de crédito
O Banco celebrou em dezembro de 2020 um “Convênio para o Estabelecimento de Condições Gerais para a Cessão e Aquisição de Créditos sem Coobrigação”, com uma Instituição
Financeira, devidamente autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil (“BACEN”),
de consignações decorrentes de empréstimos e de operações com cartão de crédito aos
titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do regime geral de previdência social.
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, o Banco adquiriu créditos, conforme “Convênio”, pelo montante de R$ 94.113, cujos valores nominais totalizavam R$
139.951, resultando em ganho, durante o exercício no valor de R$ 6.370, registrado na
rubrica “Receitas de intermediação financeira Operações de Crédito”.

A taxa média da aquisição foi de 1,0475%, para cada uma das Cessões, registrado na
rubrica de “Outros Ativos Diversos” (nota 12), pelo montante de R$ 4.347, que está sendo
diferido ao longo do prazo dos contratos adquiridos e registrado na rubrica “Outras Despesas Operacionais - Diferimento consignado INSS”. (nota 27)
O Banco cedeu, durante o exercício de 2021, para o fundo BPD FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS, crédito consignado anteriormente adquirido conforme estabelecido no “Convênio”, pelo montante de R$ 49.215, cujos valores
nominais totalizavam R$ 65.915. O lucro com esta Cessão foi de R$ 8.907, registrado na
rubrica “Lucro de Cessão de Créditos”. (nota 26)
Conforme as condições estabelecidas pela Resolução nº 2.686/00 do Conselho Monetário Nacional, o Banco em 30 de junho de 2021, cessões de créditos já vencidos, sem coobrigações, oriundos de suas operações de empréstimos e financiamentos, pelo montante
de R$ 900 (R$ 5.000 em dezembro de 2020), para a Paulista Companhia Securitizadora
de Créditos Financeiros, entidade ligada, cujos valores nominais atualizados contabilmente totalizavam R$ 11.535 (R$ 34.277 em dezembro de 2020). (nota 30)
h) Rendas com operações de crédito
2021
2020
Empréstimos e títulos descontados
58.946 31.090
Financiamentos
10.030 10.946
Recuperação de créditos baixados como prejuízo
1.513
6.975
Adiantamentos a depositantes
100
174
687
–
Rendas de financiamentos rurais
71.276 49.185
Total das rendas com operações de crédito
– (5.033)
(Prejuízo) com Cessões
71.276 44.152
Total do Resultado com operações de crédito
9. TÍTULOS E CRÉDITOS A RECEBER SEM CARACTERÍSTICA
DE CONCESSÃO DE CRÉDITO
2021
2020
Circulante
Precatórios Federais
2.670
–
–
25
Outros
2.670
25
Total Circulante
Não circulante
Precatórios Municipais
948
226
Precatórios Estaduais
32.052
17.662
13.241
15.267
Precatórios Federais
46.241 33.155
Total não circulante
48.911 33.180
(473)
(332)
(-) Provisão para perdas
48.438 32.848
Total (*)
(*) Saldo representado por precatórios, já emitidos, pela União, por um Estado ou por um
Município em decorrência de ação judicial transitada em julgado, com prazos previstos
entre 2021 e 2030.
10. RELAÇÕES INTERFINANCEIRAS E INTERDEPENDÊNCIAS
2021
2020
Ativo - Circulante
17.815
17.991
Bancos Oficiais - Depósitos Vinculados a convênios (i)
17.815
17.991
Passivo - Circulante
Bancos Correspondentes
512
532
–
44
Recursos em trânsito de terceiros
512
576
(i) Referem-se a recursos depositados na Caixa Econômica Federal, oriundos do Ministério das Cidades e Órgãos Conveniados (Órgãos Públicos Estaduais, Municipais, Distrito
Federal e Cooperativas de Habitação), no âmbito do Programa Nacional de Subsídio à
Habitação de Interesse Social - PSH.
11. ATIVOS NÃO FINANCEIROS MANTIDOS PARA VENDA - RECEBIDOS
Composto por bens não destinados ao uso (BNDU), retomados de operações de crédito
não honradas:
2021
2020
Circulante
Veículos
502
502
Imóveis habitacionais (i)
2.879
2.879
3.381
3.381
(i) (*) Valor atribuído conforme laudo de avaliação de impairment por empresa especializada.
12. OUTROS ATIVOS - DIVERSOS
2021
2020
Circulante
Tributos a compensar (i)
1.686
959
Devedores diversos no país
570
282
Comissões diferidas de captações
1.726
–
Prêmio ou desconto por transferência de ativos (ii)
1.082
–
Outros
868
288
5.932
1.529
Não circulante
Tributos a compensar (i)
34.008 36.264
Recursos antecipados de câmbio
673
881
Comissões diferidas de captações
3.045
3.700
Devedores diversos no país
725
914
Prêmio ou desconto por transferência de ativos (ii)
3.265
–
Devedores por depósito em garantia (nota 33b)
6.816
8.494
48.532 50.253
(i) Antecipações de IR/CS de exercícios anteriores não compensados;
(ii) Valores referentes ao diferimento dos preços dos créditos adquiridos conforme descrito na nota 8g.
13. INVESTIMENTOS
2021
2020
CERTA - Central de Registro de Títulos e Ativos S.A.
1.177
904
CIP - Câmara Interbancária de Pagamentos
1
1.819
Outros investimentos
535
535
(-) Provisão para perdas
(252)
(252)
1.461
3.006
O Banco possuía 250.000 quotas da Câmara Interbancária de Pagamentos (CIP), no valor
de R$ 1.819, sendo que em 21 de junho de 2021 a CIP comunicou às demais associada a
intenção do Banco em vender 249.900 quotas.
Conforme regimento da CIP, as associadas tiveram o prazo de 30 dias para manifestar o
interesse na aquisição.
Decorrido esse prazo, 13 (treze) associadas manifestaram a opção de compra, processo
esse que, também conforme regulamento da CIP, se encerrou em 23 de agosto de 2021,
momento em que o Banco remanesceu com as 100 quotas representativas do capital da CIP.
O Valor total da alienação foi de R$ 8.029, gerando um lucro de R$ 6.011, registrado na
rubrica “Lucro na alienação de investimento”.
14. ATIVOS INTANGÍVEIS
Taxa de
Custo Amortização
2021
2020
amortização
Software
20%
5.444
(4.413)
1.031
1.459
Outros intangíveis (*)
–
2.387
–
2.387
4.000
–
7.831
(4.413)
3.418
5.459
Em atendimento ao CPC 01, visando averiguar a existência de ativos registrados contabilmente por valor que exceda seus valores de recuperação, o Banco realizou estudo de Impairment dos componentes do seu ativo intangível em 31/12/2021, em função dos efeitos
adversos causados pela pandemia COVID-19 sobre a economia. O Banco constatou que
a licença de uso da marca “Reserva Metais”, apresentou valor contábil superior ao seu
valor recuperável, resultando na baixa sobre esse ativo no valor de R$ 1.613, registrado na
rubrica “Outras despesas não operacionais” (nota 28).
(*) Referente à compra de marcas, domínio e endereços eletrônicos, manuais e procedimentos, incluindo todos os direitos autorais para a exploração de novo produto.
15. DEPÓSITOS
a) Por prazo de vencimento:
2021
2020
Sem
Acima
venci- 1 a 90 91 a 360 de 360
Total
Total
mento
dias
dias
dias
A vista - Moeda nacional
105.036
–
–
– 105.036 161.883
A vista - Moeda estrangeira
3
–
–
–
3
3
Interfinanceiros
–
–
–
–
– 30.000
A prazo
– 146.293 220.737 647.708 1.014.738 612.124
105.039 146.293 220.737 647.708 1.119.777 804.010
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as despesas com “Depósitos” foram de R$
55.813 (R$ 20.957 em 2020) e as despesas com o “Fundo Garantidor de Crédito” foram de
R$ 1.545 (R$ 971 em 2020). (nota 20)
b) Taxa média praticada:
2021
2020
Pré
Pós
Pré
Pós
Interfinanceiros
n/a
99,00
n/a
99,01
A prazo
9,01 118,75
5,65 120,33
As taxas praticadas para as captações de CDB Pós-fixados foram de 100% do IPCA (100%
do IPCA em 2020) e entre 100% a 150% do (96% a 150% do CDI em 2020).
Para as captações de DI foi de 99,00% do CDI (99,01% do CDI em 2020).
16. CAPTAÇÕES NO MERCADO ABERTO
2021
2020
De 1 a 30 dias
Total
Total
Carteira própria
55.045 55.045 89.131
Letras Financeiras do Tesouro - LFT
5.993
5.993
89.131
49.052 49.052
–
Notas do Tesouro Nacional - NTN
Total
55.045 55.045 89.131
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as despesas com “Captações no Mercado
aberto” foram de R$ 2.465 (R$ 14.371 em 2020). (nota 20).

17. OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES; RECURSOS DE ACEITES E EMISSÃO DE TÍTULOS E DÍVIDAS SUBORDINADAS
2021
Sem
De 91 a
De 181 a
vencimento 1 a 90 dias
180 dias
360 dias
7.432
–
–
–
Obrigações por repasses
Repasses do país - Instituições Oficiais (i)
7.432
–
–
–
Recursos de aceites e emissão de títulos
–
9.431
7.028
101.585
Obrigações por emissões de Letras de Créditos do Agronegócio - LCA (ii)
–
2.818
7.028
97.123
Obrigações por emissões de Letras de Créditos Imobiliários - LCI (iii)
–
6.613
–
4.462
Obrigações por emissões de Letras Financeiras (iv)
–
–
–
–
–
–
–
–
Dívidas subordinadas
–
–
–
–
Dívidas subordinadas elegíveis à capital (v) (nota 30)
7.432
9.431
7.028
101.585
(i) Repasses do país referem-se a recursos oriundos do Ministério das Cidades e Órgãos
Conveniados (Órgãos Públicos Estaduais, Municipais, Distrito Federal e Cooperativas
de Habitação), no âmbito do Programa Nacional de Subsídio à Habitação de Interesse
Social - PSH;
(ii) Referem-se a Letras de Crédito do Agronegócio (LCA). A taxa praticada foi entre 100%
a 126% do CDI (95% a 122% do CDI em 2020);
(iii) Referem-se as Letras de Créditos Imobiliários com o acionista majoritário do Banco
(nota 30);
(iv) Referem-se as Letras Financeiras (LF) (nota 30);
(v) Referem-se a Letras Financeiras, com cláusulas de subordinação, correspondente
aos instrumentos elegíveis ao Nível II autorizados em conformidade com a Resolução
nº 4.192/13.
No exercício findo em 31 de dezembro de 2021, as despesas com “Recursos de Aceites e
emissão de Títulos” foram de R$ 9.700 (R$ 3.862 em 2020). (nota 20 e 30); e as despesas
com “Dívidas Subordinadas” foram de R$ 796 (R$ 1.026 em 2020). (nota 20).

2020
Acima de
360 dias
–
–
109.570
84.242
25.328
–
–
–
109.570

Total
7.432
7.432
227.614
191.211
36.403
–
–
–
235.046

Total
6.701
6.701
178.077
149.473
27.491
1.113
32.054
32.054
216.832

18. OUTROS PASSIVOS
a) Fiscais e previdenciárias
Circulante
Impostos e contribuições a recolher (i)
Não circulante
Impostos e contribuições a recolher (i)

2021

2020

8.620
8.620

10.148
10.148

13.738
13.738

19.700
19.700

(i) Referem-se, substancialmente, a autos de infração de IRPJ, CSLL e IRRF, no valor
de R$ 19.771 (R$ 27.599 em 2020), vinculados ao Processo Administrativo nº 16327721.025/2018-35, lavrados em razão da glosa de despesas que compuseram a base dos
referidos tributos. O débito foi objeto de parcelamento em 60 meses formalizado perante
a Receita Federal do Brasil, o qual está sendo quitado regularmente.

26. OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS

b) Diversas
Circulante
Títulos de cobrança em trânsito
Encargos sobre recursos recebidos - PSH
Outros valores a pagar

2021

2020

86
9
1.023
1.118

–
9
190
199

19. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social
Em Assembleia Geral Extraordinária de 06 de fevereiro de 2020 foi deliberado a redução
do Capital Social em R$ 60.000, sem o cancelamento de ações, com a restituição da
totalidade das ações da Singulare aos seus acionistas, mantendo-se inalterado o percentual de participação dos atuais acionistas no capital social do Banco e o aumento de
Capital Social em R$ 38.000, mediante a emissão de 126.426.456 (cento e vinte e seis
milhões quatrocentas e vinte e seis mil quatrocentas e cinquenta e seis) novas ações,
sendo 63.213.228 (sessenta e três milhões duzentas e treze mil duzentas e vinte e oito)
ações ordinárias e 63.213.228 (sessenta e três milhões duzentas e treze mil duzentas e
vinte e oito) ações preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal, ao preço de R$
0,300570 (trezentos mil e quinhentos e setenta milionésimos de centavos de real) por
ação, subscrito integralmente pelo acionista Alvaro Augusto Vidigal, e integralizado em
moeda corrente nacional, sendo que R$ 19.000 foram integralizados no dia 13 de fevereiro de 2020 e o saldo remanescente, equivalente a R$ 19.000, pago no dia útil seguinte
à aprovação do aumento de capital pelo Banco Central do Brasil, em moeda corrente
nacional, o que ocorreu em 03 de julho de 2020.
Em 31 de dezembro de 2021 o capital social totalmente subscrito e integralizado de
R$ 184.300 (R$ 184.300 em 2020), é representado por 424.458.216 ações nominativas
(424.458.216 em 2020), sem valor nominal, divididas em 212.229.108 (212.229.108 em
2020) ações ordinárias e 212.229.108 (212.229.108 em 2020) ações preferenciais.
b) Dividendos e juros sobre capital próprio
O Estatuto Social estabelece dividendo mínimo obrigatório de 25% sobre o lucro líquido
do exercício, calculado nos termos da legislação societária. No exercício de 2021, com
base no Patrimônio Líquido de novembro de 2021, foram pagos juros sobre o capital
próprio no montante de R$ 2.000 (não houve pagamento em 2020) e não foram pagos
dividendos nos exercícios de 2021 e 2020.
c) Reserva legal
O Banco deve destinar 5% do lucro líquido de cada exercício social para a reserva legal,
que não poderá exceder a 20% do capital integralizado.
d) Reserva estatutária
O Banco deve destinar 10% (dez por cento) do lucro líquido para constituição de reserva
estatutária, destinada a assegurar adequada margem operacional à Sociedade, até o limite de 100% (cem por cento) do capital social.
O saldo do Lucro Líquido, verificado após as distribuições previstas no Estatuto do Banco, terá a destinação proposta pela Diretoria e homologada pela Assembleia Geral, podendo ser destinado 100% (cem por cento) à Reserva Estatutária de Lucros.
e) Ajuste ao Valor de Mercado de TVM disponíveis para venda
O saldo de ajuste de avaliação patrimonial é negativo de R$ 1.505 (R$ 173 em 2020) e
corresponde aos títulos públicos federais disponíveis para venda e cotas de fundos, que
são marcados a mercado (nota 6).
f) Reservas de lucros e prejuízos acumulados
Conforme Resolução nº 3.605/08, o lucro apurado e não distribuído no exercício, após
a destinação da reserva legal, foi destinado à conta de reserva estatutária de lucros. Em
31 de dezembro de 2021 o lucro auferido no exercício foi de R$ 6.003 (prejuízo de R$
2.431 em 2020).
20. DESPESAS DE CAPTAÇÃO NO MERCADO
Depósitos a prazo (nota 15)
Captações no mercado aberto (nota 16)
Contribuições ao Fundo Garantidor de Crédito - FGC (nota 15)
Depósitos interfinanceiros (nota 15)
Letras financeiras (nota 17 e 30)
Letras de Créditos do Agronegócio - LCA (nota 17 e 30)
Letras de Créditos Imobiliários - LCI (nota 17 e 30)
Variações cambiais de depósitos em moedas estrangeiras (nota 15)

2021
55.805
2.465
1.545
8
796
8.198
1.502
–
70.319

2020
19.146
14.371
971
1.808
1.026
3.062
800
3
41.187

21. RECEITAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E RENDAS DE TARIFAS BANCÁRIAS
a) Receitas com prestação de serviços
2021
2020
Serviços de custódia
1.178
1.168
Tarifa de estruturação de operação
798
2.465
Outros serviços
1.868
752
3.844
4.385
b) Rendas de tarifas bancárias
2021
2020
Tarifas de transferências de recursos
1.126
3.037
Rendas de tarifas bancárias
32.348 39.687
Outras tarifas
47
123
33.521 42.847
22. DESPESAS DE PESSOAL
Proventos
Encargos sociais
Benefícios
Honorários
Treinamentos
Remuneração de estagiários

2021
19.773
9.022
5.243
7.229
49
31
41.347

2020
21.029
9.829
5.226
6.260
104
31
42.479

2021
84
8.544
11.840
2.659
1.507
699
771
946
165
36
13
2.180
29.444

2020
162
10.924
10.664
2.463
2.275
888
766
1.183
176
75
69
3.130
32.775

2021
1.892
3.638
591
2.750
8.871

2020
2.413
3.755
610
2.570
9.348

2021
27
791
1.038
–
1.798
87
173
3.914

2020
15
134
940
42
1.496
156
126
2.909

2023
1.000
–
84
66
1.608
2.758
2.246

2024
1.049
1.143
88
69
1.694
4.043
3.003

23. DESPESAS ADMINISTRATIVAS
Transportes de numerários
Serviços técnicos especializados
Processamento de dados
Aluguéis
Sistema financeiro
Comunicações
Serviços de terceiros
Emolumentos cartorários
Serviços de vigilância e segurança
Materiais
Propaganda e publicidade
Outras
24. DESPESAS TRIBUTÁRIAS
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN
Contribuição à COFINS
Contribuição ao PIS
Outras
25. DESPESAS COM PROVISÕES
Atualizações monetárias de impostos e contribuições (nota 33)
Contingências - Judiciais e legais (nota 33)
Provisões para contingências trabalhistas (nota 33)
Reversões de depósitos judiciais
Despesas do auto de infração da Receita Federal (nota 18a)
Honorários de contingências
Provisão sobre fianças prestadas

A realização dos créditos tributários está estimada da seguinte forma:
2022
Perdas esperadas com operações de crédito
200
Provisão para riscos fiscais e para contingências
–
Ajuste a valor a mercado TVM - Negociação
78
Ajuste a valor a mercado TVM - Disponível para venda
61
1.494
Prejuízo fiscal/Base negativa
1.833
Total
1.645
Valor Presente

30. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As transações com partes relacionadas foram efetuadas em condições de mercado, no
tocante a encargos e prazos, e são compostas por:
Receita
Ativo (passivo)
(despesa)
2021 2020
2021 2020
Depósitos à vista
(13.271)
–
–
–
Depósitos a prazo
(96.715) (54.538) (4.807) (2.173)
Depósitos interfinanceiros
–
–
– (1.189)
Captações no mercado aberto
–
–
– (1.082)
Devedores - Conta liquidações pendentes
840
–
–
–
Letra financeira - Dívida subordinada (nota 17)
– (32.054)
(753) (991)
Letra de Crédito Imobiliário - LCI (nota 17 e 20)
(11.075) (27.492) (1.502) (531)
Letra de Créditos Agronegócio - LCA (nota 17 e 20) (41.943) (26.209) (4.699) (1.980)
Direitos creditórios sem coobrigação (*) (nota 8g)
5.703
–
5.632 5.000
Cessões com precatórios (**)
–
–
– 6.826
(*) Referem-se a operações efetuadas com a Paulista Cia. Securitizadora de Créditos S.A.;
(**) Cessão de precatórios com os acionistas do Banco (nota 26).
a) Remuneração do pessoal-chave da Administração
Anualmente, quando da realização da Assembleia Geral Ordinária, é fixado o montante
global anual de remuneração dos Administradores, conforme determina o Estatuto Social
do Banco. O Banco incorreu nos seguintes benefícios de curto prazo aos Administradores:
2021
2020
Remuneração fixa
7.229
6.260
1.626
1.409
Encargos sociais
8.855
7.669
Total
O Banco não oferece benefícios de longo prazo, de pós-emprego, de rescisão de contrato
de trabalho ou remuneração baseada em ações para o pessoal-chave da Administração.
31. GERENCIAMENTO DE RISCOS
Apetite de Risco
A Diretoria é a responsável pela aprovação das diretrizes e limites do apetite de risco,
desempenhando suas responsabilidades com o apoio do Comitê de Riscos e Controles e
do Chief Risk Officer (CRO).
Os limites de apetite de risco são monitorados frequentemente e reportados ao Comitê
de Riscos e Controles e a Diretoria que orientaram a tomada de medidas preventivas de
forma a garantir que as exposições estejam alinhadas à estratégia do Banco.
Há uma estrutura de gestão e controle dos riscos centralizada e independente das unidades de negócio, que estabelece limites e mecanismos de mitigação de risco, além de
estabelecer processos e instrumentos para medir, monitorar e controlar os riscos.
O Banco utiliza três componentes para a organização das atividades relacionadas ao gerenciamento de riscos: contexto operacional e de negócio; estrutura de Governança; e
organograma funcional das áreas.
· Contexto operacional e de negócio, com o objetivo de identificar, analisar, avaliar, tratar,
comunicar e monitorar riscos;
· Estrutura de Governança, composta por comitês e fóruns colegiados, especializados e
com agenda periódica, com formalização das decisões relevantes; e
· Estrutura organizacional, que tem por base a definição de atribuições específicas, que
asseguram segregação e independência de funções.
O Banco adota um gerenciamento integrado de riscos, das necessidades mínimas de capital e da capacidade financeira da instituição. Os riscos são decompostos segundo sua
natureza: de liquidez; de crédito; de mercado; operacional; e gestão de capital.
Tipos de Riscos:
a) Risco de Liquidez
O risco de liquidez tem origem da Instituição não ser capaz de honrar eficientemente suas
obrigações esperadas e inesperadas, correntes e futuras, sem afetar suas operações diárias e sem incorrer em perdas significativas. Para fazer frente a este risco, o Banco avalia
periodicamente suas exposições e define o volume de ‘colchão’ de segurança, ou liquidez
mínima, que deve ser constituído e mantido pela Instituição.
O gerenciamento do risco de liquidez tem por objetivo o provimento de funding e a gestão
das aplicações e captações nos horizontes de curto e de longo prazos. No horizonte de
curto prazo, é priorizada a diversificação de fontes de captação. No horizonte de longo
prazo, é priorizado o casamento temporal entre captações e aplicações. As práticas adotadas estão aderentes aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 4.557/17 do CMN.
b) Risco de Crédito
O risco de crédito tem origem na perda do não cumprimento pelo tomador, emissor ou
contraparte de suas respectivas obrigações financeiras nos termos pactuados. Para fazer
frente a este risco, o Banco avalia periodicamente suas exposições e o rating de crédito
de seus clientes e contrapartes, estabelecendo limites e constituindo garantias para fazer
frente e permitir a cobertura das eventuais perdas potenciais pela Instituição.
O gerenciamento do risco de crédito tem por objetivo a prévia avaliação do grau de risco,
o acompanhamento da diversificação e a constituição suficiente de garantias, que possibilitem a minimização de perdas financeiras incorridas pela Instituição. As práticas adotadas estão aderentes aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 4.557/17 do CMN.
c) Risco de Mercado
O risco de mercado tem origem na possibilidade de perdas resultantes de flutuações
nos valores de mercado das posições detidas pela Instituição financeira. Essas perdas
podem ser sujeitas à paridades cambiais, das taxas de juros, dos preços de ações, dos
índices de preços e dos preços de mercadorias (commodities).
O gerenciamento de riscos busca balancear seus objetivos de negócio, na carteira Banking
e Trading, considerando, dentre outros: conjuntura política, econômica e de mercado, perfil da carteira e a capacidade de atuar em mercados específicos. As práticas adotadas
estão aderentes aos critérios estabelecidos pela Resolução nº 4.557/17 do CMN.
d) Risco Operacional
O risco operacional tem origem em fraudes, internas ou externas, demandas trabalhistas
e segurança deficiente do local de trabalho, práticas inadequadas relativas a clientes,
produtos e serviços, danos a ativos físicos próprios ou em uso pela Instituição, situações que acarretem a interrupção das atividades da Instituição e as falhas em sistemas,
processos ou infraestrutura de tecnologia da informação. Para fazer frente a este risco,
o Banco compila e categoriza periodicamente estes eventos, monitorando a eficácia dos
planos de melhoria adotados para minimizar a sua recorrência.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1563-D954-5406-0293.

Recuperação de encargos e despesas
Rendas de garantias prestadas
Variações monetárias ativas
Juros sobre precatórios do tesouro nacional
Reversão de provisões para comissões
Reversão de provisões para riscos trabalhistas
Reversão de provisões para riscos cíveis
Reversão de provisões para riscos fiscais
Reversão de provisão indedutível
Reversão de provisões de fianças
Variações monetárias sobre depósitos judiciais
Lucro de cessão de consignados
Variações cambiais de depósitos em moeda estrangeiras
Reversão de provisão de processos RFB - Juros
Cessão de precatórios
Outras
27. OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS
Consultorias para operações de crédito
Despesas com operações de ouro
Despesas com recuperações de contratos de CDC
Diferimento consignado INSS
Cartão pré-pago
Amortizações e depreciações
Tarifas interbancárias
Despesas financeiras - PSH
Despesas jurídicas
Despesas de descontos concedidos em renegociações
Perdas com tarifas
Comissão de correspondente
Baixa de depósito
Outras

2021
725
467
1.925
15.324
148
–
117
–
–
105
123
8.907
1
2.392
–
985
31.219

2020
754
1.024
1.270
2.792
–
1.429
170
44
313
6
70
–
16
2.159
6.399
660
17.106

2021
5.637
–
1.373
6.291
–
935
51
513
742
–
552
1.359
3.700
2.972
24.125

2020
3.668
21
1.343
–
49
901
102
419
2.115
2.969
1.106
–
48
1.307
14.048

28. RESULTADO NÃO OPERACIONAL

2021
2020
4.598
300
240
180
–
(340)
(2)
(232)
481
(72)
5.317
(164)
(*) No exercício de 2021, composto, substancialmente, pelo lucro na alienação das cotas
da “Câmera Interbancária de Pagamentos - CIP”, no valor de R$ 6.211 (nota 13), e pelo
prejuízo na baixa do intangível, no valor de R$ 1.613 (nota 14).
Lucro alienação de intangível (*)
Aluguel da marca Reserva metais
Prejuízo alienação BNDU
Baixa Imobilizado
Outros

29. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
a) Conciliação das despesas das provisões do Imposto de Renda e da Contribuição Social
2021
2020
Resultado antes da tributação sobre lucro e participações
10.818 (1.926)
(667)
(364)
(-) Participações nos lucros
Resultado antes da tributação e depois das participações
10.151 (2.290)
(9.599) (23.384)
Adições e exclusões temporárias
Ajuste ao mercado de títulos e valores mobiliários
115
3.231
Perdas associadas ao risco de crédito
(10.559) (25.119)
Provisão para riscos fiscais
27
(652)
Provisões de processo RFB - Juros
(593)
(664)
Provisões para passivos contingentes
1.142
(180)
Outras adições e exclusões temporárias
269
–
(485)
3.309
Adições e exclusões permanentes
Outras adições e exclusões permanentes
(485)
3.309
67 (22.365)
Base de cálculo
Imposto de renda/Contribuição social
10
–
–
(317)
Deduções - Incentivos fiscais
Imposto de renda e contribuição social
10
(317)
4.138
458
Ativo fiscal diferido
Total de Imposto de Renda e Contribuição Social
4.148
141
b) Créditos tributários
As bases de constituição do crédito tributário estão demonstradas abaixo:
2021
2020
Provisão perdas associadas ao risco de crédito
e créditos baixados como prejuízo
22.209 33.866
Provisão para contingências
3.907
2.764
Provisão de processo RFB - Juros
5.300
5.893
Ajuste de valor a mercado TVM - Negociação
3.485
3.370
Prejuízo fiscal / Base negativa
31.369 29.898
958
634
Demais passivos contingentes
67.228 76.425
Total dos Créditos Tributários
2.737
(316)
Ajuste de valor de mercado TVM - Disponível para venda (i)
Total dos Créditos Tributários após ajuste
69.965 76.109
de valor de mercado TVM Disponível para venda
(i) Adição de refere-se ao ajuste de valor de mercado dos títulos de valores mobiliários
classificados na categoria títulos disponíveis para venda, para o qual a valorização ou
desvalorização são registrados em conta destacada no patrimônio líquido do Banco, conforme Circular BACEN nº 3.068, de 08 de novembro de 2001.
Os créditos tributários apresentaram as seguintes movimentações no exercício:
Realização/
31/12/2019 Constituição Reversão 31/12/2020
Perdas esperadas com
operações de crédito
26.544
–
(11.303)
15.241
Provisão para riscos fiscais
e contingências
4.854
1.309
(1.983)
4.180
Ajuste de valor a mercado TVM Negociação/Disponível para venda
(809)
3.044
(861)
1.374
3.390
10.064
–
13.454
Prejuízo fiscal / Base negativa
33.979
14.417 (14.147)
34.249
Total dos Créditos Tributários
Realização/
31/12/2020 Constituição Reversão 31/12/2021
Perdas esperadas com
operações de crédito
15.241
–
(5.246)
9.995
Provisão para riscos
fiscais e contingências
4.180
393
–
4.573
Ajuste de valor a mercado
TVM - Negociação
1.516
52
–
1.568
13.454
662
–
14.116
Prejuízo fiscal / Base negativa
34.391
1.107
(5.246)
30.252
Total dos Créditos Tributários
Ajuste de valor de mercado
(142)
1.374
–
1.232
TVM - Disponível para venda
Total dos Créditos Tributários
após ajuste de valor de mercado
34.249
2.481
(5.246)
31.484
TVM Disponível para venda
Os créditos tributários serão compensados dentro do prazo permitido pela Resolução nº
3.355/06. A compensação depende da natureza do crédito gerado. Os créditos tributários
de impostos e contribuições foram constituídos somente sobre diferenças temporariamente indedutíveis.
Não existem outros créditos tributários a serem reconhecidos.
O valor presente dos créditos tributários em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 19.244
tendo sido utilizadas as taxas do CDI/B3 apuradas para os respectivos períodos. Créditos tributários são avaliados periodicamente, tendo como parâmetro a geração de lucro
tributável para fins de imposto de renda e contribuição social em montante que justifique
a ativação de tais valores.
A Administração, com base nas suas projeções de resultados, que contemplam os desenvolvimentos do plano de negócios, considera que deverá auferir resultados tributáveis,
dentro do prazo regulamentar, para absorver os créditos tributários registrados nas demonstrações contábeis. Essa estimativa é periodicamente revisada, de modo que eventuais alterações na perspectiva de recuperação desses créditos sejam tempestivamente
consideradas nas demonstrações contábeis.

2025
1.102
1.143
92
73
1.784
4.194
2.829

2026
1.157
1.143
97
76
1.879
4.352
2.650

2027
1.215
1.144
102
80
1.978
4.519
2.493

2028
1.276
–
107
84
2.083
3.550
1.764

2029
1.339
–
112
88
1.596
3.135
1.404

2030
1.657
–
118
93
–
1.868
758

2031
–
–
690
542
–
1.232
452

Total
9.995
4.573
1.568
1.232
14.116
31.484
19.244

O gerenciamento do risco operacional tem por objetivo a captura organizada de informações sobre as fragilidades nos processos operacionais e a avaliação e a adoção de
planos de melhoria correspondentes. As práticas adotadas estão aderentes aos critérios
estabelecidos pela Resolução nº 4.557/17 do CMN.
e) Gestão de Capital
O gerenciamento de capital conta com processo prospectivo para o monitoramento e o
controle do capital da Instituição, incluindo o planejamento e a projeção de metas de
necessidade de capital, consistentemente com o plano orçamentário e as metas e estratégias comerciais e de negócio, para a cobertura dos riscos decorrentes.
Por capital deve-se entender o conjunto de recursos de longo prazo, próprios e de terceiros, subdividindo-se em Nível I (Capital Principal e Capital Complementar) e Nível II
(Instrumentos Híbridos), e que foram enquadrados e autorizados pelo BACEN especificamente para este fim, e que possibilitem a absorção dos riscos e a apuração e a observância dos índices e limites de alavancagem exigidos. As práticas adotadas estão aderentes
à Resolução nº 4.557/17 do CMN.
f) Análise de sensibilidade
O Banco Paulista realizou análise de sensibilidade por fatores de risco de mercado considerados relevantes, acompanhando os resultados obtidos na apuração de riscos da
carteira Bancária.
Como o cálculo é feito de forma seguindo metodologia padronizada pelo Banco Central através do Sistema de Gestão de Riscos Financeiros, não consideram, portanto, a capacidade
dinâmica de reação da gestão (tesouraria e áreas de controle) que aciona medidas mitigadoras de riscos, minimizando ao menos parcialmente perdas significativas. Este estudo
tem fins exclusivos de gestão de riscos, sendo dissociado das práticas contábeis adotadas.
32. AVAIS, FIANÇAS E GARANTIAS CONCEDIDAS A TERCEIROS
A responsabilidade por avais, fianças e garantias prestadas a terceiros, incluindo as
coobrigações sobre créditos cedidos, em 31 de dezembro de 2021, correspondiam a
R$ 32.292 (R$ 31.891 em 2020), com provisão constituída para possíveis perdas, no montante de R$ 1.002 (R$ 933 em 2020).
33. ATIVOS E PASSIVOS CONTINGENTES E
OBRIGAÇÕES LEGAIS, FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS
a) Ativos contingentes
Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, não existem ativos contingentes contabilizados.
b) Passivos contingentes classificados como perdas prováveis e obrigações legais
b.1) Provisões trabalhistas
São compostas, principalmente, por demandas movidas por ex-funcionários com pedidos
de horas extras e por ex-funcionários de empresas terceirizadas com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício e pagamento das respectivas verbas indenizatórias. Os
valores das contingências são provisionados de acordo com as análises individuais do
valor potencial de perda para as ações individualmente, considerando o estágio atual
do processo, o posicionamento dos tribunais em relação à matéria discutida e o parecer
de consultores jurídicos externos. O valor indicado como risco provável de perda com
estimativa confiável é provisionado integralmente e acrescido de encargos.
b.2) Provisões cíveis
São compostas, principalmente, por processos cíveis relacionados às operações de CDC
sendo danos morais e patrimoniais e outros processos com pedidos condenatórios. Para
os processos relacionados a operações de CDC, cujos valores não são individualmente
relevantes, o provisionamento é efetuado com base na média histórica de perdas relativas
aos processos encerrados. A média histórica de perdas é revisada a cada seis meses.
Para os demais processos cíveis, são efetuadas análises individuais do valor potencial
de perda considerando o estágio atual do processo, o posicionamento dos tribunais em
relação à matéria discutida e o parecer dos consultores jurídicos externos.
b.3) Provisões fiscais e previdenciárias
As provisões para processos fiscais e previdenciários são representadas por processos
judiciais e administrativos, substancialmente, representado pela Emenda Constitucional
10/96, que visa assegurar (i) o direito ao recolhimento da Contribuição Social sobre o Lucro
Líquido (CSLL) calculada à mesma alíquota aplicável as demais empresas não pertencentes
ao seguimento financeiro; e (ii) afastar a exigência da CSLL sobre os lucros calculada à
alíquota de 30% no período compreendido entre 01/01/1996 e 07/06/1996, durante o qual
a empresa calculou e recolheu a CSLL à alíquota de 18% com base na Lei nº 9.249/95.
As movimentações das provisões para contingências e obrigações legais, ocorridas nos
exercícios, estão a seguir apresentadas:
Provisões para contingências
Trabalhistas
Cíveis
Fiscais
2021
2020
Saldo no início do exercício
315
1.233
1.217
2.765
3.417
Constituições
1.038
791
–
1.829
1.074
Realizações
–
(387)
–
(387)
(254)
Atualizações
–
–
27
27
15
Reversões
(297)
(117)
–
(414)
(1.643)
–
87
–
87
156
Honorários
1.056
1.607
1.244
3.907
2.765
Saldo no final do exercício
Depósitos judiciais
Trabalhistas Cíveis Fiscais Outros
2021 2020
Saldo no início do exercício
1.078 2.469 4.349
598 8.494 5.993
Atualizações
26
–
97
–
123
70
Constituições
1.610
454
–
175 2.239
2.518
Reversões
–
(187)
–
(47)
(234)
(56)
(1.647) (1.433)
–
(726) (3.806)
(31)
Levantamentos
1.067 1.303 4.446
– 6.816 8.494
Saldo no final do exercício
c) Passivos contingentes classificados como perdas possíveis
Em 31 de dezembro de 2021 as contingências passivas classificadas como perdas possíveis estão representadas por 137 processos (22 processos em 2020) de natureza cível
que somam R$ 7.958 (R$ 4.161 em 2020), 28 processos (30 processos em 2020) de natureza trabalhista que somam R$ 4.506 (R$ 6.357 em 2020) e 3 processos (3 processos
em 2020) de natureza fiscal que somam R$ 479 (R$ 479 em 2020), todos com base nos
valores atribuídos aos respectivos processos pelas partes reclamantes (que não representam, necessariamente, o valor de uma possível perda) e estão representados, substancialmente, pelos seguintes processos:
• Ações revisionais de cláusulas de contratos de empréstimos e financiamentos;
• Ações indenizatórias, decorrentes da realização de operações financeiras;
• Ações trabalhistas.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1563-D954-5406-0293.

(a) O Banco mantém recursos investidos em cotas do “Paulista Consignado II - Fundo
de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento Multimercado - Crédito Privado”
(FIC FIM II), que detém cotas do “BPD Consignado Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios” (BPD FIDC).
O Fundo Consignado II, foi constituído em 01 de junho de 2021, sob a forma de condomínio fechado com prazo de indeterminado de duração. O Fundo é administrado e gerido
pela Singulare Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
O Banco participava com 3.500.000 (três milhões e quinhentas mil) cotas subordinadas,
no FIC FIM II.
Durante o mês de dezembro de 2021, o Banco resgatou as cotas subordinadas, emitidas
originalmente pelo BPD FIDC.
Em 31 de dezembro de 2021, o patrimônio total do Fundo BPD FIDC era de R$ 46.943,
representado, substancialmente, por empréstimos consignados, sendo que a participação do Banco no FIC FIM II é de R$ 3.224, representado por 2.300.000 cotas sêniores.
Durante o Exercício de 2021, o Banco cedeu para o fundo BPD FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS CONSIGNADOS, crédito consignado”, pelo montante de
R$ 49.215, cujos valores nominais totalizavam R$ 65.915. O lucro com esta Cessão foi de
R$ 8.775, registrado na rubrica “Lucro de Cessão de Créditos”.
(b) O INDUSTRIAL PARKS FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA (Fundo), administrado pela Lions Trust Administradora de Recursos Ltda., foi
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BANCO PAULISTA S.A.
Além dos processos citados acima, em dezembro de 2019, a Receita Federal lavrou Auto
de Infração relativo à glosa de despesas administrativas na apuração de IRPJ, CSLL e IRRF
no montante de R$ 32.761, as quais foram avaliadas com probabilidade de perda possível
pelos assessores jurídicos do Banco.
No mesmo Auto, a fiscalização também glosou despesas no montante R$ 62.413, para as
quais a avaliação de probabilidade de perda é remota, amparada por dois pareceres de
assessores jurídicos, bem como pelo resultado da investigação independente descrita na
nota explicativa 2.c, que não identificou irregularidades para estas despesas. Para ambos
os casos, houve ingresso com processo de impugnação pelo Banco.
d) Órgãos reguladores
O processo administrativo, aberto em 13 de abril de 2018, foi julgado em 03 de agosto
de 2020, sendo que o Banco Central após o encerramento desse processo decidiu pela
aplicação de multa no valor total de R$ 9.753, tendo o Banco ingressado com recurso,
cuja avaliação da probabilidade de perda dada pelos advogados que patrocinam a causa
é possível, mas não sendo possível determinar se uma provisão seria requerida.

RWA e Índice Basiléia
2021
2020
169.707 158.444
PR
PR nível I
169.707
158.444
Capital Principal
169.707
158.444
PR nível II
–
–
RWA Cpad - Crédito
1.097.496 848.080
RWA Cam - Câmbio
456
17.235
RWA Trading - Juros, Commodities, Ações
115.328
12.063
495.803 592.465
RWA Opad - Operacional
RWA - Total
1.709.083 1.469.843
PR Mínimo
136.727
117.587
9,93%
10,78%
Índice de Basiléia (PR / RWA Total)
Índice Nível I (PR nível I / RWA Total)
9,93%
10,78%
Índice Capital Principal (CP / RWA Total)
9,93%
10,78%
O índice da Basiléia, para a data-base de 31 de dezembro de 2021, apurado de acordo com
o estabelecido na Resolução nº 2.099/94, com as alterações introduzidas pelas Resolu34. LIMITES OPERACIONAIS
O Patrimônio de Referência Exigido - PRE, obtido de acordo com os normativos em vigor, ções nº 4.192/13 e 4.193/13, é de 9,93% para o Conglomerado Financeiro.
O Banco encontra-se enquadrado nos requerimentos estabelecidos.
está demonstrado, a seguir:

35. PRESTAÇÃO DE OUTROS SERVIÇOS E
POLÍTICA DE INDEPENDÊNCIA DO AUDITOR
O Banco, em atendimento à Resolução nº 3.198 do Conselho Monetário Nacional (CMN),
não contratou serviços da Grant Thornton Auditores Independentes relacionados ao Banco, além dos serviços de auditoria externa. A política adotada atende aos princípios que
preservam a independência do auditor, de acordo com as normas vigentes que, principalmente, determinam que o auditor não deva auditar o seu próprio trabalho, nem exercer
funções gerenciais no seu cliente ou promover seus interesses.
36. OUTRAS INFORMAÇÕES
a) Resultados não recorrentes
Lucro Líquido (Prejuízo) do exercício
(-) Resultado não recorrente
Alienação de investimentos CIP
Desligamentos (reestruturação do Banco)
Processo investigativo
Advogados
Efeitos tributários
Total resultado não recorrente
Lucro Líquido Recorrente

2021
6.003
6.211
(63)
(121)
(3.561)
(1.110)
1.356
4.647

b) Alterações estatutárias
Não houve alteração societária durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
37. OUTROS ASSUNTOS
Durante o exercício de 2021 o Banco efetuou o pagamento parcial da Participação nos
Lucros e Resultados (PLR) 2021, para os seus funcionários, no valor de R$ 212 constituída
conforme Convenção Coletiva da categoria.
O pagamento final, no valor de R$ 854, foi pago em 28/02/2022.

38. EVENTOS SUBSEQUENTES
2020 Após 31 de dezembro de 2021 até a data da aprovação destas demonstrações contábeis,
(2.431)
não ocorreram eventos que necessitam de divulgação.
–
(2.246)
(1.126)
Marcelo de Toledo Guimarães
Marcelo Chacon Ruiz
(3.540)
Diretor Presidente
Diretor
3.110
(3.802)
Ana Cristina Alves Afonso
1.371
Contadora - CRC 1SP234300/O-5

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
ao segundo, ajustando o auto de infração decorrente da fiscalização concluída em 3 de
dezembro de 2019 em função do percentual da multa aplicada, para o qual a assessoria
jurídica avalia a probabilidade de perda da mesma forma ao auto original.
Em 10 de setembro de 2020 foi deflagrada a 74ª fase da operação Lava Jato cujos alvos
foram operações realizadas com a Petróleo Brasileiro S.A. e a Petrobras Biocombustível
S.A.(denominadas em conjunto “Grupo Petrobras”) entre o período de 12 de setembro de
2008 a 18 de março de 2011, realizadas pelo Banco, cujo objeto foi o aprofundamento das
investigações sobre possíveis ilícitos praticados em contratos que teriam sido celebrados entre as partes, levando a supostas sobretaxas das mesmas, tendo havido bloqueio
de recursos dos executivos envolvidos nestas operações. A Administração e sua assessoria jurídica entendem que o bloqueio realizado é suficiente para suportar eventuais
cobranças decorrentes de sobretaxas praticadas, caso estas venham a ser comprovadas,
sendo desnecessário provisionamento de eventuais contingências. Contudo, não houve
posicionamento a respeito de eventuais ressarcimentos que possam ser requeridos pelas
empresas envolvidas, do Grupo Petrobras, e se poderia haver eventuais passivos a serem
constituídos, não sendo possível fazê-los por meio de procedimentos alternativos de auditoria. Ressaltamos que as investigações independentes realizadas anteriormente pelo
Banco não abrangeram a totalidade dos prestadores de serviços e, principalmente, as
operações realizadas com as empresas do Grupo Petrobras, não tendo sido efetuada nova
investigação sobre estes assuntos ou eventuais valores envolvidos. Nesse sentido, não
nos foi possível concluir quanto a possível instauração de ação de improbidade administrativa contra o Banco e com a consequente ação de indenização, o que poderia ensejar
eventuais contingências não reconhecidas nas demonstrações contábeis do Banco de 31
de dezembro de 2021.
Como consequência, não nos foi possível mensurar eventuais efeitos destas operações
apontadas por esta fase da operação Lava Jato, incluindo a adequada divulgação das
notas explicativas, podendo ainda requerer ou depender de que outros procedimentos
investigativos, ainda não considerados, sejam exigidos como parte de todo o processo de
investigação deflagrados. Adicionalmente, neste momento, ainda não é possível estimar
os desdobramentos futuros decorrentes dos processos de investigações conduzidos pelas autoridades públicas federais, nem os eventuais efeitos sobre as suas demonstrações
contábeis de 31 de dezembro de 2021.
Diferimento de aquisição de Cessão de Operação de Crédito
Conforme Nota Explicativa nº 11, em 31 de dezembro de 2021, o Banco possuía registrado na
rubrica “Outros Ativos - Diversos”, o montante de R$ 4.347 mil referentes à Diferimento de
Aquisição de Cessão de Operações de Crédito, tendo apropriado R$ 4.371 mil como despesa no resultado do semestre findo em 31 de dezembro de 2021. Conforme divulgado na Nota
Explicativa nº 27, da despesa total reconhecida em 31 de dezembro de 2021, R$ 1.900 mil,
referem-se ao semestre findo em 30 de junho de 2021. Consequentemente, o resultado do
semestre findo em 31 de dezembro de 2021, está subavaliado no referido valor.
Créditos tributários
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 29.b às demonstrações contábeis, em 31
de dezembro de 2021 o Banco possuía registrado créditos tributários no montante de
R$ 31.484 mil, dos quais, não foram apresentadas evidências suficientes e apropriadas
para a constituição de R$1.949 mil. Consequentemente não foi possível determinar os
efeitos de eventuais ajustes, se houver, nas demonstrações contábeis do Banco 31 de
dezembro de 2021.

Ajuste de avaliação patrimonial
Conforme Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, em 31 de dezembro
de 2021 o Banco possuía registrado no patrimônio líquido o montante de R$ 1.505 mil
referente ao ajuste negativo do valor justo de Títulos e Valores Mobiliários classificados
na categoria “Disponíveis para Venda”, os quais, de acordo com a Circular nº 3.068/01 do
Banco Central do Brasil (BACEN), devem registrar sua valorização e/ou desvalorização
em conta destacada no patrimônio líquido, pelo valor líquido dos efeitos tributários. No
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 identificamos que foi realizado ajuste de
R$1.450mil, com efeito no resultado. Consequentemente, o resultado do exercício está
subavaliado nesse montante
Incerteza quanto à continuidade operacional
Com base nas questões mencionadas no item “Investigações em curso” da base para
abstenção de opinião e nos demais aspectos divulgados na nota explicativa nº 2.c) , como
consequência das ações e processos de investigação em curso e seus possíveis desdobramentos ainda incertos, somados aos assuntos reportados relativos a procedimentos
contábeis adotados pela Administração realizados em desacordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco
Central do Brasil (BACEN) e que também foram objeto dos itens que compõe a base para
abstenção de opinião, é necessário que a Administração continue adotando medidas no
sentido de salvaguardar sua continuidade operacional.
Ênfases
Arquivamento de Inquérito Civil
Chamamos atenção à Nota Explicativa nº 2, para o fato que em 20 de setembro de
2021, o Ministério Público Federal (MPF), promoveu o arquivamento do inquérito civil nº
1.34.001.007268/2019-47, que previa realizar sua própria investigação para averiguar a legalidade das operações de câmbio de venda de moeda estrangeira realizadas pelo Banco
no exterior em contrapartida a reais em espécie. Vale ressaltar que processo de mesma
natureza já havia sido objeto de arquivamento pelo Banco Central do Brasil (BACEN).
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Operação com partes relacionadas
Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 30, no exercício findo em 31 de dezembro
de 2021, o Banco reconheceu resultado com cessões de operações de crédito sem coobrigação no montante de R$ 5.632 mil, equivalente a 3,03% do seu Patrimônio Líquido.
Por se tratar de operação com parte relacionada, os resultados destas operações poderiam ser diferentes daqueles que seriam obtidos de transações efetuadas com terceiros.
Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto
Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes a 31 de dezembro de 2020
As demonstrações contábeis do Banco relativas ao semestre e exercício findos em 31 de
dezembro de 2020 foram auditadas por outros auditores independentes, cujo relatório
de auditoria foi emitido em 12 de abril de 2021 com abstenção de opinião relacionada
aos seguintes assuntos: (i) Investigações do Ministério Público Federal e Secretaria da
Receita Federal do Brasil; (ii) Inquérito Civil; (iii) Circularização (confirmações externas)
e conciliação de instituições financeiras no exterior; (iv) Investimentos em controladas e
coligadas; (v) Circularizações de operações de crédito; (vi) Apuração de créditos tributários; (vii) Custódia de ativos e passivos; (viii) Perdas associadas ao risco de crédito;(ix)
Ajuste de avaliação patrimonial; (x) Diferimento de comissões de captação; (xi) Processo
administrativo; parágrafo incerteza quanto à continuidade operacional, ênfases acerca de
operações com partes relacionadas e investimento em cotas de fundos de participações.

Cartonifício Valinhos S.A.

CNPJ 45.992.476/0001-94
Demonstrações Financeiras - 31 de Dezembro de 2021 (Valores Expressos em milhares de Reais - R$)
Em cumprimento às disposições legais e estatutárias submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício social findo
A Administração.
em 2021. Valinhos, Março/2022.
2020
Balanço Patrimonial
2021
2020 Demonstração do Resultado 2021
Balanço Patrimonial
2021
2020
Vendas
Mercado
Interno
368.843
200.597
42.508 34.060
Ativo/Circulante
92.614 63.363 Passivo/Circulante
Fornecedores
18.781 13.110 Receita Operacional Bruta 368.843 200.597
Caixa e Equivalentes de Caixa 42.843 21.026
Empréstimos e Financiamentos 5.915
8.648 Impostos s/Vendas
Contas a Receber - Clientes
33.954 34.310 Salários e Encargos Sociais
e Devoluções
(114.139) (59.338)
1.061
734
Impostos a Recuperar
202
153 Impostos e Contribuições
(114.139) (59.338)
5.426
6.089 Deduções Receita
Receita
Operacional
8.656
3.069
Estoques
15.106
7.554 Provisão p/ IRPJ e CSSL
Líquida
254.703 141.259
737
863
Outros Valores
510
320 Impostos Parcelados
688
672 Custo dos Produtos
Não Circulante
46.751 26.920 Adiantamento de Clientes
Vendidos
(143.569) (100.071)
Provisão para contingencia
478
–
Realizável a Longo Prazo
1.191
396
Custo dos Produtos
(143.569) (100.701)
Outras Contas a Pagar
Impostos a Recuperar
1.130
335
111.134
40.557
e Provisões
766
875 Lucro Bruto
Empréstimos Compulsórios
61
61 Não Circulante
Despesas com Vendas
(2.844)
(1.387)
Imobilizado
45.555 26.511 Empréstimos e Financiamentos 8.155 10.361 Despesas Gerais
Administrativas
(13.010)
(3.585)
2.224
2.961
Imobilizado Técnico
84.224 61.797 Impostos Parcelados
Depreciações
(38.669) (35.285) Total do Exigível a Longo Prazo 10.379 13.321 Total Despesas
Operacionais
(15.854)
(4.972)
86.478 42.902
Patrimônio Líquido
Intangível
5
13
Capital Social
50.000
5.000 Resultado das Operações
Intangível - Outras
208
208 Reservas de Capital
(E.B.I.T.)
95.280
35.586
2.303
1.203
Amortizações
(202)
(194) Reservas de Lucros
34.175 36.699 Efeitos Financeiros:
6.167
519
139.365 90.284 Receitas Financeiras
Total do Ativo
139.365 90.284 Total do Passivo
Despesas Financeiras
(2.055)
(2.077)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Variações
Monetárias/
Capital Reservas de Lucros Lucros (Prejuízos) Reserva
Cambiais Líquidas
(652)
(982)
Mutações
Legal Estatutária
Total
Social
Acumulados de Lucros
Resultado Financeiro Líquido 3.460
(2.540)
Saldos em
Lucro
(Prejuízo)
31/Dezembro/2019:
5.000
586
–
–
17.169 22.755
Operacional
98.740
33.046
Lucro/(Prejuízo) Líquido
6.871
225
Exercício
–
–
–
–
22.000 22.000 Outras Receitas
Outras
Receitas
6.871
225
Dividendos Distribuídos
–
–
–
–
(1.853) (1.853)
Reserva Legal
–
618
–
–
(618)
– Lucro (Prejuízo) antes
IRPJ/CSSL
105.610
33.271
Saldos em
(34.834) (11.271)
31/Dezembro/2020:
5.000
1.203
–
–
36.699 42.902 Impostos de Renda/CSLL
Integralização de Capital
45.000
–
–
– (45.000)
– Lucro (Prejuízo) Líquido
70.776
22.000
do
Exercício
Lucro/(Prejuízo) Líquido
Exercício
Dividendos Distribuídos
Reserva Legal
Saldos em
31/Dezembro/2021:

–
–
–

–
–
1.100

–
–
–

–
–
–

50.000

2.303

–

–

70.776 70.776
(27.200) (27.200)
(1.100)
–
34.175

86.478

Demonstração de
2021
2020
Fluxo de Caixa
1 - Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais:
a - Resultado Líquido Ajustado
Lucro (Prejuízo) Líquido
do Exercício
70.776 22.000
Depreciações/Amortizações
3.392
3.533
Lucro Líquido Ajustado
74.167 25.534
b - (Acréscimo)/Decréscimo do Ativo:
Duplicatas a Receber
357 (13.702)
Impostos a Recuperar
(844)
(93)
Estoques
(7.552) (2.130)
Outros Recebíveis
(189)
523
Total (Acréscimo)/
Decréscimo do Ativo
(8.228) (15.402)
c - Acréscimo/(Decréscimo) do Passivo:
Fornecedores
5.670
7.141
Salários e Encargos
327
360
Impostos e Contribuições
(1.527)
2.971
IRPJ e CSLL a Pagar
5.587
3.069
Outras Contas a Pagar e
Provisão de Férias
386
394
Total Acréscimo/
(Decréscimo) do Passivo
10.443 13.934
Caixa Líquido Gerado nas
Atividades Operacionais
76.382 24.065
2 - Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimentos:
Venda/Aquisição de Novos
Imobilizados
(22.427) (10.463)
Total das Atividades
de Investimentos:
(22.427) (10.463)
3 - Fluxo de Caixa das Atividades
de Financiamentos:
Pagamentos/Obtenções
Relativos a Arrendamento
Mercantil de Financiamento
(4.938)
1.698
Dividendos Pagos
(27.200) (1.853)
Caixa Líquido Aplicado
nas Atividades Financeiras (32.138)
(154)
4 - Aumento/(Redução) Líquido (A)
de Caixa e Equivalente
21.817 13.448
Caixa e Equivalente a Caixa
no Início do Exercício
21.026
7.578
Caixa e Equivalente a Caixa
no final do Exercício
42.843 21.026

7 - Estoques: Os estoques de matéria-prima estão
avaliados pelo custo médio de aquisição, excluídos
os impostos recuperáveis. O produto acabado ou em
elaboração são avaliados pelo custo médio ponderado de produção sendo agregado o GGF do período.
Ítens
2021 2020
Matéria-Prima
6.533 4.319
8.573 3.235
Produtos Acabados
15.106 7.554
Total dos Estoques
8 - Imobilizado e Intangível: Os bens do imobilizado
são registrados ao custo e depreciados pelo método
linear, considerando a vida útil-econômica, conforme
tabela permitida como despesas pela RFB.
Taxa Anual
de DepreÍtem
2021
2020
ciação
Terrenos
970
1.375
Imóveis
5%
4.730
4.524
Máquinas e
Equipamentos
10% 55.896 50.193
Veículos
10%
730
854
Móveis e Utensílios
10%
527
457
Equipamentos
de Informática
e Software
20%
760
652
Poços Artesianos
- Est. de Trat.
de Efluente
5%
3.682
3.682
60
Outros Imobilizados
10% 16.928
84.223 61.796
Total Custo
(–) Depreciação
(38.669) (35.285)
Acumulada
45.555 26.511
Total do Imobilizado
8.1. - Intangível: Os bens do intangível são registrados ao custo e amortizados pelo método línear,
considerando a vida útil-econômica, conforme tabela permitida como despesas pela RFB.
Taxa Anual
de DepreÍtem
2021
2020
ciação
208
208
Intangível
5%
208
208
Total Custo
Impostos
2021
2020
(–) Amortizações
Curto Prazo Curto Prazo
Parcelados
(202)
(194) Parcelamento ICMS
Acumulada
518
645
5
13 Parcelamento PERT
Total do Intangível
219
218
9 - Contas a Pagar - Fornecedores: As contas a Total
737
863
pagar correspondem aos valores originados pela
Impostos
compra de mercadorias, matérias-primas e serviLongo Prazo Longo Prazo
Parcelados
ços no mercado interno e externo conforme a ne- Parcelamento ICMS
678
1.197
cessidade e demanda decorrentes para o exercício Parcelamento PERT
1.546
1.764
de suas atividades.
2.224
2.961
Total
Fornecedores
2021 2020 Parcelamento ICMS: Existem três parcelamentos de
Mercado Interno
16.728 10.495 ICMS: O primeiro é de 120x (cento e vinte vezes)
2.053 2.615 contendo em curto prazo 12 parcelas e em longo
Mercado Externo
18.781 13.110 prazo 17 parcelas. O segundo é de 60x (sessenta
Total
10 - Empréstimos e Financiamentos:
vezes) contendo em curto prazo 7 parcelas. O tercei2021
2020
ro é de 60x (sessenta vezes) contendo em curto praCurto Longo Curto Longo zo 12 parcelas e em longo prazo 23 parcelas, sendo
Natureza
OBS Prazo Prazo Prazo Prazo este um reparcelamento. Parcelamento PERT: O
Itaú Unibanco
PERT foi parcelado em 145x (cento e quarenta e cinS.A.
(a) 1.389 2.262 2.300 1.814 co vezes) contendo em curto prazo 12 parcelas e em
Bradesco S.A. (b) 1.198 3.468
287 2.912 longo prazo 85 parcelas. 12 - Patrimônio Líquido:
Banco do
12.1 - Capital Social: No capital social ocorreu uma
Brasil S.A.
(c) 895
101 2.056
996 integração de R$ 45.000 no ano de 2021, e passou
Santander S.A. (d) 2.233
824 3.205 2.939 para R$ 50.000 (cinquenta milhões de reais) enconBanco Safra
(e) 200
–
800
200 tra-se totalmente subscrito e integralizado, sendo re– 1.500
– 1.500 presentado por 5.000 (cinco milhões) de ações com
Mútuo a Pagar
5.915 8.155 8.648 10.361 valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, comTotal
(a) possui encargos financeiros corrigidos pela posto como segue:
Ações
Ações Totais
taxa média de 0,87% a.m.. (b) possui encargos fi- Acionistas
Qtd.
%
Ordinárias
nanceiros corrigidos pela taxa de 0,71% a.m..
Pessoas
Jurídica
41.600
41.600
83,2%
(c) possui encargos financeiros corrigidos pela
8.400
8.400 16,8%
taxa média de 4,67% a.a. (FINIMP) e Capital Giro Pessoas Físicas
50.000 50.000
100
à média 5,00% a.a.. (d) possui encargos financei- Total
ros corrigidos pela taxa média de 10% a.a.. Capital 13 - Receita Operacional Bruta: 13.1. Receita
de Giro. (e) possui encargos financeiros corrigidos Operacional Bruta: A receita bruta e as deduções
pela taxa média de 12% a.a.. Capital de Giro Os estão compostas como segue:
referidos empréstimos e financiamentos encon- Receita Operacional
tram-se garantidos por notas promissórias (aval),
2021
2020
Líquida
caução de recebíveis, hipoteca imobiliária, de
Vendas
368.843 200.597
acordo com contratos específicos. 11 - Impostos
Parcelados: Os impostos parcelados correspon- (–) Imposto s/Vendas e
Devoluções
(114.139) (59.338)
dem aos parcelamentos do ICMS e ao parcelaTotal
254.703 141.259
mento do PERT.
Diretoria
Contador
Fernando Antônio Segismundo Caffarena Celani - Diretor-Presidente
Victor Marcos Pinto Alves - CRC - 1SP-226988/O-2

Notas Explicativas às
Demonstrações Financeiras
1 - Contexto Operacional: A Companhia foi constituída em outubro de 1944, tendo como objeto
social específico (AGE 19/Outubro/1977): a exploração da indústria, comércio, importação e exportação, de celulose, papel, papelão, e cartão de
qualquer qualidade, de seus artefatos, artigos similares e conexos, exploração agropecuária, podendo ainda participar de outras sociedades como
quotista ou acionista. 2 - Apresentação das Demonstrações Financeiras e Adoção Inicial das
Leis nº 11.638/07 - nº 11.941/08 e nº 12.973/14:
As demonstrações financeiras da Companhia do
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020
foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, pronunciamentos técnicos do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC) e disposições na Lei das Sociedades por
Ações, alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e
nº 11.941/08 e a companhia não optou pela adoção em 2014 da Lei 12.973/14. Em 2021 e 2020 as
demonstrações foram elaboradas de acordo com a
Lei 12.973/14. Não foi registrado nenhum ajuste de
valor significativo, para adequação aos novos pronunciamentos técnicos contábeis e financeiros do
CPC, bem como alterações da Lei das S.A., uma
vez que a sociedade procura atender estritamente
seu objeto social sem possuir operações financeiras mais complexas e já estava seguindo as principais práticas contábeis adotadas no Brasil. 3 - Sumário das Práticas Contábeis: As demonstrações
financeiras foram elaboradas, considerando-se as
principais praticas contábeis adotadas: a) Ativo
Circulante e Não Circulante/Realizável a Longo
Prazo - estão demonstrados ao valor de custo ou
de realização, incluindo quando aplicável, os rendimentos proporcionais, as variações monetárias ou
cambiais, auferidas até a data de encerramento do
exercício social. b) Não Circulante/Imobilizado Está demonstrado ao custo de aquisição e está
sendo depreciado de acordo com a legislação em
vigor a partir do início das operações da companhia. c) Passivo Circulante e Não Circulante/Exigível a Longo Prazo - Estão demonstrados pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos
quando aplicável, dos correspondentes encargos,
variações monetárias ou cambiais, incorridas até a
data de encerramento do exercício social. d) Apuração do Resultado - As receitas e despesas são
apropriadas ao resultado do exercício, de acordo
com o regime de competência. e) Imposto de Renda e Contribuição Social - A empresa adota o regime tributário de lucro real, para apuração do imposto de renda e da contribuição social, que são
registrados em livros próprios e calculados com
base em resultados fiscais, apurados de acordo
com a legislação em vigor. 4 - Caixa e Equivalentes de Caixa: O valor significativo está assim representado.
Disponível
2021 2020
Caixa
–
1
Cheques dev. a serem
reapresentados
26
52
Bancos Conta Movimento
21.475 7.473
Aplicações Financeiras
21.342 13.500
Total
42.843 21.026
5 - Duplicatas a Receber - Clientes: As contas a
receber correspondem aos valores originados pela
venda de mercadorias no mercado interno e externo
no decurso normal das atividades da Companhia.
Clientes
2021 2020
Mercado Interno
32.867 34.310
Mercado Externo
1.087
–
Total
33.954 34.310
6 - Outros Valores: Os valores de outros valores
correspondem a adiantamento a funcionários,
adiantamento a fornecedores e despesas
antecipadas, conforme detalhes abaixo:
Adiantamentos - (Outros Valores) 2021 2020
Adiantamentos a Funcionários
63
17
Adiantamentos a Fornecedores
388 261
Despesas Antecipadas
59
42
Total
510 320

A íntegra das Demonstrações Financeiras encontra-se no link www.jornalodiasp.com.br/leiloes-publicidade-legal/
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Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório
do auditor
A Administração do Banco é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é
a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está,
de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma
relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a
relatar a este respeito.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações
contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil (BACEN) e pelos
controles internos que determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de o Banco continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil
na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a Administração pretenda
liquidar o Banco ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança do Banco são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossa responsabilidade é a de conduzir uma auditoria das demonstrações contábeis do
Banco de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria e emitir um
relatório de auditoria.
Contudo, devido aos assuntos descritos na seção intitulada “Base para abstenção de
opinião”, não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para
fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis.
Somos independentes em relação ao Banco, 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 (CFC), e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas.
São Paulo, 18 de março de 2022
Thiago Kurt de Almeida Costa Brehmer
CT CRC 1SP-260.164/O-4
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O1

SODRUGESTVO AGRONEGÓCIOS S.A.

CNPJ (MF) nº 23.150.901/0001-65
Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 30 de Junho de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
Balanço Patrimonial em 30 de Junho de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Ativos
30/6/2021 30/6/2020 Passivo
30/6/2021 30/6/2020
em 30/6/2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo Circulante
6.557
408 Passivo Circulante
7.732
1.970
Capital
Prejuízos
Caixa e equivalentes de caixa
5.991
86 Fornecedores
12
4
social Acumulados Total
Impostos a recuperar
493
316 Partes Relacionadas
7.599
1.888 Saldo em 30/6/2019
200
(808) (608)
Outros ativos
73
6 Impostos a recolher
121
78 Prejuízo do exercício
(293) (293)
Ativo não circulante
791
661 Patrimônio Líquido
(384)
(901) Saldo em 30/6/2020
200
(1.101) (901)
Impostos Diferidos
702
556 Capital Social
1.000
200 Aumento de capital
800
800
Outros ativos
13
13 Prejuízos Acumulados
(1.384)
(1.101) Prejuízo do exercício
(283) (283)
Imobilizado
76
92 Total do passivo e
Saldo em 30/6/2021
1.000
(1.384) (384)
Total dos ativos
7.348
1.069 patrimônio líquido
7.348
1.069
RODRIGO DO NASCIMENTO TOTOLI
Demonstração do resultado em 30/6/2021 e 2020 (MR$) Resultado operacional antes
Diretor
do resultado financeiro
(415)
(445)
30/6/2021 30/6/2020
JOSÉ FERNANDO DA SILVA
3
15
Receita líquida
- Receitas financeiras
CONTADOR
CRC/SP 151233/O-1
Despesas financeiras
(17)
(14)
Custos produtos vendidos e
Estas Demonstrações Contábeis foram publicadas
(14)
1
serviços prestados
Lucro bruto
- Lucro (prejuízo)
na EDIÇÃO DIGITAL deste jornal conforme
antes dos impostos
(429)
(444)
Despesas com vendas
Lei nº 13.818/2019, e encontram-se à disposição
146
151
Despesas gerais e administrativas
(415)
(445) I.R. e contribuição social
(293)
dos Acionistas na sede social da empresa.
Outras receitas e despesas
- Lucro líquido (prejuízo) do exercício (283)

1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL - FORO REGIONAL III
JABAQUARA – SÃO PAULO/SP - 1º OFÍCIO CÍVEL
Edital de 1º e 2º. Leilões de bem imóvel e para intimação do requerido: José Osmar Costa- CPF: 135.577.558-27 e Denise Barbosa Teixeira de Souza Costa – CPF: 278.366.848-30, expedido nos autos
de Cumprimento de Sentença - Juizado Especial Cível – Proc. 0015695-69.2018.8.26.0161, promovida por Maria Laura Di Pardi da Cunha – CPF: 051.624.768-97. O EXMO. DR MARCOS BLANK
GONÇALVES, MM. JUIZ DA 1ª VARA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE SÃO PAULO - FORO REGIONAL III – JABAQUARA, NA FORMA DA LEI, ETC. FAZ SABER a quantos o presente virem,
ou dele tiverem conhecimento que, com fulcro no artigo 879 inciso II combinado com artigo 882 do Novo CPC/2015, e regulamentado pelo Prov. CSM 1625/2009 do TJ/SP, através do sítio homologado
pelo Tribunal de Justiça, www.unileiloes.com.br, sob a gestão da Leiloeira Oficial Fabiana Cusato, Jucesp nº 619, foi designado para o 1º. Leilão, o dia 21/03/2022 às 10:00 hs, encerrando-se em
23/03/2022 às 10:00 hs, sendo entregue a quem mais der igual ou acima da avaliação, sendo que, em não havendo licitantes, abrir-se-á o 2º Leilão no dia 23/03/2022 às 10:01 hs e se encerrará no dia
11/04/2022 às 10:00 hs, ocasião em que o referido bem será entregue a quem mais der, não devendo ser aceito lance inferior a 50% da avaliação do bem abaixo descrito: LOTE ÚNICO: A Parte ideal
correspondente a 50% do apartamento nº 52, localizado no 5º pavimento do Condomínio Residencial San Sebastian – Bloco 1, com área útil de 51,06 m2, a área comum de 27,21 m2 , área total de 78,27
m2, cabendo-lhe o direito ao uso de uma vaga na garagem coletiva do prédio, para guarda de veículo de passeio, situado na Avenida Presidente Castelo Branco, nº 13.034 – Vila Caiçara, Praia
Grande/SP. Matrícula nº. 111.112 – Registro de Imóveis de Praia Grande/SP. Avaliação: R$ 77.500,00 (setenta e sete mil e quinhentos reais) em março/2019. (Valor da ação: R$ 51.584,47 - atualizada
em 16.02.2022). CONDIÇÕES DE VENDA: DOS LANCES: O presente leilão será efetuado na modalidade “on-line”, e quem pretende arrematar dito bem, deverá ofertar lanços pela Internet através do site
www.unileiloes.com.br, mediante cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência da data do Leilão. DO PAGAMENTO: O arrematante deverá depositar, como sinal, o valor de 20% do lance
vencedor, e o restante em 24 horas, sob pena, de perder o sinal ofertado em favor da execução, através da guia de depósito judicial (a ser obtida na agência do fórum ou através do site www.bb.com.br).
DA COMISSAO: A comissão da Leiloeira será de 5% sobre o valor da arrematação, a ser paga pelo arrematante, no prazo de até 24 horas após o leilão, através de depósito bancário em dinheiro na conta
a ser indicada pela Leiloeira no prazo de até 3 horas após o fechamento do Leilão. DO AUTO DE ARREMATAÇÃO: Após a efetiva liquidação dos pagamentos acima, o auto de arrematação será assinado
pelo Juiz. IMISSÃO NA POSSE: O arrematante providenciará perante o Juízo competente a imissão na posse. DO ACORDO e outros: Em caso de adjudicação, remição ou acordo, a comissão será de 5%
(cinco por cento) sobre o valor da avaliação, a ser pago pelo adjudicante ou pelo requerido conforme o caso, para cobertura de custos do Leilão. Esse valor deverá ser depositado diretamente na conta da
Leiloeira (Banco do Brasil – Agência nº 48526 – Conta corrente nº 11.944-X) e encaminhado o comprovante de depósito para o e-mail: atendimento@unileiloes.com.br. Caso as partes, cônjuges e terceiros
interessados não sejam encontrados, notificados ou cientificados, por qualquer motivo, das datas do Leilão Eletrônico, quando da expedição das respectivas notificações, valerá o presente Edital como
notificação. INFORMAÇÕES: Dúvidas poderão ser dirimidas através do telefone: (11) 9.8944.6994, ou solicitadas através do e-mail: atendimento@unileiloes.com.br ou compulsando os Autos. Os bens
serão vendidos no estado de conservação em que se encontram, sendo que o arrematante arcará com os eventuais débitos pendentes que recaiam sobre o bem, inclusive os decorrentes de débitos fiscais
e tributários, além da comissão do leiloeiro fixada em 5% sobre o valor do lance vencedor. Será o presente edital, publicado e afixado no local de costume. São Paulo, 08 de março de 2022.

Stylux Greentech Sistemas de Iluminação e Energia S.A

CNPJ (Em Constituição)
Ata da Assembleia Geral de Constituição
Ata de Assembleia Geral de Constituição realizada em 12 de Janeiro de 2021, lavrada na forma de sumário, conforme o disposto no artigo 130, § 1º da
Lei 6.404/76. 1. Data, Local e Hora: Na sede social da Companhia, na Rua Alvorada, nº 1289, conjunto 1101 - Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04550-004,
aos 12 dias do mês de janeiro de 2021, às 18hrs. 2. Ordem do Dia: a) constituição de uma sociedade anônima fechada, com a denominação de “Stylux
Greentech Sistemas de Iluminação e Energia S.A.”; b) discussão e votação do projeto do Estatuto Social; c) leitura da lista de subscrição e conferência do
recibo de depósito; d) outros assuntos de interesse social. 3. Presenças: Presentes os subscritores representando 100% (cem por cento) do capital social, a
saber: 1) Antonino Ruggiero, italiano, divorciado, empresário, portador da cédula de identidade RNE nº V462085-E-DPMAF-RJ e inscrito no CPF/MF sob o
nº 060.170.797-43, residente e domiciliado na Rua Benedito Lapim, 81, apto. 82, Itaim Bibi, São Paulo/SP, CEP 04532-000; 2) André Branjão Bernardes,
brasileiro, caso sob o regime da comunhão universal de bens, administrador, portador da cédula de identidade RG nº M5791850 SSP/MG e inscrito no CPF/
MF sob o nº 824.684.276-53, residente e domiciliado na Rua Aleixo Garcia, 51, apto. 131, Via Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04545-010. Presidente: Antonino
Ruggiero, Secretária: André Branjão Bernardes. 3. Deliberações tomadas pela unanimidade dos presentes: a) Foi deliberado que o capital social subscrito
será de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente integralizado, em
moeda corrente nacional, conforme constante do anexo Boletim de Subscrição (Anexo I) e do comprovante de depósito bancário junto ao Banco do Brasil
(Anexo II), os quais passam a fazer parte integrante desta ata; b) O projeto do Estatuto Social foi discutido e aprovado, tendo o Presidente declarado
constituída a sociedade anônima fechada, a ser regida pelo Estatuto Social, que integra a presente como Anexo III, e pelas demais disposições legais que
lhe forem aplicáveis. c) Foram eleitos os membros da Diretoria, com mandato de 03 (três) anos: Diretor Presidente - Antonino Ruggiero, já qualificado;
Diretor Vice-Presidente - André Branjão Bernardes, já qualificado; sendo dispensada a instalação do Conselho Fiscal e do Conselho de Administração. d)
Foi deliberado que as publicações previstas em lei serão feitas, preferencialmente, no “Diário Oficial do Estado” e “Jornal da Manhã”. e) Foi deliberado que a
sede social será inicialmente localizada na Rua Alvorada, nº 1289, conjunto 1101 - Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04550-004, sendo que, observado o
disposto no Estatuto Social, sua eventual mudança, ficará a critério da diretoria. 4. Encerramento: Nada mais tendo sido tratado, foi autorizada a lavratura da
presente ata na forma de sumário, que após lida e achada conforme, foi assinada pelos acionistas presentes. São Paulo, 12 de janeiro de 2021. Antonino
Ruggiero - Presidente, André Branjão Bernardes - Secretário. Visto do advogado: Alexandre Del Rios Minatti - OAB/SP n. 283.170. ESTATUTO SOCIAL
- Stylux Greentech Sistemas de Iluminação e Energia S.A. - Capítulo I - Das Características da Companhia: Artigo 1º A Stylux Greentech Sistemas
de Iluminação e Energia S.A. é uma sociedade por ações, de capital fechado, que se rege pelo presente Estatuto e pela legislação aplicável. Artigo 2º A
Companhia tem por objeto social a prestação de serviços de consultoria empresarial, serviços de outsourcing em eficiência energética, locação de bens
móveis, instalação e manutenção de sistemas de iluminação, comércio atacadista de material elétrico, lustres, luminárias, abajures e lâmpadas. Artigo 3º A
Companhia tem sede Rua Alvorada, nº 1289, conjunto 1101 - Vila Olímpia, São Paulo/SP, CEP 04550-004, podendo criar e extinguir, por decisão da Diretoria,
filiais, agências e sucursais, escritórios, depósitos, estabelecimentos, departamentos e representações em qualquer ponto do território nacional e no exterior.
Artigo 4º O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo II - Do Capital Social: Artigo 5º O capital social, totalmente subscrito e integralizado,
é de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), dividido em 5.000 (cinco mil) ações, todas ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Parágrafo Único - As ações da
Companhia são registradas em livro próprio, podendo ser mantidas em contas de depósito em nome de seus titulares, em instituição habilitada a prestar tais
serviços, sem a emissão de certificados, mediante decisão da Diretoria. Artigo 6º Cada ação ordinária corresponde o direito a um voto nas deliberações da
Assembleia Geral. Artigo 7º As ações preferenciais que forem emitidas pela Companhia não terão direito a voto, sendo a elas assegurada prioridade no
reembolso de capital, sem prêmio, bem como o pagamento de dividendos 10% (dez por cento) maiores que os atribuídos às ações ordinárias. Parágrafo
Único - As emissões de ações preferenciais pela Companhia poderão ocorrer sem guardar proporção entre ações ordinárias e preferenciais, observado o
limite legal de no máximo 2/3 de ações preferenciais. Capítulo III - Da Assembleia Geral: Artigo 8º A Assembleia Geral é o órgão superior da Companhia,
com poderes para deliberar sobre todos os negócios relativos ao objeto social e tomar as providências que julgar convenientes à defesa e ao desenvolvimento
da Companhia. Artigo 9º A Assembleia Geral será convocada pela Diretoria, cabendo ao seu Diretor Presidente consubstanciar o respectivo ato. Poderá
ainda, ser convocada na forma prevista no Parágrafo Único do artigo 123 da Lei nº 6.404/76. Artigo 10. A Assembleia Geral será instalada pelo Diretor
Presidente da Companhia, que procederá à eleição da mesa Diretora, composta de um presidente e um secretário, escolhidos dentre os acionistas presentes.
Na ausência ou impedimento do Diretor Presidente a Assembleia poderá ser instalada por qualquer Diretor presente ao ato, ou por procurador devidamente
investido de poderes específico para esse fim. Artigo 11. Dos trabalhos e deliberações da Assembleia Geral será lavrada ata em livro próprio, assinada pelos
membros da mesa e pelos acionistas presentes que representem, no mínimo, a maioria necessária para as deliberações tomadas. § 1 º - A ata poderá ser
lavrada na forma de sumário dos fatos, inclusive dissidências e protestos. § 2 º - Salvo deliberações em contrário da Assembleia, as atas serão publicadas
com omissão das assinaturas dos acionistas. Artigo 12 - Anualmente, nos quatros primeiros meses subsequentes ao término do exercício social, a
Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, para: I. tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstrações financeiras; e; II.
deliberar sobre a destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos. Artigo 13 - A Assembleia Geral reunir-se-á, extraordinariamente,
sempre que os interesses da Companhia o exigirem. Capítulo IV - Da Administração da Companhia: Seção I - Normas Gerais: Artigo 14 - A administração
da Companhia será exercida pela Diretoria, estando os seus membros dispensados de prestar caução para exercer suas funções. Parágrafo Único - A
Diretoria é o órgão executivo de administração da Companhia, atuando cada um de seus membros segundo a respectiva competência aprovada pela
Assembleia Geral Extraordinária. Artigo 15 - Os administradores tomam posse mediante termos lavrados no Livro de Atas das Reuniões da Diretoria e seus
mandatos permanecerão em vigor até que os novos administradores sejam devidamente empossados. Artigo 16 - A Diretoria será composta de, no mínimo
2 (dois) e no máximo 5 (cinco) membros, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Vice-Presidente e os demais sem designação específica. Artigo 17 - Os
membros da Diretoria serão eleitos pela Assembleia Geral e terão mandato de 3 (três) anos. Artigo 18 - Em suas ausências e impedimentos temporários, o
Diretor Presidente será substituído pelo Diretor Vice-Presidente ou por um dos Diretores por ele designado. § 1 º - No caso de ausência ou impedimento
temporário do Diretor Presidente e do Diretor designado, a Presidência será exercida por um dos membros da Diretoria designado pelo Diretor ausente ou
temporariamente impedido que estiver, na forma do caput deste Artigo, exercendo a Presidência. § 2 º - No caso de ausência ou impedimento temporário de
um dos demais membros da Diretoria, o cargo será acumulado por um Diretor designado pela Diretoria. §3 º - Em caso de vacância no cargo de Diretor, será
convocada uma Assembleia Geral Extraordinária no prazo máximo de 30 (trinta) dias, para eleição do substituto, a fim de cumprir o restante do mandato do
substituto. Artigo 19 - Compete à Diretoria como órgão colegiado: I. Administrar a Companhia a tomar as providências adequadas a fiel execução das
deliberações da Assembleia Geral, mediante orientação para expedição de normas e instruções gerais e específicas II. Representar a Companhia nas
repartições públicas; III. Representar administrativa e judicialmente os interesses da Companhia; IV. Exercer outras atribuições que lhe forem conferidas; e,
V. Exercer as funções definidas em Lei. Artigo 20 - A Diretoria reunir-se -á sempre que convocada pelo Diretor Presidente, com antecedência mínima de 2
(dois) dias úteis. Parágrafo Único - O quórum de instalação das reuniões de Diretoria é o da maioria dos membros em exercício, e as deliberações serão
tomadas pelo voto favorável da maioria dos Diretores presentes à reunião. Artigo 21 - A Companhia, observado o disposto no parágrafo único abaixo, será
representada ativa e passivamente, em quaisquer atos que criem obrigações ou desonerem terceiros de obrigações para com a Companhia, por 2 (dois)
Diretores, sendo um deles necessariamente o Diretor-Presidente, ou por 2 (dois) procuradores nomeados, na forma abaixo, através de mandato para prática
dos atos nele especificados. Parágrafo Único - As procurações outorgadas pela Companhia observarão o seguinte: I. Terão prazo de 1 ano, salvo ad judicia;
II. Serão outorgadas por 2 (dois) Diretores em conjunto ou 1 (um) Diretor mais 1 (um) procurador com poderes especiais; III. Não poderão ser substabelecidas,
salvo, quanto às ad judicia, para os membros de um mesmo escritório; e, IV. Terão definidos, no respectivo instrumento, os poderes outorgados. Seção II Conselho Fiscal Artigo 22 - A Companhia poderá instalar o Conselho Fiscal nos casos e formas da Lei. Capítulo V - Do Exercício Social e das
Demonstrações Financeiras: Artigo 23 - Juntamente com as demonstrações financeiras, os órgãos da administração da Companhia apresentarão à
Assembleia Geral Ordinária proposta sobre a destinação do lucro líquido do exercício, na forma da legislação vigente. Parágrafo Único - À conta do lucro do
exercício, de lucros acumulados ou de reservas de lucros, poderá a Diretoria autorizar a distribuição de dividendos intermediários, observado o disposto no
artigo 204 e seus parágrafos da Lei nº 6.404/76, os quais serão imputados a esses mesmos dividendos. Capítulo VI - Da Liquidação da Companhia: Artigo
25 - A Companhia entrará em liquidação nos casos previstos em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, que estabelecerá a forma da liquidação, e
elegerá o liquidante. Capítulo VI - Das Disposições Gerais: Artigo 26 - A sociedade poderá mudar de tipo societário por deliberação de acionistas que
representem pelo menos 70% (setenta) por cento das ações. JUCESP NIRE 3530057683-7 em 14/09/2021.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 1563-D954-5406-0293.
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Aos Acionistas e Administradores do
Banco Paulista S.A.
São Paulo - SP
Abstenção de opinião
Fomos contratados para examinar as demonstrações contábeis do Banco Paulista S.A.
(“Banco”), 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 semestre e exercício findos nessa data,
bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
políticas contábeis.
Não expressamos uma opinião sobre as demonstrações contábeis do Banco Paulista S.A..
Devido à relevância dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para abstenção de opinião” não nos foi possível obter evidência de auditoria apropriada e suficiente
para fundamentar nossa opinião de auditoria sobre essas demonstrações contábeis.
Base para abstenção de opinião
Investigações em curso
Conforme mencionado na Nota explicativa nº 2.c, em 8 de maio de 2019, o Banco foi
alvo da 61ª fase da “Operação Lava Jato”, denominada “Disfarces de Mamom”, na qual o
Ministério Público Federal (“MPF”) e a Polícia Federal investigam operações de lavagem
de dinheiro, através de operações de câmbio, relacionadas com integrantes do “Setor
de Operações Estruturadas” do Grupo Odebrecht, que resultou em mandado de busca e
apreensão na sede do Banco para apurar eventuais contratos de prestação de serviços
irregulares. Esse assunto também fora razão do processo administrativo do Banco Central
do Brasil (BACEN) em 2018.
Em virtude disso a atual Administração do Banco realizou investigação independente sobre os prestadores de serviços apontados nos processos instaurados pelo BACEN e MPF
com o propósito de apurar eventuais descumprimentos de leis e regulamentos por parte
de seus ex-administradores e ex-prestadores de serviços relacionados a essa Operação.
A investigação contou com um comitê interno independente que, por sua vez, contou
com o apoio de uma assessoria jurídica e de uma empresa especializada em riscos, cujos
resultados estão divulgados na Nota Explicativa nº 2.c. A investigação abrangeu os prestadores de serviços constantes nas investigações conduzidas por autoridades públicas
federais, tendo apontado que determinadas despesas de prestação de serviços decorrentes de comissionamento sobre operações de câmbio realizadas pelo Banco não apresentavam evidências apropriadas e suficientes para corroborar as efetivas prestações
de serviços, assim como foram identificadas despesas sem a devida formalização em
contratos, pagamentos de despesas cujos contratos não estipulavam o racional de remuneração ou percentuais de comissões e ausência de solicitações de compras ou cotações
com outros fornecedores, o que resultou em auto de infração lavrado pela Receita Federal
do Brasil “RFB” no montante de R$ 55.586 mil, cujo saldo atualizado em 31 de dezembro
de 2021 corresponde a R$ 24.230 mil, conforme nota explicativa nº 16.a.
A RFB concluiu sua fiscalização em 3 de dezembro 2019, lavrando novo auto de infração
em decorrência da finalização da fiscalização, tendo como base a glosa da dedutibilidade
para fins de imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido e imposto de renda retido na fonte. Para esse auto, o Banco ingressou com processo de impugnação amparado por sua assessoria jurídica, que avaliou estas glosas com probabilidade de perda
remota e possível, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 30.c, e na investigação
realizada, que não identificou irregularidades para estas despesas. Conforme nota explicativa nº 2.c, em 10 de julho de 2020 a RFB emitiu novo auto de infração, complementar
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Incra titula 326 mil
assentados em três anos
O governo federal entregou
na sexta-feira (18), em Rio Branco, uma nova leva de títulos de
terra para famílias de agricultores que vivem em assentamentos da reforma agrária no estado do Acre. O evento contou
com a presença do presidente
Jair Bolsonaro, de políticos e
autoridades locais.
Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (Incra), desde 2019, mais
de 320 mil famílias que vivem em
assentamentos tiveram seus lotes titulados.

O número agora é de 326 mil
famílias regularizadas com títulos em todo o território brasileiro, e isso em três anos, disse o
presidente da autarquia, Geraldo Melo Filho.
Ao todo, existem cerca de 1
milhão de famílias instaladas
em mais de 9 mil assentamentos no país.
“Mais que um pedaço de
papel, é a garantia de que esse
pedaço de terra é de vocês”,
afirmou o presidente Bolsonaro durante o evento. (Agencia
Brasil)

Bolsa fecha no maior
nível em seis meses
com melhoria externa
Em um dia de alívio no mercado internacional, a bolsa de
valores voltou a ter forte alta e
alcançou o maior nível em seis
meses. O dólar voltou a aproximar-se de R$ 5, chegando a
operar em R$ 4,99 por diversas
vezes ao longo do dia, com a
entrada de fluxos externos.
O índice Ibovespa, da B3,
encerrou a sexta-feira (18) aos
115.311 pontos, com alta de
1,98%. O indicador está no
maior nível desde 14 de setembro do ano passado. Com valorização de 3,22% na semana,
a bolsa teve o melhor desempenho semanal desde janeiro.
As ações da Petrobras, as
mais negociadas, recuperaramse da queda de quinta-feira (17)
e ajudaram a sustentar o índice. Os papéis ordinários (com
direito a voto em assembleia de
acionista) subiram 1,22%. As
ações preferenciais (com preferência na distribuição de dividendos) valorizaram-se
2,13%. Nos últimos dias, os papéis da Petrobras têm experimentado volatilidade por causa de discussões em torno de
uma eventual mudança na política de preços para os combustíveis.
O mercado de câmbio também teve um dia de otimismo.
O dólar comercial fechou o dia
vendido a R$ 5,016, com recuo
de 0,37% e no menor nível des-

de o último dia 9. Pela manhã, a
cotação teve um início tenso,
chegando a operar em R$ 5,07,
mas caiu durante a tarde com o
ingresso de divisas externas.
Essa foi a terceira queda seguida da moeda norte-americana, que caiu R$ 0,15 desde que
fechou próxima a R$ 5,16, na
última terça-feira (15). A divisa
encerrou a semana com queda
de 0,76% e acumula recuo de
2,72% em março e de 9,98% em
2022.
Uma combinação de fatores
externos garantiu o arrefecimento no mercado internacional. Primeiramente, a conversa
telefônica entre os presidentes
da China, Xi Jingping, e dos
Estados Unidos, Joe Biden,
trouxe alívio, após o líder chinês afirmar que trabalha para
evitar o agravamento do conflito a qualquer custo. Em segundo lugar, a cotação internacional do petróleo, estabilizou-se na sexta-feira, depois
de aumentar 7% .
No plano monetário, o mercado ainda repercute o aumento gradual de 0,25 ponto percentual nos juros norte-americanos e o aumento de 1 ponto
percentual na taxa Selic (juros
básicos da economia) no Brasil. Os juros altos brasileiros
estão atraindo capitais estrangeiros, em busca de maior apetite por risco. (Agencia Brasil)

PR lança programa para
acolher cientistas ucranianas
em universidades
O Governo do Paraná, por
meio da Fundação Araucária e
da Superintendência Geral da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti), deu início na sextafeira (18) ao Programa de Acolhida a Cientistas Ucranianas. O
objetivo desta iniciativa é acolher e integrar as cientistas do
país europeu na comunidade paranaense, além de manter em alta
o papel da ciência e da inovação
mesmo em tempos de guerra.
“O Paraná é a casa dos ucranianos no Brasil, tem uma conexão muito forte com essa cultura. Nesse momento é importante
estarmos abertos para receber
os refugiados. Com o Programa
de Acolhida a Cientistas Ucranianas procuramos demonstrar
isto também pela vertente da ciência e da Academia”, ressaltou
o governador Carlos Massa Ratinho Junior.
O principal objetivo do programa é o recrutamento de cientistas das universidades ucranianas para desenvolverem suas
pesquisas nas universidades sediadas no Paraná por um período
de até dois anos, em um primeiro
momento. O Estado espera receber até 50 pesquisadoras que
possuam titulação de Doutorado
e que estejam ou estavam atuando nas universidades sediadas
na Ucrânia para o desenvolvimento de projetos de pesquisa.
Segundo a Fundação Araucária, o Programa de Acolhida a
Cientistas Ucranianas terá fluxo
contínuo. Ele atende apenas mulheres porque os homens estão
proibidos de deixar o País.
As informações sobre o programa chegarão até as cientistas ucranianas por meio da Fundação Araucária, da Seti, Embaixada da Ucrânia no Brasil, Ministério de Relações Exteriores
(Divisão de Temas Educacionais), Humanitas, universidades
paranaenses, universidades parceiras das Instituições de Ensino Superior (especialmente as

de países que fazem fronteira
com a Ucrânia), Agência da
ONU para Refugiados (ACNUR), Associação Brasileira de
Educação Internacional (FAUBAI), Ministério de Ciência e
Educação da Ucrânia e Cáritas.
As candidatas interessadas
deverão encaminhar as suas
propostas em até duas laudas,
em ucraniano, português ou inglês, contendo a sua intenção
de projeto. As propostas deverão explicitar a área, metas e objetivos.
Além disso, deverão encaminhar um vídeo de até três minutos explicitando o que gostariam de desenvolver. O vídeo
pode ser gravado com o próprio
celular, na horizontal, do busto
para cima.
A seleção será realizada pelos representantes indicados
das Pró-Reitorias de Pesquisa e
Pós-Graduação das universidades sediadas no Paraná que estejam aptas a receber as pesquisadoras. A Fundação Araucária
e a Seti assegurarão a política
de acolhimento.
As pesquisadoras receberão
uma bolsa de R$ 10.000,00, na categoria Professor - Visitante Especial (PVE). Além disso, complemento no valor de R$ 1.000,00 para
cada dependente abaixo de 18
anos e/ou ascendente acima de 60
anos tendo, como limite máximo
três complementos de R$ 1.000,00
a cada pesquisadora selecionada.
Além da bolsa de PVE, a Fundação Araucária contemplará a
selecionada e seus dependentes,
quando houver, com as passagens aéreas de vinda ao Brasil e
retorno à Ucrânia. Como apoio à
comunicação linguística para interação com o Estado, o programa Paraná Fala Idiomas oferecerá, gratuitamente, cursos de Português como Língua Adicional
a fim de auxiliar na inserção linguística e cultural das pesquisadoras e respectivos dependentes. (AENPR)
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SÁBADO A SEGUNDA-FEIRA, 19, 20 E 21 DE MARÇO DE 2022

Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 SPE S.A.

CNPJ/MF nº 20.541.127/0001-25
Demonstrações Financeiras
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
Nota Explicativa
2021
2020
Ativo
Nota Explicativa
2021
2020 Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
Fornecedores
11
53.394
53.409
Contas a Receber e Outros Recebíveis
7
2.736
2.741
Obrigações fiscais
1
1
Crédito tributário
8
114
114
Outras Contas a Pagar
13
19.639
19.639
Total do ativo circulante
2.850
2.855
Total do passivo circulante
73.034
73.049
Não circulante
Depositos trabalhistas
10
- Não circulante
Partes Relacionadas
12
22.876
22.503
Imobilizado
9
9
12
Provisões para contingências
14
25.808
19.733
Intangível
10
153.775
153.777
48.684
42.236
Total do ativo não circulante
153.794
153.789 Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital Subscrito
15
221.000
221.000
Capital a Integralizar
(66.000)
(66.000)
Prejuizo Acumulado
(120.074) (113.641)
Total do patrimônio líquido
34.926
41.359
Total do passivo e patrimônio líquido
156.644
156.644
Total do ativo
156.644
156.644
Notas explicativas da administração sobre as demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
1 Contexto Operacional: A Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 SPE S.A. previstas no contrato. Nos termos dos contratos de concessão dentro do alcance desta
(Companhia), é uma sociedade anônima, fundada em 05 de junho de 2014, com sede Interpretação, o concessionário: Atua como prestador de serviço, construindo ou melholocalizada na Rua Gomes de Carvalho, nº 1510, 1º Andar, Sala 03, Vila Olímpia, Cidade rando a infraestrutura (serviços de construção ou melhoria) usada para prestar um serviSão Paulo - Estado de São Paulo. Em 16 de julho de 2014, houve a aprovação da criação ço público além de operar e manter essa infraestrutura (serviços de operação) durante
da filial situada na Rua Maria Rosa n° 150, em Porangatu  GO, no qual, inicialmente, se determinado prazo. Se o concessionário presta serviços de construção ou melhoria, a
concentrou toda estrutura administrativa e operacional, para o cumprimento das obriga- remuneração recebida ou a receber pelo concessionário é registrada pelo seu valor justo.
ções definidas no contrato de concessão. Após algumas alterações de endereço, esta fi- Essa remuneração pode corresponder a direito sobre um ativo intangível ou um ativo filial atualmente está localizada à Rua 22 A, Quadra 2, Lote 4, S/N, Vila Soares, também nanceiro. O concessionário reconhece um ativo intangível à medida que recebe o direito
em Porangatu  GO que, com a declaração da caducidade, serve de apoio para dar con- (autorização) de cobrar os usuários pela prestação dos serviços públicos. O concessiotinuidade administrativa da empresa. O objeto social da Companhia é realizar, sob o regi- nário reconhece um ativo financeiro na medida em que tem o direito contratual incondicime de concessão, mediante a cobrança de pedágio, a exploração da infraestrutura e da onal de receber caixa ou outro ativo financeiro do poder concedente pelos serviços de
prestação de serviços públicos e obras, abrangendo a execução dos serviços de recupe- construção. O direito de exploração de infraestrutura é oriundo dos dispêndios realizados
ração, manutenção, conservação, operação, ampliação e melhorias do Edital de Conces- na construção de obras de melhoria em troca do direito de cobrar os usuários da rodovia
são nº 01/2014, BR-153/TO/GO, trecho de 624,8 km entre o entroncamento da BR-060 pela utilização da infraestrutura. Este direito é composto pelo custo da construção somaem Anápolis, no estado de Goiás, e o entroncamento com a TO-070 (Oeste) em Aliança do à margem de lucro e aos custos dos empréstimos atribuíveis a esse ativo. A Compado Tocantins, até 30 de outubro de 2044. Extinta a concessão, retornam ao Poder nhia estimou que eventual margem é irrelevante, considerando-a zero. Nesta circunstânConcedente todos os bens reversíveis, direitos e privilégios vinculados à exploração do cia, a receita da concessionária está condicionada ao uso do ativo e a concessionária é
sistema rodoviário. Em 11 de setembro de 2014 por meio da Resolução nº 4.409, detentora do risco de que o fluxo de caixa gerado pelos usuários do serviço não seja
publicada no Diário Oficial da União de 12 de setembro de 2014, a Agência Nacional de suficiente para recuperar o investimento. A concessionária não tem o direito contratual de
Transportes Terrestres (ANTT) emitiu, em favor da Concessionária de Rodovias Galvão receber caixa se houver falta de uso do ativo (rodovias) pelos usuários, mesmo quando o
BR-153 S.A., o Ato de Outorga da Rodovia BR-153/TO/GO e autorizou a assinatura do retorno da concessionária tenha um risco muito baixo. (ii) Reconhecimento e
respectivo Contrato de Concessão, nos prazos e condições estabelecidos no Edital nº mensuração: Ativos intangíveis que são adquiridos pela Companhia e que têm vidas
01/2014, o que veio a ocorrer em 12 de setembro de 2014. Contudo, conforme publicado úteis finitas são mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e das perem Diário Oficial nº157, datado de 16 de agosto de 2017, o governo federal decretou ca- das por redução ao valor recuperável. (iii) Gastos subsequentes: Os gastos
ducidade da concessão pelo descumprimento de disposições legais e de cláusulas do subsequentes são capitalizados somente quando aumentam os futuros benefícios ecocontrato de concessão. Sendo assim, a companhia sofreu desmobilizações mantendo nômicos incorporados no ativo específico ao qual se relacionam. Todos os outros gastos
uma estrutura mínima para atender as questões administrativas que ainda se encontram são reconhecidos no resultado. (iv) Amortização: Amortização é calculada para amortiem andamento. 2 Base de Preparação: a) Declaração de conformidade (com relação zar o custo de itens do ativo intangível, menos seus valores residuais estimados, utilizanàs normas do CPC): As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as do o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A amortização é geralmente
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) que seguem os pronunciamentos emi- reconhecida no resultado. Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores resitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações duais são revistos a cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado. h) Instrucontábeis da Companhia foi autorizada pela Administração em 02 de março de 2022. mentos financeiros: A Companhia classifica ativos financeiros não derivativos nas seDetalhes sobre as políticas contábeis da Companhia, incluindo as mudanças durante o guintes categorias: ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado
ano, estão apresentadas nas notas explicativas nº 6. 3 Moeda Funcional e Moeda de e empréstimos e recebíveis. A Companhia classifica passivos financeiros não derivativos
Apresentação: Estas informações são apresentadas em Real, que é a moeda funcional na categoria de outros passivos financeiros. (i) Ativos e passivos financeiros não derida Companhia. Todas as informações contábeis apresentadas em Real foram arredonda- vativos - reconhecimento e não reconhecimento: A Companhia reconhece os emprésdas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 4 Uso de Esti- timos e recebíveis e instrumentos de dívida inicialmente na data em que foram originamativas e Julgamentos: Na preparação destas demonstrações contábeis a Administra- dos. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos na data da negociação utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas ção. A Companhia não reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos
contábeis da Companhia e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despe- fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao recebisas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas mento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na
são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são
prospectivamente. a) Incertezas sobre premissas e estimativas: As informações sobre transferidos. Qualquer participação que seja criada ou retida pela Companhia em tais atias incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuam um risco significativo vos financeiros transferidos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. A Comde resultar em um ajuste material no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 estão panhia não reconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
incluídas nas seguintes notas explicativas:  Nota explicativa nº 6 (g) - Classificação de cancelada ou expirada. Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líobras de melhoria incorporadas ao ativo intangível, dentro da interpretação técnica ICPC quido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia te01 (R1). Mensuração do valor justo: Uma série de políticas e divulgações contábeis da nha o direito legal de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma
Companhia requer a mensuração dos valores justos, para os ativos e passivos financei- base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (ii) Ativos firos e não financeiros. A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à nanceiros não derivativos - mensuração - Ativos financeiros mensurados pelo vamensuração dos valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a respon- lor justo por meio do resultado: Um ativo financeiro é classificado como mensurado
sabilidade geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo. A Compa- pelo valor justo por meio do resultado caso seja classificado como mantido para negocianhia revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se ção, ou seja, designado como tal no momento do reconhecimento inicial. Os custos da
a informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é uti- transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Ativos financeiros
lizada para mensurar os valores justos, então a equipe de avaliação analisa as evidênci- mensurados pelo valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo e
as obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os re- mudanças no valor justo desses ativos, incluindo ganhos com juros e dividendos, são requisitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avaliações conhecidas no resultado do exercício. Empréstimos e recebíveis: Esses ativos são redevem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Compa- conhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transanhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são ção atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são
classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) medidos pelo custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. Caixa e
utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte forma:  Nível 1: preços cotados (não equivalentes de caixa: Nas demonstrações de fluxo de caixa, caixa e equivalentes de
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos.  Nível 2: inputs, caixa incluem saldos negativos de contas garantidas que são exigíveis imediatamente e
exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou pas- são parte integrante da gestão de caixa da Companhia. Concessão: A Companhia recosivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).  Nível 3: inputs, para o nhece um ativo financeiro resultante de um contrato de concessão de exploração da roativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não dovia quando tem um direito contratual incondicional a receber caixa ou outro ativo finanobserváveis). A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do ceiro do poder concedente pelos serviços prestados. Tais ativos financeiros são
valor justo no final do período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mu- mensurados pelo valor justo mediante o reconhecimento inicial. (iii) Passivos financeidanças. 5 Base de Mensuração: As demonstrações contábeis da Companhia foram pre- ros não derivativos - mensuração: Passivos financeiros não derivativos são reconheciparadas com base no custo histórico. 6 Principais Políticas Contábeis: As políticas dos inicialmente pelo valor justo deduzidos de quaisquer custos de transação atribuíveis.
contábeis descritas abaixo em detalhes têm sido aplicadas de maneira consistente a to- Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo
dos os períodos apresentados nestas informações trimestrais. a) Receita operacional - amortizado utilizando o método dos juros efetivos. (iv) Capital social - Ações ordinári(i) Receita de construção: Pelos termos do contrato de concessão, a Concessionária as: Custos adicionais diretamente atribuíveis à emissão de ações são reconhecidos
deve construir e/ou melhorar a infraestrutura das rodovias que opera. Conforme requeri- como dedução do patrimônio líquido, deduzidos de quaisquer efeitos tributários. i) Redudo pelo ICPC01 (R1) - Contratos de Concessão, as receitas relativas ao serviço de cons- ção ao valor recuperável (impairment) - (i) Ativos financeiros não-derivativos: Atitrução/melhoria prestado devem ser mensuradas e registradas pela Companhia em vos financeiros não-derivativos são classificados como ativos financeiros ao valor justo
contrapartida ao ativo intangível de concessão, por corresponder a um direito sobre tal por meio do resultado e são avaliados em cada data de balanço para determinar se há
ativo, sendo registrada pelo seu valor justo. Este direito que corresponde a receita de evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. Evidência objetiva de que
construção/melhoria, é composto de custo de construção/melhoria acrescido a margem ativos financeiros tiveram perda de valor inclui:  inadimplência ou atrasos do devedor; 
de lucro aos custos de empréstimos atribuíveis a este ativo. A Companhia estimou que reestruturação de um valor devido a Companhia em condições não consideradas noreventual margem é irrelevante, considerando-a zero. Os custos dos contratos são reco- mais;  indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência;  mudanças neganhecidos na demonstração do resultado, como custo dos serviços prestados, quando in- tivas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;  o desaparecimento de
corridos. Todos os custos diretamente atribuíveis aos contratos são considerados para um mercado ativo para o instrumento; ou  dados observáveis indicando que houve um
mensuração da receita. b) Receitas financeiras e despesas financeiras: As receitas e declínio na mensuração dos fluxos de caixa esperados de um grupo de ativos financeidespesas financeiras da Companhia compreendem:  juros sobre aplicações financeiras; ros. (ii) Ativos não financeiros: Os valores contábeis dos ativos não financeiros da
 juros sobre atualização de impostos a recuperar;  tarifas bancárias; e  despesas com Companhia, que são os estoques e o imposto de renda e contribuição social diferidos atijuros sobre financiamentos. A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resulta- vos, são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor
do através do método dos juros efetivos. c) Benefícios a empregados - (i) Benefícios recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado.
de curto prazo a empregados: Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados no menor grupo
são reconhecidas como despesas de pessoal conforme o serviço correspondente seja possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que
prestado. O passivo é reconhecido pelo montante do pagamento esperado caso a Com- são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos, ou UGCs
panhia tenha uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse montante em função de (unidades geradoras de caixa). O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre
serviço passado prestado pelo empregado, e a obrigação possa ser estimada de maneira seus valores em uso ou seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baconfiável. Operações com o pessoal-chave da administração: Remuneração de pes- seado em fluxos de caixa futuros estimados, descontados ao seu valor presente usandosoal-chave da administração: Os diretores são as pessoas chaves que têm autoridade e se uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as avaliações atuais de mercado
responsabilidade por planejamento, direção e controle das atividades da Empresa. No do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da UGC. Uma perda por
período findo em 31 de dezembro de 2021 foram pagos aos administradores benefícios redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC exceder
de curto prazo (ordenados, salários, assistência médica, entre outros), contabilizados na o seu valor recuperável. Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no
rubrica Despesas gerais e administrativas. Não foram pagos valores a título de: (a) be- resultado e revertidas somente na extensão em que o valor contábil do ativo não exceda
nefícios pós-emprego (pensões, outros benefícios de aposentadoria, seguro de vida pós- o valor contábil que teria sido apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a
emprego e assistência médica pós-emprego); (b) benefícios de longo prazo (licença por perda de valor não tivesse sido reconhecida. j) Provisões: As provisões são determinaanos de serviço e benefícios de invalidez de longo prazo); (c) benefícios de rescisão de das por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a uma taxa antes de imcontrato de trabalho; e (d) remuneração baseada em ações. Benefícios a empregados: postos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo
Os principais benefícios que a Empresa concede aos seus empregados são: plano pro- e riscos específicos para o passivo. Os efeitos do desconto a valor presente são recograma de participação nos resultados, plano de assistência médica. (ii) Plano de contri- nhecidos no resultado como despesa financeira. (i) Provisão de manutenção - contrabuição definida: As obrigações por contribuições aos planos de contribuição definida tos de construção: As obrigações contratuais para manter a infraestrutura com um nível
são reconhecidas no resultado como despesas com pessoal quando os serviços relacio- específico de operacionalidade ou recuperar a infraestrutura na condição especificada
nados são prestados pelos empregados. As contribuições pagas antecipadamente são antes de devolvê-la ao poder concedente no final do contrato de concessão são
reconhecidas como um ativo na extensão em que um ressarcimento de caixa ou uma re- registradas e avaliadas pela melhor estimativa de gastos necessários para liquidar a
dução em futuros pagamentos esteja disponível. A Companhia não possui outros benefí- obrigação presente na data do balanço. A Companhia definiu que estão enquadradas no
cios pós-emprego. d) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a escopo da provisão de manutenção as intervenções físicas de caráter periódico, claracontribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas mente identificadas e destinadas a recompor a infraestrutura concedida as condições
alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de técnicas e operacionais exigidas pelo contrato, ao longo de todo o período da concessão.
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social Considera-se uma obrigação presente de manutenção somente a próxima intervenção a
sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais do imposto de ser realizada. Obrigações reincidentes ao longo do contrato passam a ser provisionadas
renda e a base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. A despesa a medida que a obrigação anterior tenha sido concluída e o item restaurado colocado nocom imposto de renda e contribuição social compreende as parcelas correntes e vamente em uso para utilização pelos usuários. Essa provisão é contabilizada com base
diferidas. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a me- nos fluxos de caixa previstos de cada objeto de provisão, trazidos a valor presente levannos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a itens diretamente reconhe- do-se em conta o custo dos recursos econômicos no tempo e os riscos do negócio.
cidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. (i) Imposto corrente: 7 Contas a Receber e Outros Recebíveis
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber calculado sobre o lucro ou o prejuí2021
2020
zo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exer- Contas a Receber e Outros Recebíveis
2.736
2.741
cícios anteriores. É mensurado com base nas taxas de impostos decretadas ou substan2.736
2.741
tivamente decretadas na data do balanço. O imposto corrente também inclui qualquer Saldo refere-se a permissão para instalação de cabeamento de fibra ótica na rodovia.
imposto a pagar decorrente da declaração de dividendos. O imposto corrente ativo e pas- 8 Crédito Tributário
sivo são compensados somente se alguns critérios forem atendidos. (ii) Imposto diferi2021
2020
do: O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os va- PIS pago a maior
20
20
lores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os corres- Outros
94
94
pondentes valores usados para fins de tributação. Um ativo de imposto de renda e contri114
114
buição social diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais, créditos fiscais e 9 Imobilizado
diferenças temporárias dedutíveis não utilizadas na extensão em que seja provável que
2021
2020
%
lucros futuros sujeitos à tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizaCusto de Depreciação
Taxas anuais
dos. Ativos de imposto de renda e contribuição social diferidos são revisados a cada data
aquisição acumulada Líquido Líquido de depreciação
de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável. Móveis e utensílios
13
10
3
4
10
O imposto diferido é mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar às dife- Computadores e periféricos
45
45
5
renças temporárias quando estas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram Máquinas e equipamentos
7
5
2
2
10 a 20
decretadas ou substantivamente decretadas até a data do balanço. A mensuração do im- Benfeitorias Prop. Terceiros
15
11
4
6
4
posto diferido reflete as consequências tributárias que seguiriam a maneira sob a qual a
80
71
9
12
Companhia espera recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. O
Benfeitorias
imposto diferido ativo e passivo são compensados somente se alguns critérios forem
Movéis e Computadores Máquinas e Imovéis de
atendidos. e) Estoques: Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o Custo
Utensilios e Perifericos Aparelhos
Terceiros Total
valor realizável líquido. Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição que não Saldo em 31 de
excede o valor de mercado. f) Imobilizado: (i) Reconhecimento e mensuração: A dezembro de 2020
13
45
7
15
80
Companhia considera como ativo imobilizado, somente os bens que estão em seu poder Baixas
e podem ser a quaisquer momentos negociados sem prévia autorização do poder Saldo em 31 de
concedente da concessão em que opera. Itens do imobilizado são mensurados pelo cus- dezembro de 2021
13
45
7
15
80
to histórico de aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer
Benfeitorias
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Quando partes signiMovéis e Computadores Máquinas e Imovéis de
ficativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, são registradas como Depreciação Acumulada Utensilios e Perifericos Aparelhos
Terceiros Total
itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação Saldo em 31 de
de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. (ii) Custos subsequentes: dezembro de 2020
9
45
5
9
68
Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios eco- Depreciação
1
2
3
nômicos futuros associados com os gastos sejam auferidos pela Companhia. Gastos de Baixas
manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos. (iii) Saldo em 31 de
Depreciação: A depreciação é calculada para depreciar o custo de itens do ativo imobili- dezembro de 2021
10
45
5
11
71
zado, menos seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na
Benfeitorias
vida útil estimada dos itens. A depreciação é geralmente reconhecida no resultado.
Movéis e Computadores Máquinas e Imovéis de
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Imobilizado Líquido
Utensilios e Perifericos Aparelhos
Terceiros Total
Computadores e periféricos
05 anos Líquido em 31 de
Máquinas e equipamentos
10 anos dezembro de 2020
4
2
6
12
Móveis e utensílios
10 anos Líquido em 31 de
Outros
05 anos dezembro de 2021
3
2
4
9
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada 10 Intangível
2021
2020
%
data de balanço e ajustados caso seja apropriado. g) Ativos intangíveis: A Companhia
Custo de Amortização
Taxas anuais de
possui os seguintes ativos intangíveis: (i) Contratos de concessão de serviços: A
aquisição acumulada Líquido Líquido
Amortização
infraestrutura, dentro do alcance da Interpretação Técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Software
138
138
20 a 25
Concessão, não é registrada como ativo imobilizado do concessionário porque o contrato Operações em Rodovias
19
14
5
7
4
de concessão prevê apenas a cessão de posse desses bens para a prestação de servi- Sinalização e Outras Impl.
ços públicos, sendo eles revertidos ao poder concedente após o encerramento do res- Op. Da Rodovia
151
151
4
pectivo contrato. O concessionário tem acesso para construir e/ou operar a infraestrutura Obras em Andamento
153.770
- 153.770 153.770
para a prestação dos serviços públicos em nome do poder concedente, nas condições
154.078
303 153.775 153.777
Composição da Diretoria
Diretor Presidente
Diretor de Operações
Paulo Tessari Coutinho
Eduardo de Queiroz Galvão
Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Contábeis
Aos Administradores e Acionistas da Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais norSPE S.A. - São Paulo - SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações mas, estão descritas na seção intitulada Responsabilidade do auditor pela auditoria das
contábeis da Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 SPE S.A. (Companhia), demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à Companhia e suas conque compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas troladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Prodemonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líqui- fissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
do, e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, bem como as correspon- Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com esdentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas. Em nossa opinião, sas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada
exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descritos no parágrafo base para opinião para fundamentar nossa opinião com ressalva. Responsabilidade da administração
com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, sobre as demonstrações contábeis: A Administração da Companhia é responsável
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Concessionária pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com
de Rodovias Galvão BR-153 SPE S.A., em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeisuas operações e os fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as ro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos conpráticas contábeis adotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro troles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de de(IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opi- monstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por
nião com ressalva: Conforme mencionado na nota explicativa nº 1 das demonstrações fraude ou por erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é rescontábeis, por meio de divulgação no Diário Oficial da União datado de 16 de agosto de ponsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
2017, o governo federal declarou a caducidade do contrato de concessão de titularidade quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso
da Concessionária de Rodovias Galvão BR-153 SPE S.A. por inexecução contratual nos dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a admitermos do § 4º do art. 38 da Lei nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. Este fato representa nistração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuuma incerteza relevante quanto à continuidade operacional da empresa. A administração ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
abriu processo de arbitragem na CCI  Câmara de Comércio Internacional, contra a governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do proANTT e a União (Requeridas), com vistas a receber indenização pelos investimentos re- cesso de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidade do auditor pela
alizados no período de vigência do Contrato de Concessão. Em 10/09/2020 foi proferida auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoáuma Sentença Parcial, em que o Tribunal Arbitral decidiu pela responsabilidade exclusiva vel de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estejam livres de
da Concessionária pela inexecução contratual, porém também condenou as Requeridas distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
ao pagamento de indenização à Concessionária pelos investimentos vinculados a bens de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
reversíveis ainda não amortizados, em valor a ser liquidado na segunda fase deste pro- mas, não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileicedimento arbitral. Multas e eventuais danos à União causados pela Concessionária se- ras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
rão deduzidos deste valor. Para dar atendimento e suporte às questões administrativas e existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
judiciais até sua conclusão, a Companhia encontra-se ativa, mantendo uma estrutura relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
operacional mínima. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
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Demonstrações dos resultados em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em milhares de reais
Nota Explicativa
2021
2020
Receita Operacional Líquida
50
(27)
Resultado Bruto
16
50
(27)
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas / Receitas Administrativas
17
(6.482)
262
Outras Receitas Operacionais
(1.046)
Resultado Antes das Receitas e Despesas
Financeiras
(6.432)
(811)
Receitas Financeiras
18
2
Despesas Financeiras
18
(1)
(5)
Receitas e Despesas Financeiras Líquidas
(1)
(3)
Resultado do Exercício
(6.433)
(814)
Demonstrações dos resultados abrangentes
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
2021
Resultado do exercício
(6.433)
Outros Resultados Abrangentes
Resultado do exercício
(6.433)

2020
(814)

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Em milhares de reais
Capital
Capital
A intePrejuízos
Subscrito gralizar
Acumulados
Em 31 de dezembro de 2019
221.000 (66.000)
(112.827)
Resultado do exercício
(814)
(814)
Em 31 de dezembro de 2020
221.000 (66.000)
(113.641)
Resultado do exercício
(6.433)
(6.433)
Em 31 de dezembro de 2021
221.000 (66.000)
(120.074)

Total
42.173

(814)

41.359
34.926

Demonstrações do fluxo de caixa em 31 de dezembro de 2021 e 2020
Em milhares de reais
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2021
2020
Resultado do Exercício
(6.433)
(814)
Resultado na venda de imobilizado e intangível
1.362
Provisão para Contingências
6.075
(687)
Depreciação e Amortização
6
(358)
(133)
Aumento (Redução) dos ativos operacionais
Clientes
(5)
(5)
Outros Créditos
10
(111)
5
(116)
Aumento (Redução) dos passivos operacionais
Fornecedores
(15)
21
Obrigações Trabalhistas
(43)
Obrigações Fiscais
(1)
Outras Contas a Pagar
865
(15)
842
Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais
(368)
593
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Imobilizado
(3)
(113)
Intangível
(2) (1.249)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento
(373)
(769)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Partes Relacionadas
373
769
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
373
769
Aumento/Diminuição líquido de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Variação das contas caixa/bancos e equivalentes de caixa
Sinalização
Intangível
Operações
e Outras
em Curso/
Custo
Software de Rodovia Operações Andamento
Total
Saldo em 31 de
dezembro de 2020
138
19
151
153.770 154.078
Baixas
Saldo em 31 de
dezembro de 2021
138
19
151
153.770 154.078
Sinalização
Intangível
Amortização
Operações
e Outras
em Curso/
acumulada
Software de Rodovia Operações Andamento
Total
Saldo em 31 de
dezembro de 2020
138
12
151
301
Amortização
2
2
Baixas
Saldo em 31 de
dezembro de 2021
138
14
151
303
Sinalização
Intangível
Operações
e Outras
em Curso/
Intangível Líquido
Software de Rodovia Operações Andamento
Total
Liquido em 31 de
dezembro de 2020
7
153.770 153.777
Liquido em 31 de
dezembro de 2021
5
153.770 153.775
Os ativos intangíveis da Companhia são compostos pelo custo de aquisição e/ou construção e possuem vida útil definida. O critério para amortização do ativo intangível é com
base na curva de tráfego projetada até o final do prazo de concessão, desta forma, a receita e a amortização do intangível estão alinhadas pelo prazo da concessão. As amortizações dos ativos intangíveis são incluídas na rubrica denominada Custos dos serviços
prestados, nas demonstrações de resultado.
11 Fornecedores
2021
2020
Fornecedores Nacionais
12.372
12.387
Direitos Subempreiteiros
41.022
41.022
53.394
53.409
12 Partes Relacionadas - Controladora: Em 31 de dezembro de 2021, 100% das ações
da Companhia pertencem à Galvão Participações S.A., que detém o controle da Companhia, onde essas demonstrações financeiras serão consolidadas.
2021
2020
Galvão Participações S.A.
22.876
22.503
22.876
22.503
Passivo Circulante
Passivo Não Circulante
22.876
22.503
O montante referente às Partes Relacionadas oriundo da Galvão Participações S.A.
eram recursos destinados a manter a atividade operacional da Concessionária de Rodovias Galvão BR-153, devido ao fato de a Companhia não estar gerando recursos que a
torne autossuficiente em suas atividades normais.
13 Outras Contas a Pagar
2021
2020
Verbas de Fiscalização
(a)
16.903
16.903
Adiantamento de clientes
2.736
2.736
19.639
19.639
19.639
19.639
(a) Este montante corresponde ao valor acumulado das parcelas mensais não pagas pela
concessionária à ANTT, de fevereiro de 2014 até julho de 2017, a título de Verba de Fiscalização, nos termos da cláusula 15.9 do Contrato de Concessão.
14 Provisão Para Contingências: A entidade considera existir riscos efetivos de natureza cível e trabalhista classificados como prováveis e, desta forma, constituiu provisão no
valor de R$ 25.808 em 31 de dezembro de 2021. As contingências passivas não reconhecidas nas demonstrações financeiras são de natureza cível, avaliadas pelos assessores
jurídicos como sendo de risco possível, no montante de R$ 120.442, para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no
Brasil não requerem sua contabilização.
15 Patrimônio Líquido: Em 31 de dezembro de 2021 o capital social subscrito da Companhia é de R$ 221.000, sendo R$ 155.000 integralizado, e está representado por
221.000 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal pertencentes à Galvão Participações S.A.
Capital
Capital a Total das
Participação % Integralizado Integralizar
Ações
Galvão Participações S.A.
100%
155.000
66.000 221.000
100%
155.000
66.000 221.000
16 Receitas
2021
2020
Locação Equipamentos
55
65
55
65
Receita bruta de vendas
menos:
PIS (não cumulativo)
(1)
(1)
COFINS (não cumulativo)
(4)
(3)
PIS (cumulativo)
(72)
COFINS (cumulativo)
(16)
Lucro (Prejuízo) Bruto
50
(27)
17 Despesas (Receitas) Administrativas
2021
2020
Despesas / Receitas Administrativa
Serviços de Terceiros
(381)
(387)
Despesas com Pessoal
18
Despesas Gerais
(21)
(48)
Depreciação
(5)
(6)
Contingências Cíveis
(6.075)
685
(6.482)
262
18 Receitas e Despesas Financeiras
2021
2020
Receitas Financeiras
Descontos Obtidos
2
2
Despesas Financeiras
Descontos concedidos
(1)
(2)
Comissões e despesas bancárias
(3)
(1)
(5)
Resultado Financeiro
(1)
(3)
19 Cobertura de Seguros: No exercício de 2021 a companhia não manteve nenhum seguro vigente.
20 Aspectos Ambientais: A Companhia considera que suas instalações e atividades
estão sujeitas as regulamentações ambientais e atende a todas as normativas legalmente aplicáveis. A Companhia acredita que nenhuma provisão para perdas relacionadas a
assuntos ambientais é requerida atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em
vigor.
21 Plano de Aposentadoria: Em 31 de dezembro de 2021, a Sociedade não possui planos de aposentadoria por benefício definido ou contribuição definida para nenhum de
seus empregados ou administradores.
22 Instrumentos Financeiros: A entidade não contrata operações envolvendo derivativos ou qualquer outro risco ativo com fins de especulação. Em 31 de dezembro de 2021 a
entidade não possui qualquer operação com derivativos. Riscos de crédito: Risco de
crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de
uma contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir
com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber e outros recebíveis conforme apresentado abaixo. O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações contábeis foi:
2021
2020
Contas a Receber e Outros Recebíveis
2.736
2.741
Saldo em 31 de dezembro
2.736
2.741
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada principalmente pelas características individuais de cada cliente e das características do serviço negociado. Risco
de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades
em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A Companhia teve seu contrato de concessão caducado por inexecução contratual. A entidade encontra-se em discussão judicial dos valores investidos e não recuperados, porém há possibilidades de
não liquidação de suas obrigações diante do exposto.
23 Outras Informações: Os registros contábeis, fiscais e trabalhistas e suas respectivas declarações, quando exigidas, estão sujeitos à revisão por parte das autoridades fiscais por períodos e prazos variáveis em relação às respectivas datas de pagamento ou
de entrega das declarações.
24 Eventos Subsequentes: A administração considerou todos os fatos e eventos que
ocorreram entre a data das demonstrações e a data da sua autorização para conclusão.
Contador
Claudio Berloffa Junior - CRC/SP nº 1SP216.997/O-8
referidas demonstrações contábeis. 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 contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 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
nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da instituição.  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 uma incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional
da entidade. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis 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. Comunicamo-nos com os
responsáveis pela administração 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.
Presidente Prudente, 02 de março de 2022.
Approach Auditores Independentes - Independentes S/S - CRC 2SP023119/O-0
Leandro Antonio Marini Pires - Sócio - Diretor - Contador CRC 1SP185232/O-3
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INTERCEMENT BRASIL S.A. E CONTROLADAS
CNPJ nº 62.258.884/0001-36

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2021

INDICADORES
(R$ milhões)
Receita líquida
Custo das vendas e dos serviços
Lucro bruto
EBITDA
EBITDA ajustado
Resultado financeiro
Lucro líquido do exercício
Fluxo de caixa operacional
Margem %
Bruta
EBITDA
EBITDA ajustado
Líquida

4º trimestre

Acumulado

4T21

4T20

Var. %

2021

2020

Var. %

794
(631)
163
232
193
(43)
931
333
4T21
20,5%
29,2%
24,3%
117,3%

715
(665)
50
122
260
(58)
(34)
210
4T20
7,0%
17,1%
36,3%
-4,7%

11%
-5%
225%
90%
-26%
-26%
-2855%
58%
Var. %
13,5 pp
12,2 pp
-12,0 pp
122,0 pp

3.153
(2.368)
784
1.016
928
(126)
1.314
605
2021
24,9%
32,2%
29,4%
41,7%

2.403
(2.104)
299
566
686
(198)
(24)
555
2020
12,4
23,6%
28,6%
-1,0%

31%
13%
163%
80%
35%
-37%
-5540%
9%
Var. %
12,5 pp
8,7 pp
0,9 pp
42,7 pp

IV. Comentário de Desempenho
1. Receita Líquida
A receita líquida no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 atingiu R$3.153 milhões
comparativamente a R$2.403 milhões no mesmo período de 2020, um aumento de R$750 milhões ou
31,2%, impulsionado principalmente pela expansão do nível de preços. Esta evolução foi resultado
principalmente de um comportamento positivo dos preços, suportado pela necessidade de repasse
dos custos, e também por uma contribuição positiva do volume de vendas, +156 mil toneladas em
2021. Em adição a isso, a revisão de nossa estratégia comercial tem alavancado a busca por canais e
clientes mais rentáveis, impulsionando uma maior pulverização da base de clientes. Como resultado
nosso preço médio no exercício registrou alta de 31%.
2. Custo das vendas e serviços
O saldo de custos das vendas e dos serviços no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021
totalizou R$2.368 milhões comparado a R$2.104 milhões no mesmo período de 2020, o que
representou um aumento de R$264 milhões ou 12,6%. Este aumento foi resultado principalmente do
incremento nos custos com energia térmica ao longo do ano, em função do comportamento dos
preços de combustíveis, pressionado pela inflação global. O preço do coque, principal matriz de
combustível utilizado em nossas unidades produtivas, registrou incremento superior a 90% entre
dezembro de 2020 e dezembro de 2021.
3. Lucro bruto
Lucro bruto no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$784 milhões
comparativamente a R$299 milhões no mesmo período de 2020, o que representou um aumento de
R$486 milhões ou 162,7%. A margem bruta alcançou 24,9% frente a 12,4% nos exercícios sociais
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, respectivamente. Este aumento pode ser atribuído,
basicamente, ao efeito positivo da alavancagem operacional, na qual a expansão de receita em uma
estrutura de custos eficiente impulsionou os ganhos de escala.
4. EBITDA e EBITDA Ajustado
No exercício social de 2021, o efeito positivo da alavancagem operacional no 1º semestre do ano
ocorreu em função de expansão da receita líquida e consequente diluição dos custos. Enquanto que
na 2ª parte do ano, o efeito da alavancagem operacional foi menos favorável devido à desaceleração
do crescimento da receita aliada ao incremento dos custos totais. Ainda assim, como resultado, o
EBITDA Ajustado alcançou R$928 milhões no exercício de 2021, uma expansão de 35% em
comparação a 2020, apresentando uma margem de 29,4%, superior a 2020 em 12,5 p.p..
Como impactos não recorrentes em 2021, a Companhia registrou reversão do impairment do
imobilizado de unidades hibernadas no valor de R$39 milhões, impacto dos créditos de impostos no
valor de R$66 milhões e despesas decorrentes da pandemia da COVID-19, de caráter não recorrente,
no valor de R$16 milhões.
RECONCILIAÇÃO DOS ITENS
EBITDA AJUSTADO

4º trimestre
4T21 4T20

(R$ milhões)
Lucro líquido (prejuízo) do Exercício

931

Acumulado

Var. %

2021 2020

(34) 2.855% 1.314

(24)

Var. %
5540%

(838)

1

n.a

(787)

Resultado Financeiro

43

58

-26%

126

198

Depreciação/Amortização

96

97

-1%

363

380

-4%

EBITDA

232

122

90% 1.016

566

80%

Itens reconciliados para EBITDA Ajustado

(39)

138

(1)

(88)

120

(2)

3

(18)

119%

(66)

(18)

-272%

Impostos

(–) Créditos de Impostos/direitos creditórios

12 -6702%
-37%

(46)

33

-239%

(39)

5

-803%

(+) Provisão para realização dos estoques

–

110

-100%

–

110

-100%

(+) Transição BPO

–

7

-100%

–

7

-100%

(+) Efeitos COVID

3

5

-37%

16

13

19%

(+)Outras provisões

0

1

-96%

1

3

-76%

(+) Impairment do Imobilizado (unidades hibernadas)

EBITDA Ajustado
193 260
-26%
928 686
35%
5. Resultado financeiro líquido
Resultado financeiro líquido no exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foi de uma despesa
financeira em R$126 milhões comparativamente a R$198 milhões no mesmo período de 2020,
refletindo uma melhora de 36,7%, ou R$73 milhões.
6. Lucro (prejuízo) líquido do exercício
O lucro líquido do exercício social findo em 31 de dezembro de 2021 foi de R$1.314 milhões, uma
melhora de R$1.338 milhões em relação ao prejuízo líquido de R$24 milhões em 2020. Esta variação
é resultado basicamente de: (i) melhora do resultado operacional em R$450 milhões, (ii)
reconhecimento de ativo fiscal diferido no montante de R$778 milhões, resultante da reavaliação da
recuperação de impostos diferidos.
7. Geração de Caixa
No exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, o fluxo de caixa operacional foi de R$ 605
milhões, em comparação aos R$ 555 milhões no exercício de 2020. Esta variação foi basicamente
resultado de uma melhora do desempenho operacional, que impulsionou o EBITDA a um patamar
superior.
Os impostos pagos em 2021 foram superiores a 2020, consequência de uma operação mais rentável,
situação que foi mitigada no 4Q21 a partir de emissão de nova dívida, o que aprimorou a otimização
da estrutura de capital. Em setembro de 2021, a Companhia emitiu uma nova dívida de R$1.000
milhão, na qual os recursos foram enviados à sua holding controladora através de um mútuo entre as
partes. E a holding utilizou a totalidade dos recursos para amortização parcial de sua dívida
relacionadas às operações.
8. Investimentos
Os desembolsos com Capex atingiram R$250 milhões, um crescimento de 25% quando comparado
ao ano de 2020, em linha com a estimativa da Companhia para os investimentos totais do período.
Vale lembrar que no ano de 2020 muitos investimentos não prioritários foram postergados para 2021
com o objetivo de priorizar caixa, dado o contexto da pandemia da COVID-19.
V. Governança Corporativa
Nossa estrutura de governança é composta por um Conselho de Administração, presidido pelo Diretor
Geral da holding controladora InterCement Participações S.A., e por uma Diretoria Estatuária, que
reporta as estratégias e resultados ao Conselho, de acordo com as atribuições e poderes conferidos
pela legislação e regulamentação aplicáveis, bem como pelo Estatuto Social da Companhia.
Em 2021, essa estrutura ganhou mais robustez com a nomeação de três novos conselheiros, dentre
eles dois membros independentes, o que eleva o patamar de Governança para o mais alto padrão,
conforme diretrizes do Novo Mercado da B3. São eles: Ana Caltabiano (independente), Marise Barroso
(independente) e Sergio Faifman. Profissionais experientes, com competências em campos diversos e
complementares, advindos de mercados e áreas distintas, que estão contribuindo com a ampliação do
nosso campo de visão.
Tivemos também a criação de três comitês e uma comissão de assessoramento, vinculados ao
Conselho, sendo: (i) Comitê de Auditoria, 100% composto por membros independentes, (ii) Comitê de
Finanças e Estratégia, (iii) Comitê de Governança, Pessoas e Sustentabilidade, e (iv) a Comissão de
Ética e Compliance.
Ainda em 2021 a InterCement Brasil tomou a iniciativa de internalizar áreas que anteriormente
possuíam relacionamento direito com a holding controladora InterCement Participações e/ou criar
áreas necessárias para a melhor estruturação da governança, aproximando assim a estrutura da
operação, fortalecendo o trabalho até então realizado e garantindo a autonomia necessária para o
melhor atendimento dos interesses da InterCement Brasil e seus stakeholders. Dessa forma,
estabelecendo uma governança específica com Auditoria Interna, Riscos e Compliance, tendo reporte
direto ao Conselho de Administração. Além disso, foram internalizadas e/ou criadas as áreas de
Relações com Investidores e TI (alocadas na Diretoria Financeira), e Direito Societário (alocado na
Diretoria Jurídica).
Reestruturamos também políticas internas, visando o aprimoramento da política de compliance da
Companhia, como a Norma de Integridade e Compliance, Norma Corporativa Anticorrupção, dentre
outros. E também implementamos novas políticas, se adequando à estrutura de governança do
Novo Mercado, mais alto padrão de governança da B3, como a Política de Transações com
Partes Relacionadas, Política de Remuneração, Regimento Interno do Conselho de Administração,
dentre outros.

BALANÇOS PATRIMONIAIS - 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)
Nota
Controladora
Consolidado
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante
Ativo não circulante
Títulos e valores mobiliários
Contas a receber de clientes
Partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Instrumentos financeiros derivativos
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Outros ativos
Propriedade para Investimentos
Investimentos:
Em controladas
Outros
Imobilizado
Direito de uso em arrendamentos
Intangível:
Ágio
Outros intangíveis
Total do ativo não circulante

6
8
22
9
10

361.745
171.972
150.950
361.616
68.706
27.924
1.142.913

357.687
459.813
425.096
155.878
172.848
156.420
–
150.754
–
347.444
355.935
341.249
39.347
69.952
40.265
37.702
28.180
37.680
938.058 1.237.482 1.000.710

7
8
22
9
10
19
5 (b)

5.401
2.076
32.564
28.989
125.449
69.687
7.272

5.349
3.635
25.100
–
48.970
67.608
24.705

6.156
2.076
32.664
28.989
125.449
69.703
7.272

6.298
3.635
25.200
–
48.970
67.623
24.705

24

640.564
57.624
–

–
30.278
2.561

640.564
58.886
–

–
31.430
2.561

11
273.373
259.075
–
–
–
–
82
8
12 1.747.128 1.747.282 1.994.860 2.010.050
14 (a)
131.200
224.663
136.904
224.727

Total do ativo

13
13

301.312
301.312
301.312
301.312
95.792
115.942
174.297
142.556
3.518.431 2.856.480 3.579.214 2.889.075

4.661.344 3.794.538 4.816.696 3.889.785

Controladora
Consolidado
Nota
explicativa 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Juros a pagar
Impostos e obrigações a pagar
Salários e encargos sociais
Dividendos a pagar
Adiantamentos de clientes
Partes relacionadas
Passivos de arrendamento
Outras obrigações
Total do passivo circulante
Passivo não circulante
Debêntures
Empréstimos e financiamentos
Provisão para riscos tributários,
cíveis e trabalhistas
Provisão para reconstituição
ambiental e descomissionamento
de ativos
Impostos e obrigações a pagar
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
Passivos de arrendamento
Outras obrigações
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva legal
Reservas de lucros
Reservas de incentivos fiscais
Ajustes de avaliação patrimonial
Lucro (Prejuízos) acumulados
Patrimônio líquido atribuível a
proprietários da controladora
Participação não controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

15
16
16 e 17
18
23 (e)
22
14 (b)

596.475
23.457
22.667
103.333
66.407
–
8.655
–
93.502
20.141
934.637

17 2.691.542
16
18.713

585.102
23.457
22.667
107.226
66.642
–
9.140
–
99.864
26.665
940.763

394.216
13.667
6.108
164.084
71.755
6.845
7.086
67.877
110.908
45.240
887.786

1.700.161 2.691.542
40.918
18.713

1.700.161
40.918

407.544
13.667
6.108
160.442
71.581
–
7.060
67.877
110.882
45.225
890.386

19

26.716

66.168

27.842

66.898

20
18

28.110
41.685

23.677
62.789

28.110
41.685

23.677
62.789

24
14 (b)

–
55.258
78.340
2.940.364

159.956
8.024
131.777
55.283
81.302
122.926
2.266.748 2.994.125

159.956
131.815
118.649
2.304.863

23 (a)
23 (b)
23 (b)
23 (c)

592.274 2.865.528
61.206
–
2.624
–
130.147
117.619
92
92
– (2.345.835)
786.343
–
786.343
4.661.344

592.274 2.865.528
61.206
–
2.624
–
130.147
117.619
92
92
– (2.345.835)

637.404
786.343
–
95.465
637.404
881.808
3.794.538 4.816.696

637.404
59.732
697.136
3.889.785

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)

Saldos em 31 de dezembro de 2019
Prejuízo do exercício
Dividendos pagos e propostos
Aumento de capital
Perdas com participação em controlada
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Lucro líquido do exercício
Redução de capital para absorção do prejuízo
Redução de capital em decorrência da cisão
parcial de acervo líquido
Redução da reserva de incentivo para absorção
do prejuízo
Dividendos antecipados
Juros sobre o capital próprio antecipados
Destinação:
Constituição de reserva legal
Constituição de reserva de incentivos fiscais
Constituição de reserva de retenção de lucros
Perdas com participação em controlada
Saldos em 31 de dezembro de 2021

23 (a)

Capital
social
2.865.528
–
–
–
–
2.865.528
–
(2.228.216)

Reserva
legal
–
–
–
–
–
–
–
–

Reserva de
retenção
de lucros
–
–
–
–
–
–
–
–

Reserva de
incentivos
fiscais
117.619
–
–
–
–
117.619
–
–

Ajustes de
avaliação
patrimonial
92
–
–
–
–
92
–
–

Lucros
(Prejuízos)
acumulados
(2.245.402)
(98.790)
–
–
(1.643)
(2.345.835)
1.224.115
2.228.216

Atribuível a
proprietários
da controladora
737.837
(98.790)
–
–
(1.643)
637.404
1.224.115
–

Participação não
controladores
57.822
74.629
(74.828)
466
1.643
59.732
90.156
–

Total do
patrimônio
líquido
795.659
(24.161)
(74.828)
466
–
697.136
1.314.271
–

23 (a)

(45.038)

–

–

–

–

–

(45.038)

–

(45.038)

23 (a)
23 (d)
23 (d)

–
–
–

–
–
–

–
–
–

(117.619)
–
–

–
–
–

117.619
(990.101)
(39.910)

–
(990.101)
(39.910)

–
(54.550)
–

–
(1.044.651)
(39.910)

–
–
–
(127)
786.343

–
–
–
127
95.465

–
–
–
–
881.808

–
61.206
–
–
–
(61.206)
–
–
–
130.147
–
(130.147)
–
–
2.624
–
–
(2.624)
–
–
–
–
–
(127)
592.274
61.206
2.624
130.147
92
–
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
23(b)
23 (c)
23 (b)
23 (d)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais - R$, exceto o prejuízo por ação, em reais)
Controladora
Consolidado
2020
2020
Nota
(reapre(reapre2021 sentado)
2021 sentado)
explicativa
25 3.159.687 2.413.713 3.152.677 2.402.608
26 (2.516.727) (2.224.459) (2.368.312) (2.104.071)
642.960
189.254
784.365
298.537

Receita líquida
Custo das vendas e dos serviços
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas administrativas
e comerciais
26 (261.321) (211.168) (269.000) (217.699)
Equivalência patrimonial
11
21.549
15.119
74
–
Outras receitas operacionais, líquidas
26
137.459
105.428
138.000
105.336
Lucro antes do resultado financeiro
653.439
186.174
540.647
98.633
e impostos
Resultado financeiro
Variação cambial
27
(4.795)
(23.159)
(4.795)
(23.154)
Receitas financeiras
27
135.127
43.816
139.192
45.092
Despesas financeiras
27 (248.149) (211.849) (260.085) (220.359)
Lucro (prejuízo) antes do imposto
de renda e da contribuição social
422.830
(92.559)
527.751
(12.247)
Imposto de renda e contribuição social
24
801.285
(6.231)
786.520
(11.914)
1.224.115
(98.790) 1.314.271
(24.161)
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Lucro líquido (prejuízo) atribuído a
Controladora
1.224.115
(98.790) 1.224.115
(98.790)
Não controladores
–
–
90.156
74.629
Lucro (Prejuízo) Básico/diluído
2,97
(0,24)
2,97
(0,24)
por ação ON - R$
29
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
1.224.115
(98.790) 1.314.271
(24.161)
–
–
–
–
Outros resultados abrangentes
1.224.115
(98.790) 1.314.271
(24.161)
Resultado abrangente total do período
Resultado abrangente atribuível a
Participação controladora
1.224.115
(98.790) 1.224.115
(98.790)
Participação não controladores
–
–
90.156
74.629
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Nota
explicativa

Auditores independentes - Instrução CVM 381/03
Nos termos da Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia informa que a sua
política de contratação de prestação de serviços não relacionados à auditoria externa se substancia
nos princípios que preservam a independência do auditor. Tais princípios se baseiam no fato de que o
auditor independente não deve auditar seu próprio trabalho, não pode exercer funções gerenciais, não
deve advogar por seu cliente ou prestar quaisquer outros serviços que sejam considerados proibidos
pelas normas vigentes, mantendo desta forma a independência nos trabalhos realizados. A Companhia
informa, também, que seus auditores, Ernst & Young Auditores Independentes S.S, não prestaram
serviços relevantes que podem comprometer a independência conforme descrito na referida norma.
VI. Desenvolvimento Sustentável
A holding InterCement lançou em 2021 a ‘Jornada ESG’, com metas e compromissos 2030 alinhados
aos ‘Objetivos de Desenvolvimento Sustentável’ da ONU, impulsionando a criação formal de uma área
ESG na Companhia. O mais importante é que a nova estrutura de ESG foi pensada para que atue de
forma transversal, permeando diferentes áreas e hierarquias da Companhia, posicionando assim a
temática ESG no pilar central da Companhia.
a. Meio Ambiente
A Companhia trata o tema meio ambiente como prioridade, garantindo o processo de produção de
cimento aderente aos requisitos e as condicionantes ambientais. Em 2021 aprimoramos ainda mais
nosso foco no meio ambiente, a partir da criação do Fórum Multidisciplinar de Emissões para
acompanhamento sistemático e diferenciado das emissões em todas as nossas fábricas.
Adicionalmente, reforçamos e reestruturamos a equipe de meio ambiente e licenciamento, bem como
a área de direito ambiental e minerário, fortalecendo a gestão do tema junto à operação.
Alcançamos em 2021 uma reciclagem equivalente a 22% de todas as nossas embalagens de cimento
comercializadas em 2021. Além da redução de 15% das emissões específicas de material particulado
em comparação a 2020, diminuindo nosso impacto na qualidade do ar. E preservamos 3 mil hectares
de área protegida ou restauradas, o que equivale a mais de 4 mil campos de futebol. Avaliação por
entidade externa de 100% dos requisitos relacionadas às nossas licenças ambientais, proporcionando
maior confiabilidade ao compliance ambiental.
O uso de combustíveis alternativos é um dos grandes pilares de nossa estratégia de redução de
emissões de CO2, fazendo uso de pneus, biomassa e resíduos urbanos como substituição térmica ao
combustível fóssil, i.e. coque de petróleo. Em 2021, combustíveis alternativos responderam por 25%
da utilização de combustíveis em nosso processo produtivo. Em nossos compromissos ambientais da
Jornada ESG nos comprometemos a aumentar em 85% o uso de combustíveis alternativos até 2030.
b. Segurança do Trabalho
Em 2021, conquistamos a certificação ISO 45001:2018 para 100% das fábricas em operação e o
escritório central - uma norma internacional focada na melhoria do desempenho em Saúde e
Segurança do Trabalho (SST). Adicionalmente, realizamos o processo de Transformação Digital de
Saúde, Segurança e Meio Ambiente, com implantação do BI (‘Business Intelligence’) e Observação de
Comportamento Seguro Digital, que conferem mais eficiência e eficácia na análise de resultados.
Além disso, foi realizado o Diagnóstico de Cultura de Segurança do Trabalho em 100% das fábricas e
operações de concreto, trazendo uma visão detalhada do perfil dos times em relação aos temas de
segurança. Foi ampliado o time de segurança nas fábricas integradas, ampliando a presença técnica
nas atividades.
Como resultado, tivemos 50% de redução nas taxas de acidentes em comparação a 2020, além de
recordes históricos em menor taxa de gravidade e de frequência.
c. Social
A Companhia tem convicção de que seu papel junto às comunidades onde está presente vai muito
além da geração de valor na economia local: é contribuir para a transformação cultural, social e
econômica do cotidiano dessas áreas, gerando resultados positivos para a comunidade e para os
negócios.
Como referência vale destacar o trabalho da Companhia no fomento da produção de biomassa pelas
comunidades locais, onde mais de duas mil toneladas de Babaçu e Licuri foram produzidas nos
últimos dois anos, beneficiando a economia circular, tanto em emprego como renda, mas também a
cultura produtiva da região.
A criação do Impulso Social Integrado (ISI), que traduz a nossa visão estratégica de responsabilidade
social e o papel do Instituto InterCement Brasil na construção de comunidades mais justas e
sustentáveis, impulsiona exemplos como estes, com uma abordagem integrada, transversal, à
temática ESG.
Adicionalmente, tivemos aumento de 47% no número de fornecedores ativos que utilizam a plataforma
de antecipação de recebíveis (Monkey), por meio da qual pequenos e médios fornecedores têm
acesso ao recurso financeiro com taxas mais atrativas que as oferecidas no mercado, possibilitando
melhora do fluxo de caixa deles. E também o aumento de 55% no índice de competitividade dos
pequenos negócios, alcançado a partir do último ciclo do Programa Encadeamento Produtivo,
realizado em parceria com o Sebrae.
VII. Recursos Humanos
A Companhia acredita no engajamento e prosperidade das pessoas como única forma de potencializar
a geração de valor e, em razão disso, vem reforçando desde 2019 a escuta ativa, aprimorando assim
a direção da gestão e indo ao encontro das necessidades individuais de cada colaborador. Fortalecer
as relações humanas vem resultando em uma vontade e esforços cada vez maiores pela Companhia
para gerar o bem aos seus colaboradores, suas famílias, aos trabalhadores indiretos e à sociedade em
geral, para que tenham vidas melhores. Disseminando também essa cultura entre os colaboradores
para que todos tenham esse olhar, fazendo o bem a si, aos colegas e à sociedade.
Como resultado, em 2021 a Companhia alcançou uma grande conquista no que tange à gestão de
pessoas. Figuramos entre as cinco melhores empresas pelo prêmio Valor Carreira, dentre as melhores
práticas na gestão de pessoas, na categoria de empresas com 1.501 a 3.000 colaboradores.
Nossa avaliação interna de satisfação dos colaboradores também reflete que estamos no caminho
certo na gestão de pessoas, atingindo um índice de 75% de satisfação, considerado extremamente
alto, segundo a metodologia Net Promoter Score (NPS) e superior à nossa meta de 70%. E em relação
à marca empregadora, por meio da nova área de Atração de Talentos, atingimos índice superior a 85
pontos na pesquisa de satisfação feita com candidatos a vagas, considerado padrão de excelência
pela metodologia NPS.
Outro grande avanço da Companhia tem sido a mudança gradual de sua cultura de diversidade e
inclusão. Em 2020 estruturamos a DIDA, área responsável por Diversidade, Inclusão, Desenvolvimento
e Aprendizagem, a qual impulsiona a sensibilização da Companhia para estes temas. Em 2021
seguimos aprimorando, com campanhas, ações e ferramentas, que devem ser constantes, pois
acreditamos que essa mudança é um processo contínuo e definitivo. Como resultado, em 2021,
aumentamos em 2,5 p.p. a participação feminina em nosso quadro de colaboradores, passando a
representar 17% do total e figurando entre os melhores balanços da indústria. Um avanço significativo
que nos motiva a buscar patamares ainda melhores, pois, ainda estamos longe da divisão que
consideramos ideal, reflexo também de uma indústria historicamente masculina. Em cargos de
liderança a proporção de mulheres é mais alta, alcançando 1 mulher para cada 4,5 homens.
No campo do treinamento as horas investidas em treinamento e desenvolvimento por pessoa
aumentaram ao equivalente a três vezes o investido em 2020. Além da adesão à Plataforma de
Educação Edupass para funcionários e suas famílias, incentivando a educação ao disponibilizar mais
de 150 mil cursos a preços acessíveis.
Em 2021 tivemos reconhecimento financeiro dado a 45% das pessoas, em dois ciclos de meritocracia
realizados por meio da metodologia própria Key PePo, que analisa pessoas e posições-chaves.
VIII. Remuneração aos acionistas
O Estatuto Social da Companhia prevê a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios de 25%
sobre o lucro líquido do exercício ajustado na forma da lei, aos titulares de suas ações. Os dividendos
são calculados de acordo com o Estatuto Social da Companhia e em consonância com a Lei das
Sociedades por Ações.
Em 2021, foram distribuídos de forma antecipada ao acionista controlador R$990 milhões em
dividendos, além de R$39 milhões em juros sobre capital próprio, relativos ao resultado do exercício
social de 2021.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 7696-CFC8-F261-9077.

Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas
Provisão para perdas de crédito esperada
Insumos adquiridos de terceiros
Produtos, mercadorias e serviços adquiridos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
Perda e recuperação de valores ativos
Valor adicionado bruto
Depreciação, amortização e exaustão
Valor adicionado líquido produzido
pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras

Controladora
2021
2020
4.148.429 3.200.590
131.859
70.297
(919)
1.413
4.279.369 3.272.300

Consolidado
2021
2020
4.152.043 3.201.418
133.160
70.323
(919)
1.413
4.284.284 3.273.154

(2.218.491) (1.818.388) (2.206.558) (1.815.316)
(452.772) (411.137) (292.056) (275.670)
28.352
81.876
28352
81.876
(2.642.911) (2.147.649) (2.470.262) (2.009.110)
1.636.458 1.124.651 1.814.022 1.264.044
(331.321) (355.891) (362.783) (379.832)
1.305.137

768.760

1.451.239

884.212

21.549
140.884
162.433
1.467.570
1.467.570
302.884
(324.233)
264.804

15.119
40.804
55.923
824.683
824.683
262.734
422.991
237.748

74
144.948
145.022
1.596.261
1.596.261
303.836
(298.600)
276.754

–
42.080
42.080
926.292
926.292
263.313
440.846
246.294

Valor adicionado total a distribuir
Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Impostos, taxas e contribuições
Juros, aluguéis e outras despesas operacionais
Remuneração de capitais próprios:
Juros sobre o Capital Próprio
39.910
–
39.910
–
Dividendos
990.101
–
990.101
–
Lucro (prejuízos) retidos
194.104
(98.790)
194.104
(98.790)
Participação dos não controladores nos lucros retidos
–
–
90.156
74.629
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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I. Mensagem da Administração
Vivemos, atualmente, em um cenário de incertezas e em um mundo com desafios políticos, sociais e
econômicos. Isso torna ainda mais importante o entendimento do nosso papel nesse contexto e
aumenta a nossa responsabilidade, como empresa e como indivíduos, de mobilizar nossos
profissionais e parceiros para reduzir os impactos dessas questões nas regiões onde atuamos, seja
por meio de nossas boas práticas ou construindo relações sólidas.
Focados em nosso negócio e inseridos nesse contexto, temos desafios que nos propomos a superar:
ter uma operação sustentável, promover a transformação digital em todas as áreas da Companhia, ser
uma empresa mais inclusiva e de gestão horizontal, e ter resultados mais crescentes e sólidos.
Para ter uma operação mais sustentável, institucionalizamos a nossa jornada ESG de forma
transversal, tendo a equipe de sustentabilidade como guardiã, pois acreditamos que a temática deva
permear toda a Companhia, ou seja, trata-se de uma construção de todas as áreas, feita por meio da
integração entre elas, criando um ecossistema que gera resultados muito mais significativos. Desse
modo, aderimos aos Compromissos 2030 das empresas que compõem o portfólio da InterCement
Participações, que estão totalmente em linha com a agenda 2030 da Organização das Nações Unidas
(ONU), mas também associados aos nossos temas materiais e aos nossos princípios, conferindo mais
foco e transparência à nossa operação.
A resposta ao desafio de promover a transformação digital em todas as áreas da Companhia segue o
mesmo princípio de integração, horizontalidade e transversalidade, aliando processos, pessoas e
sistemas em prol de soluções que tragam mais eficiência. Em todas as áreas, temos iniciativas
significativas de transformação digital acontecendo, muitas delas já com impactos relevantes em 2021,
como o conceito de indústria 4.0, fortalecendo a performance e a sustentabilidade, e a implantação do
CRM Sales Force e SAP Ariba - novos sistemas de planejamento, e diversas automações, integrando
sistemas e permitindo abordagens mais assertivas e preditivas.
Já em resposta ao desafio de sermos uma empresa mais inclusiva e de gestão horizontal, criamos a
DIDA (Diversidade, Inclusão, Desenvolvimento e Aprendizagem) e a GISA (Gestão Integrada de
Saúde e Apoio às Pessoas). Além disso, implantamos um modelo de escuta ativa que culminou na
redefinição da nossa cultura organizacional - recriada com e a partir das pessoas. Como resultado,
convergimos em um novo propósito: “vontade e talento para construir e entregar o bem a cada dia,
para que todos tenham vidas melhores”.
As pessoas, aliás, são a base de qualquer estratégia. Além de estruturarmos nossas premissas com
base em nossos colaboradores, reunimos a Diretoria de Pessoas com todas as diretorias para criar
várias iniciativas. Como parte do reconhecimento do nosso trabalho e estímulo para seguirmos
confiantes nesse processo, figuramos entre os Top 5 do Prêmio Valor Carreira, na categoria empresas
com 1,5 mil a 3 mil colaboradores. O olhar voltado para a forma como nos relacionamos com as
pessoas também se estende às comunidades onde estamos inseridos. Por meio do Instituto
InterCement Brasil atuamos diretamente nas comunidades em que estamos presentes, como gestor
do investimento social, gerando metodologias e apoiando as fábricas na elaboração e implementação
dos seus próprios planos de ação, de forma a respeitar as peculiaridades e potenciais de cada região,
emponderando-as por meio de um modelo estruturado.
Também foi um catalisador de consolidação em 2021 o grande avanço que tivemos no nível da nossa
governança. Criamos a área de Relação com Investidores (RI), os Comitês de Assessoramento ao
Conselho, como o Comitê de Auditoria, Comitê de Finanças e Estratégia, e Comitê de Governança,
Pessoas e Sustentabilidade, além da Comissão de Ética e Compliance e uma área de Controle
Internos dedicada às operações no Brasil. Ainda no que tange à governança, vale destacar que
expandimos e renovamos nosso Conselho de Administração, adicionando membros externos e
independentes, e também a elaboração de uma série de políticas e regimentos internos para regular
as atividades, conforme o mais alto nível de governança (Novo Mercado, da B3).
Fizemos, ainda, uma revisão em nossas Demonstrações Financeiras de forma estruturada e
consistente dentro dos mais altos padrões, revisamos nossos processos e controles, montamos uma
equipe de sustentabilidade, fortalecemos a área de comunicação e renovamos o nosso time Jurídico.
Sem dúvidas, hoje somos uma empresa muito mais robusta em termos de governança.
A mesma lógica se estende aos nossos fornecedores, que passam pelo nosso rígido processo de
homologação e, adicionalmente, têm suas boas práticas de Gestão de Pessoas, Saúde, Segurança e
Meio Ambiente (SSMA), Inovação e Programas Sociais incentivadas e reconhecidas pelo programa
Partner. Assim, agregamos valor a toda nossa cadeia, como consta na própria definição do nosso
negócio.
Além de todas essas frentes, chegamos ao quarto desafio: termos resultados mais crescentes e
sólidos. Nossos indicadores de desempenho financeiro, que apontam 31% de aumento na receita
líquida e margem EBITDA de 29%, mostram que também progredimos de forma relevante nessa
dimensão.
No nível institucional, atuamos em conjunto com entidades setoriais, como o Sindicato Nacional da
Indústria do Cimento (SNIC), a fim de desenvolver novas tecnologias, aditivos e melhores práticas no
consumo de energia e coprocessamento para que todo o setor seja capaz de reduzir as emissões de
CO², um dos Gases de Efeito Estufa (GEE).
Todas essas iniciativas foram realizadas porque para nós, o resultado é fundamental, mas o meio, ou
seja, a forma como fazemos as coisas, é ainda mais importante. Com esse olhar, podemos não só
potencializar os nossos resultados, mas também ter um desenvolvimento sustentável, enquanto
empresa e enquanto cidadãos. Então, focamos na maneira como as coisas são feitas e os resultados
estão aí para mostrar que estamos no caminho: em 2021 todos os nossos objetivos foram alcançados
e, não fossem as condições adversas que marcaram o ano, seriam até superados.
É, portanto, com muita satisfação que compartilhamos um pouco dessa jornada nesse relato. O termo
“jornada” não foi escolhido por acaso. Ele representa de forma fidedigna como entendemos nossa
maneira de gerir, ou seja, um caminhar contínuo e progressivo, e traz o foco justamente para o
processo, em como as coisas são feitas. A publicação do nosso primeiro Relatório Integrado, de ano
base 2020, foi um importante instrumento para olharmos para esse processo e nossas iniciativas, com
grande contribuição para o trabalho de autoconhecimento e revisitação que está em curso nesses
últimos anos. A publicação desse material pelo segundo ano consecutivo no formato de Relatório
Integrado, com certeza nos dá ainda mais informação e conhecimento para continuarmos nossa
jornada, cientes de nossas responsabilidades, de quem somos e aonde queremos chegar,
reconhecendo nossos avanços, mas cada vez mais conscientes acerca do que temos a melhorar.
Lívio Kuze, CEO da InterCement Brasil
II. Contexto Operacional
A Companhia é uma das líderes em produção de cimento no mercado brasileiro, com capacidade
instalada de 17,2 milhões de toneladas, sendo 12,2 milhões ativas e 5,0 milhões hibernadas. De
acordo com informações disponibilizadas pelo Sindicato Nacional da Indústria do Cimento (“SNIC”), a
Companhia está posicionada como a segunda maior empresa de cimento do país, sendo uma das
duas únicas que registram vendas em todas as regiões do Brasil, segundo o SNIC.
As operações da Companhia incluem 15 unidades produtivas de cimento, 6 usinas de concreto e 02
unidades de agregados. Com unidades produtivas localizadas em quatro das cinco regiões do Brasil (quais
sejam, Sul, Sudeste, Centro-Oeste e Nordeste), a Companhia cobre uma área equivalente a cerca de 90%
do Produto Interno Bruto (PIB) brasileiro. De forma que as vendas da Companhia estão relativamente
alinhadas à distribuição do PIB por região. Sua base de clientes é altamente diversificada, sem que um
único cliente represente uma parcela significativa da receita líquida consolidada total da Companhia.
III. Principais Indicadores Consolidados
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2021 e (Em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes para reconciliar o prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social
com o caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) atividades operacionais:
Depreciação, amortização e exaustão
Amortização direito de uso em arrendamentos
Resultado de equivalência patrimonial
Reversão de provisões para perdas eventuais, líquidas
Recuperação de impostos
Provisão para perdas estoques
Repactuação do risco hidrológico
Juros, encargos provisionados e variações cambiais
Ganho na venda de ativo imobilizado
Baixa de ativo imobilizado
Ajuste ao valor recuperável
Redução (aumento) nos ativos operacionais:
Partes relacionadas
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Partes relacionadas
Fornecedores
Salários e férias a pagar
Outras obrigações e contas a pagar
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários
Impostos e obrigações a pagar

26
26
11
26 e 27
9

26
26
26

19

Controladora
2021
2020

Consolidado
2021
2020

422.830

(92.559)

527.751

(12.247)

224.426
106.895
(21.549)
16.651
(110.854)
23.746
–
165.356
(41.304)
23.967
(28.352)

247.548
108.343
(15.119)
40.875
(50.999)
124.052
–
160.008
(22.548)
22.628
(81.876)

249.389
113.394
(74)
17.047
(110.854)
23.746
(43.100)
167.023
(41.304)
24.216
(28.352)

271.469
108.363
–
42.084
(50.999)
124.052
–
160.980
(22.548)
22.635
(81.876)

22.058
(15.715)
(73.992)
8.471
(41.725)

(100.385)
(106.260)
(90.088)
190.887
15.697

22.098
(15.805)
(74.560)
8.143
(42.107)

(61.474)
(106.953)
(89.405)
190.864
14.499

Nota
explicativa
Imposto de renda e contribuição social pagos
Juros pagos
Recebimento de dividendos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aplicações em títulos e valores mobiliários, líquidas
Aquisição de imobilizado
Adições ao intangível
Aumento do investimento
Recebimento pela venda de ativo imobilizado
Empréstimos concedidos a partes relacionadas
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Integralização de capital (minoritários)
Pagamentos de empréstimos, financiamentos e debêntures
Captação de Empréstimos, Financiamentos e Debêntures
Gastos com emissões de debêntures
Partes relacionadas
Pagamento de juros sobre capital próprio e dividendos
Contraprestação de arrendamentos
Caixa líquido aplicado nas (gerado pelas) atividades de financiamento
Aumento de caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

(574)
62.969
(2.655)
52.409
186.469
143.678
190.469
144.030
(5.174)
25.655
(5.113)
25.704
(21.949)
5.598
(7.705)
(19.341)
(32.791)
(5.536)
(32.792)
(5.536)
(47.818)
51.636
(48.145)
54.465
759.072
634.204
890.710
761.175
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Controladora
2021
2020
(44.181)
–
(154.226) (120.188)
16.624
17.987
577.289
532.003

(52)
(249.181)
(10.025)
11
(9.500)
42.234
(992.622)
(1.219.146)

17
22
14 (b)

Consolidado
2021
2020
(50.432)
(6.429)
(154.226) (120.188)
–
–
686.052
634.558

202
142
(199.699) (249.708)
(5.166)
(28.417)
(2.500)
–
12.586
42.234
– (992.622)
(194.577) (1.228.371)

–
–
(13.854) (1.875.498)
1.000.000 1.700.161
(9.223)
(22.536)
(67.255)
–
(141.593)
–
(122.160) (123.877)
645.915 (321.750)
4.058
15.676
357.687
342.011
361.745
357.687

456
(200.426)
(12.691)
–
12.586
–
(200.075)

–
466
(13.854) (1.875.498)
1.000.000 1.700.161
(9.223)
(22.536)
(67.255)
–
(202.988)
(67.984)
(129.644) (123.877)
577.036 (389.268)
34.717
45.215
425.096
379.881
459.813
425.096

1. Contexto operacional: A InterCement Brasil S.A. (“Companhia” ou “Grupo InterCement Brasil”) está domiciliada na Avenida das Nações Unidas, 12.495,
13º andar, na cidade de São Paulo, no Estado de São Paulo, Brasil. A Companhia tem como controladora final a InterCement Participações S.A., através
da Intercement Trading e Inversiones S.A.. O Grupo InterCement Brasil possui 15 fábricas de cimento, 6 usinas de concreto e 02 unidades de agregados,
todas localizadas no Brasil. Adicionalmente, a Companhia possui participações societárias em geradoras de energia elétrica na modalidade de autoprodutor.
1.1. Principais eventos ocorridos durante o exercício de 2021: a) Registro de Companhia aberta na CVM: Em 14 de julho de 2021, a Companhia
concluiu o registro de Companhia aberta na CVM (Comissão de Valores Mobiliários), porém, não seguiu com a Oferta Pública de Ações na B3 S.A., devido
a condições adversas do mercado naquele momento. Essa foi uma oportunidade para a Companhia aprimorar o nível de governança em linha com as
melhores práticas de mercado. Dentre as principais medidas destacamos: tornou o Conselho de Administração mais robusto com a nomeação de três
novos conselheiros, dentre eles dois membros independentes; criou três comitês de assessoramento, vinculados ao Conselho, sendo: (i) Comitê de
Auditoria, 100% composto por membros independentes, (ii) Comitê de Finanças e Estratégia, e (iii) Comitê de Governança, Pessoas e Sustentabilidade; e
criou as áreas de Relação com Investidores (RI) e Controle Internos. b) Cisão parcial: Em 28 de setembro de 2021, a controladora InterCement Brasil S.A.
aprovou a cisão parcial de bens, direitos e obrigações da Companhia, ao valor contábil, com base no balanço patrimonial de 30 de junho de 2021, com
versão do acervo líquido cindido para a companhia InterCement Participações Investimentos S.A.. O acervo líquido cindido no montante de R$45.038, que
resultou na correspondente redução do capital social da Companhia, sem o cancelamento de ações, está representado pelos itens a seguir:
Valor contábil Provisão para realização Valor líquido
Ativo não circulante:
Propriedades para investimento
2.158
(148)
2.010
Terrenos (Nota 12)
58.189
(15.775)
42.414
Edifícios (Nota 12)
702
–
702
Máquinas e equipamentos (Nota 12)
1.966
(1.786)
180
Direitos de exploração de minas (Nota 13)
40.287
(40.287)
–
Ativo disponível para venda (outros ativos)
3.156
(320)
2.836
Passivo não circulante:
(3.104)
–
(3.104)
Provisões ambientais (outras obrigações)
103.354
(58.316)
45.038
Acervo líquido cindido
1.2. Efeitos da pandemia provocada pelo Coronavírus (COVID-19): Em 10 de março de 2020 e em 16 de abril de 2020, a Comissão de Valores
Mobiliários emitiu Ofício Circular nº 02/2020 e nº 03/2020 (“OFÍCIOCIRCULAR/CVM/SNC/SEP/nº 02/2020 e nº 03/2020”), respectivamente, sobre
eventuais efeitos que o Coronavírus poderia trazer para os negócios das Companhias e seus respectivos reflexos nas demonstrações financeiras, no qual
destaca a importância das Companhias Abertas e seus Auditores Independentes considerarem cuidadosamente os impactos da Covid-19 em seus
negócios e os riscos e incertezas aos quais estão expostas. Referidas orientações foram reforçadas pela CVM nos Ofícios Circulares nº 01/2021 e 01/2022,
emitidos respectivamente em 29 de janeiro de 2021 e 1º de fevereiro de 2022, que tratam de aspectos relevantes a serem observados na elaboração das
Demonstrações Financeiras. Neste sentido, a Companhia esclarece que, considerando as atuais informações e dados a respeito dos potenciais impactos
da Pandemia da Covid-19 em suas atividades, entende não existir, neste momento, efeitos relevantes que impactem as demonstrações financeiras anuais,
a continuidade dos negócios e/ou às estimativas contábeis. Não obstante, a administração segue monitorando de forma diligente toda e qualquer
informação a respeito do tema, e seu efeitos nas principais estimativas e julgamentos contábeis críticos. Dentre os diversos riscos aos quais a Companhia
pode ter exposição, destacam-se o risco relacionado à recuperabilidade de ativos financeiros, do ativo imobilizado e intangível, dos tributos diferidos e as
obrigações contidas nos contratos de dívida (covenants). Redução ao valor recuperável (impairment) de ativos financeiros: A Companhia avaliou sua
carteira de recebíveis no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, e não identificou evidências que pudessem impactar as estimativas de reconhecimento
de provisão para perdas de crédito esperadas. A Companhia permanece acompanhando o cenário e avaliando eventuais impactos que poderiam causar
reflexo na mensuração do valor recuperável dos ativos financeiros. Perda por redução ao valor recuperável (impairment) do ativo imobilizado e intangível e
realização de imposto de renda e contribuição social diferidos: A Companhia avaliou a recuperabilidade de seus ativos, avaliando seus planos de negócio
para os próximos períodos considerando o cenário atual impactado pela COVID-19 e não identificou a necessidade de provisão para perda nas
demonstrações financeiras findas em 31 de dezembro de 2021. Cumprimento de obrigações contidas nos contratos de dívida (covenants): Conforme nota
explicativa nº 16, de acordo com os contratos vigentes, a Companhia avaliou os índices financeiros e concluiu que em 31 de dezembro de 2021 as
cláusulas restritivas estavam adimplentes.
2. Apresentação das demonstrações financeiras consolidadas: 2.1. Base de apresentação e elaboração das demonstrações financeiras: i)
Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil e de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (“International Financial Reporting Standards - IFRS”), emitidas pelo “International
Accounting Standards Board - IASB”. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem as políticas estabelecidas na Legislação Societária Brasileira
e os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pela Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”). ii) Base de elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base
no custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis a
seguir. iii) Moeda funcional e moeda de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados em reais (R$), moeda funcional
e de apresentação das demonstrações financeiras, que representa a moeda do principal ambiente econômico no qual a Companhia opera. As transações
em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional da Companhia e suas controladas, são registradas de acordo com as taxas
de câmbio vigentes na data de cada transação. No fim de cada exercício, os itens monetários em moeda estrangeira são reavaliados pelas taxas vigentes.
As variações cambiais são reconhecidas no resultado do exercício quando incorridas, exceto variações cambiais decorrentes de empréstimos e
financiamentos em moeda estrangeira relacionados a ativos em construção para uso produtivo futuro, que estão incluídas no custo desses ativos quando
consideradas como ajustes aos custos, com juros dos referidos empréstimos. 2.2. Bases de consolidação: i) Entidades controladas: As demonstrações
financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas e operações em conjunto. Nas demonstrações
financeiras individuais da Companhia, as demonstrações financeiras das controladas e operadas em conjunto são reconhecidas pelo método de
equivalência patrimonial. Quando necessário, são feitos ajustes contábeis nas demonstrações financeiras das controladas para adequar suas práticas
contábeis àquelas utilizadas pela Companhia. Todas as transações e saldos de ativos e passivos entre as empresas incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas são eliminados integralmente. As participações em consórcios e operações em conjunto (“joint operation”) são reconhecidas linha
a linha nas contas do balanço e da demonstração do resultado da Companhia. A participação nessas sociedades está restrita ao percentual conforme
contrato entre as partes, e consequentemente, à parcela da receita e de determinados custos e despesas, que a Companhia reconhece contabilmente, de
forma proporcional à sua participação nessas operações. Consolidação: As informações consolidadas incluem as seguintes controladas e operações em
conjunto:
2021
2020
Participação - %
Participação - %
Direta
Indireta
Direta
Indireta
Controladas
Barra Grande Participações S.A. (a)
80,07
–
80,07
–
Comican - Companhia de Mineração Candiota (b)
97,59
–
96,51
–
Eco Processa Tratamento de Resíduos Ltda.
100,00
–
100,00
–
Estreito Participações S.A. (c)
80,82
–
80,82
–
Machadinho Participações S.A. (d)
80,15
–
80,15
–
Neogera Investimentos em Inovação Ltda.
99,87
–
99,87
–
Operação em conjunto
BAESA - Energética Barra Grande S.A.
–
9,00
–
9,00
Consórcios
Consórcio Estreito Energia - CESTE
–
4,44
–
4,44
Consórcio Machadinho
–
5,28
–
5,28
(a) Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a controlada Barra Grande Participações possui, 64.129.456 ações escriturais e sem valor nominal, sendo
51.348.455 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal e 12.781.001 ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal, integralmente subscritas
e integralizadas. Os acionistas detentores das ações preferenciais, têm direito à dividendos prioritários equivalentes à 80% do lucro líquido auferido em
cada exercício social, e não possuem direito de voto. (b) Em 28 de junho de 2020 e 14 de outubro de 2020, a Companhia aprovou o aumento de capital na
controlada, Companhia de Mineração Candiota “Comican”, de 17.850.000 ações e de 15.000.000 ações, respectivamente, integralizando o montante de
R$17.850, mediante créditos detidos contra esta mesma controlada, e R$2.500 com aporte em caixa, e o restante a ser integralizado, no montante de
R$12.500, até junho de 2022. Com referido aumento de capital, a controlada Comican” passou a ter 33.850.000 ações sendo 33.370.000 ações ordinárias
e 480.000 ações preferenciais. Em 2021, a Companhia integralizou capital o montante de R$9.500 mediante aporte em caixa. Adicionalmente, houve o
aumento de 1,08% no percentual de participação, visto que, o aporte de capital foi realizado apenas pela sócia InterCement Brasil S.A.. (c) Em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020, a controlada Estreito Participações possui, 181.597.485 ações escriturais e sem valor nominal, sendo 146.769.168 ações
ordinárias, escriturais e sem valor nominal e 34.828.317 ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal, integralmente subscritas e integralizadas. Os
acionistas detentores das ações preferenciais, têm direito à dividendos prioritários equivalentes à 75% do lucro líquido auferido em cada exercício social,
e não possuem direito de voto. (d) Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, a controlada Machadinho Participações possui, 31.795.658 ações escriturais e
sem valor nominal, sendo 25.484.220 ações ordinárias, escriturais e sem valor nominal e 6.311.438 ações preferenciais, escriturais e sem valor nominal,
integralmente subscritas e integralizadas. Os acionistas detentores das as ações preferenciais, têm direito à dividendos prioritários equivalentes à 80% do
lucro líquido auferido em cada exercício social, e não possuem direito de voto. ii) Participações em operações em conjunto (“joint operation”): Uma operação
em conjunto é um acordo através do qual as partes detêm controle conjunto dos direitos sobre os ativos e obrigações sobre os passivos. Controle conjunto
é o compartilhamento contratualmente acordado em relação as decisões sobre as atividades relevantes e requerem o consentimento unânime das partes
que compartilham o controle. Quando uma entidade realiza atividades de operações em conjunto, o operador em conjunto reconhece os ativos, passivos,
receitas e despesas em relação a sua participação. Quando uma empresa realiza transações com suas controladas em conjunto, os lucros e prejuízos
resultantes das transações são reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas apenas na medida das participações da Companhia na
controlada em conjunto. iii) Ágio: O ágio resultante de uma combinação de negócios é demonstrado ao custo na data da combinação do negócio, líquido
da perda ao valor recuperável, se houver. Para fins de teste de redução ao valor recuperável, o ágio é alocado a unidade geradora de caixa Interment Brasil
S.A, uma vez que a Companhia apresenta único segmento de negócios (cimentos). A unidade geradora de caixa a qual o ágio foi alocado é submetida
anualmente a testes de redução ao valor recuperável, ou com maior frequência quando houver indicação nesse sentido. Se o valor recuperável da unidade
geradora de caixa for menor que o valor contábil, a perda por redução ao valor recuperável é primeiramente alocada para reduzir o valor contábil de
qualquer ágio alocado à unidade e, posteriormente, aos outros ativos dessa unidade proporcionalmente ao valor contábil de cada um de seus ativos.
Qualquer perda por redução ao valor recuperável do ágio é reconhecida diretamente no resultado do exercício. A perda por redução ao valor recuperável
do ágio não pode ser revertida em períodos subsequentes. Quando da alienação da correspondente unidade geradora de caixa, o valor atribuível de ágio
é incluído na determinação do lucro ou prejuízo da alienação.
3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativos: Na aplicação das práticas contábeis da Companhia, a Administração deve fazer
julgamentos e elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de outras fontes. As
estimativas e as respectivas premissas estão baseadas em dados históricos e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem
diferir dessas estimativas. As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões feitas às estimativas
contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revisadas. Principais julgamentos na aplicação das práticas contábeis: A seguir são
apresentados os principais julgamentos efetuados pela Administração durante o processo de aplicação das práticas contábeis da Companhia e que afetam
significativamente os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. i) Redução ao valor recuperável do ágio: Para determinar se o ágio apresenta
redução a seu valor recuperável, é necessário fazer estimativa do valor em uso das unidades geradoras de caixa às quais o ágio foi alocado. O cálculo do
valor em uso exige que a Administração estime os fluxos de caixa futuros esperados oriundos das unidades geradoras de caixa e uma taxa de desconto
adequada para que o valor presente seja calculado. Os detalhes da análise de perda por redução ao valor recuperável estão divulgados na nota explicativa
nº 13. ii) Uso de estimativas: As estimativas contábeis foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, conforme aplicável, de acordo com o julgamento
da Administração da Companhia. Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem determinação da vida útil dos bens do ativo
imobilizado, amortização de intangíveis, provisão para perdas de bens paralisados, provisão para perda de crédito esperada, provisão para perdas e
obsolescência dos estoques, provisão para reconstituição ambiental, descomissionamento de fábricas, imposto de renda e contribuição social diferidos e
provisão para riscos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores divergentes devido a imprecisões inerentes ao
processo de estimativa. A Companhia revisa as estimativas, premissas, determinação da vida útil dos bens do ativo imobilizado e provisão para perda de
estoques anualmente. iii) Ativos imobilizados e intangíveis: A estimativa de vida útil média adotada pela Companhia é conforme segue:
Vida útil média
Edificações e outras construções
31 anos
Máquinas e equipamentos
17 anos
Veículos
17 anos
Móveis e utensílios
8 anos
Reservatório, barragens e adutoras
24 anos
Minas e jazidas
(*)
Bens vinculados à concessão
(**)
Gastos com desenvolvimento de projetos
5 anos
Direito de uso de software
5 anos
(*) A exaustão de minas e jazidas é feita: (a) com base na extração efetiva, em relação ao rendimento total esperado; ou (b) de forma linear, com base na
vida útil definida para a mina (vida útil média 69 anos). (**) Os bens vinculados a concessão são amortizados linearmente pelo período de concessão que
se encerra em março de 2041 para a Companhia Barra Grande Participações S.A., e fevereiro de 2043 para a Companhia Estreito Participação S.A..
4. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações: 4.1. Novas normas emitidas e emendas as normas contábeis adotadas pela Companhia e
suas controladas:
As seguintes alterações de normas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) foram adotadas pela primeira vez para o exercício
iniciado em 1 de janeiro de 2021:
Normas
Data de início
IFRS 7 (CPC 40(R1)), IFRS 9 (CPC 48), IFRS 16 (CPC 06(R2)) e IAS 39 (CPC 38) - Impacto da adoção
01 de janeiro de 2021
inicial da das alterações da Reforma da Taxa de Juros de Referência
IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Impacto da aplicação inicial da Alteração à IFRS 16 (CPC 06(R2)) 30 de junho de 2021
Concessões de Aluguel Relacionadas à Covid-19
A Administração avaliou as respectivas alterações nos pronunciamentos e concluiu que não foram necessários ajustes nas demonstrações financeiras
consolidadas encerradas em 31 de dezembro de 2021 em função das respectivas adoções. 4.2. Novas normas emitidas e emendas as normas
contábeis ainda não adotadas pela Companhia e suas controladas: Novas normas, alterações e interpretações à normas existentes que não são
efetivas ainda e não foram adotadas antecipadamente pela Companhia. A avaliação dos potenciais impactos nas demonstrações financeiras ainda não foi
iniciada, mas considerando as atuais operações não se esperam impactos relevantes.

Normas
Data de inicio
• IFRS 17 (CPC 50) - Contratos de Seguros
01 de janeiro de 2023
• Alterações à IAS 1 (CPC 26(R1)) - Classificação de Passivos como Circulantes ou Não Circulantes
01 de janeiro de 2023
• Alterações à IFRS 3 (CPC 15 (R1)) - Referência à Estrutura Conceitual
01 de janeiro de 2022
• Alterações à IAS 16 (CPC 27) - Imobilizado: Recursos Antes do Uso Pretendido
01 de janeiro de 2022
• Alterações à IAS 37 (CPC 25) - Contratos Onerosos Custo de Cumprimento do Contrato
01 de janeiro de 2022
• Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 2018-2020 Alterações à IFRS 1 (CPC 27 (R1), CPC 43 (R1)) Adoção Inicial das Normas Internacionais de Contabilidade, IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos Financeiros,
IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Arrendamentos, e IAS 41 (CPC 29) - Agricultura
01 de janeiro de 2022
• Alterações a IAS 1 (CPC 26(R1)) e expediente prático 2 do IFRS - Divulgação de políticas contábeis
01 de janeiro de 2023
• Alterações ao IAS 8 (CPC 23) - Definição de estimativas contábeis
01 de janeiro de 2023
• Alterações ao IAS 12 (CPC 32) - Impostos diferidos ativos e passivos originados de transação única (“single transaction”).
01 de janeiro de 2023
5. Instrumentos financeiros: Política contábil: A Companhia e suas controladas contratam operações envolvendo instrumentos financeiros, incluindo
derivativos, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender às necessidades operacionais e financeiras, não especulativas.
Posteriormente ao reconhecimento inicial, os instrumentos financeiros ativos e passivos são mensurados conforme descritos a seguir: Ativo financeiro ao
valor justo por meio do resultado (VJR): Um instrumento é classificado pelo valor justo por meio do resultado se for mantido para negociação, ou seja,
designado como tal quando do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia
gerencia esses investimentos e toma decisões de compra e venda com base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento
de risco. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos financeiros ao
valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, e suas flutuações são reconhecidas no resultado. No caso da Companhia esses ativos
financeiros incluem saldos de caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários, além de instrumentos financeiros derivativos. Ativos financeiros a
custo amortizado (CA): Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como
mensurado ao VJR: - é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e
- seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal
em aberto. No caso da Companhia esses ativos financeiros incluem as contas a receber de clientes e valores a receber de partes relacionadas. Ativos
financeiros a valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA): Um ativo financeiro é mensurado ao valor justo por outros resultados
abrangentes se atender ambas as condições: - é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de
caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e - seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Atualmente a Companhia não apresenta instrumentos financeiros classificados nesta
categoria. Conceito geral no reconhecimento dos ativos financeiros: No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não
seja mantido para negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros
resultados abrangentes. Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo
amortizado ou ao VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos. No reconhecimento
inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo
amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.
Desreconhecimento de um ativo financeiro: Um ativo financeiro é desreconhecido (baixado), em parte ou integralmente, quando os direitos de receber
fluxos de caixa do ativo expiram; quando a Companhia transfere substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo ou quando a Companhia não
transfere nem retêm substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transfere o controle sobre o ativo. Perda por redução ao valor
recuperável de ativos financeiros (“impairment”): Perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de crédito
baseados nas perdas históricas e projeções de premissas relacionadas. As perdas esperadas são mensuradas em uma das seguintes bases: (a) Perdas
de crédito esperadas para 12 meses: estas são perdas de crédito que resultam de possíveis eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do
balanço. (b) Perdas de crédito esperadas para a vida inteira: estas são perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao
longo da vida esperada de um instrumento financeiro. Passivos financeiros ao custo amortizado (CA): Os passivos financeiros, incluindo empréstimos e
financiamentos, debêntures, passivos de arrendamentos, fornecedores, e outras contas a pagar, são inicialmente reconhecidos pelo valor justo, líquidos
dos custos da transação. Referidos passivos financeiros estão sujeitos a juros e são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como durante
o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado (VJR): Os passivos financeiros
classificados como ao valor justo por meio do resultado são aqueles mantidos para negociação ou designados pelo valor justo por meio do resultado.
Mudanças no valor justo são reconhecidas no resultado do exercício. No caso da Companhia, esses passivos financeiros incluem os derivativos que sejam
passivos, que devem ser mensurados subsequentemente ao valor justo. Desreconhecimento de um passivo financeiro: Um passivo financeiro é
desreconhecido (baixado) quando a obrigação for revogada, cancelada ou expirada. Quando um passivo financeiro existente for substituído por outro do
mesmo credor com termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa substituição ou
alteração é tratada como baixa do passivo original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos correspondentes valores contábeis
reconhecida na demonstração do resultado. Instrumentos financeiros derivativos: Os derivativos são inicialmente reconhecidos ao valor justo na data de
contratação e posteriormente remensurados pelo valor justo no fim de cada exercício. Eventuais ganhos ou perdas são reconhecidos no resultado
imediatamente, a menos que o derivativo seja designado e efetivo como instrumento de “hedge”; nesse caso, o momento do reconhecimento no resultado
depende da natureza da relação de “hedge”. Considerações sobre riscos relacionados aos instrumentos financeiros: Risco de crédito: Instrumentos
financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia, suas controladas e controladas em conjunto a concentrações de risco de crédito consistem
primariamente de aplicações financeiras e contas a receber. A Companhia e suas controladas mantêm contas-correntes bancárias e aplicações financeiras
com instituições financeiras aprovadas pela Administração e somente efetuam transações de venda de produtos de acordo com os critérios de aprovação
de crédito desenhados para minimizar os riscos de inadimplência. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, não havia concentração de risco de crédito
relevante associado a clientes. Risco de taxa de juros: Decorre da possibilidade de a Companhia e as suas controladas sofrerem ganhos ou perdas
decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando a mitigação desse tipo de risco, a Companhia e
suas controladas buscam diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou pós-fixadas. As taxas de juros sobre empréstimos e
financiamentos, mútuos e debêntures estão mencionadas nas Notas 16, 22 e 17, respectivamente. As taxas de juros contratadas sobre aplicações
financeiras estão mencionadas na Nota 6. Risco de liquidez: A gestão do risco de liquidez significa manter um nível adequado de recursos de caixa e
contratar limites de crédito que não só garantam a prossecução normal das atividades da Companhia, mas também atendam às necessidades de quaisquer
operações extraordinárias. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia e as suas controladas
monitoram permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado e o cumprimento de índices (“covenants”) previstos em
contratos de empréstimos, financiamentos e debêntures, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de recursos, quando
necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de compromissos, não gerando risco de liquidez para a Companhia e suas
controladas. Os vencimentos dos instrumentos financeiros de empréstimos, financiamentos e debêntures, fornecedores e passivos de arrendamentos são
conforme segue:
Até 1 ano 1-2 anos 3-5 anos Acima de 5 anos
Total
876.699
865.566
2.022.558 4.177.315
Empréstimos, financiamentos e debêntures
412.492
Fornecedores
585.102
–
–
–
585.102
108.756
38.477
15.167
9.225
171.625
Passivo de arrendamento
1.106.350
915.176
880.733
2.031.783 4.934.042
Hierarquia de valor justo
A Companhia possui instrumentos financeiros mensurados a valor justo, para os quais aplica-se a regra de hierarquia do valor justo, vide CPC 46/IFRS 9,
para classificação nos três níveis de hierarquia a seguir: • Nível 1: preços cotados nos mercados ativos para ativos e passivos idênticos. • Nível 2: outras
técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente.
• Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado que não sejam baseados em dados observáveis no mercado.
Controladora
Consolidado
Nota
2021
2020
2021
2020
Ativos financeiros
Custo amortizado:
Contas a receber de clientes (nível 2)
08
180.704
204.643
181.580
205.185
Partes relacionadas (nível 2)
22
183.514
25.100
183.418
25.200
Valor justo por meio do resultado:
Equivalentes de caixa (nível 2)
06
361.745
357.687
459.813
425.096
Títulos e valores mobiliários (nível 2)
07
5.401
5.349
6.156
6.298
Instrumentos financeiros derivativos (nível 3)
5 (b)
7.272
24.705
7.272
24.705
Passivos financeiros
Custo amortizado:
Debêntures (nível 2)
17 2.722.761 1.706.177 2.722.761 1.706.177
Empréstimos e financiamentos (nível 2)
16
42.237
54.677
42.237
54.677
Fornecedores (nível 2)
15
596.475
407.544
585.102
394.216
Passivos de arrendamento (nível 2)
14.2
148.760
242.659
155.147
242.723
Partes relacionadas (nível 2)
22
–
67.877
–
67.877
Valor justo dos instrumentos financeiros: i) Cálculo do valor justo (nível 1 e 2): Os seguintes valores justos estimados foram determinados usando as
informações de mercado disponíveis e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, um julgamento considerável é necessário para interpretar
informações de mercado e estimar o valor justo. Assim, as estimativas aqui apresentadas não são necessariamente indicativas dos montantes que
a Companhia poderia realizar no mercado atual. O uso de diferentes premissas de mercado e/ou metodologias de estimativas podem ter um efeito
significativo nos valores justos estimados. Os seguintes métodos e premissas foram usados para estimar o valor justo para cada classe dos instrumentos
financeiros para os quais a estimativa de valores é praticável: (a) Os valores de caixa e equivalentes de caixa, títulos mobiliários, contas a receber,
demais recebíveis, fornecedores e demais passivos circulantes se aproximam de seu valor justo registrado nas demonstrações financeiras. (b) O valor
justo de empréstimos bancários e outras dívidas financeiras, é estimado por meio dos fluxos de caixa futuro descontado utilizando taxas de juros de
referência disponíveis para dívidas ou prazos semelhantes e remanescentes. Os principais valores contábeis e justos dos ativos e passivos financeiros em
31 de dezembro de 2021, os quais estão classificados nos Nível 1 e Nível 2 na hierarquia de valor justo, estão demonstrados a seguir:
Controladora
Consolidado
Nota Custo amortizado Valor Justo Custo amortizado Valor Justo
Ativos financeiros
Custo amortizado:
Contas a receber de clientes (nível 2) - (a)
08
180.704
180.704
181.580
181.580
Partes relacionadas (nível 2) - (a)
22
183.514
183.514
183.418
183.418
Valor justo por meio do resultado:
Equivalentes de caixa (nível 2) - (a)
06
361.745
361.745
459.813
459.813
Títulos e valores mobiliários (nível 2) - (a)
07
5.401
5.401
6.156
6.156
Passivos financeiros
Custo amortizado:
Debêntures (nível 2) - (b)
17
2.722.761
2.776.866
2.722.761
2.776.866
Empréstimos e financiamentos (nível 2) - (b)
16
42.237
38.447
42.237
38.447
Fornecedores (nível 2) - (a)
15
596.475
596.475
585.102
585.102
Passivo de arrendamento (nível 2) - (b)
14.2
148.760
141.063
155.147
147.330
ii) Cálculo do valor justo (nível 3)
De acordo com a Deliberação CVM nº 550, de 17 de outubro de 2008, as Companhias devem divulgar em nota explicativa específica informações sobre
todos os seus instrumentos financeiros derivativos. A técnica de avaliação para determinar a mensuração do valor justo das demonstrações financeiras
categorizadas no Nível 3 da hierarquia de valor justo, que compreende as opções de derivativos das operações “Baesa”, “Machadinho” e “Estreito”, foi o
Black-Scholes. Os dados não observáveis significativos para a mensuração incluem: pagamentos de dividendos esperados com base em projeções de
fluxos de caixa descontados; informações de benchmarking de volatilidade de entidades listadas comparativas, entre outros. Também usamos a técnica de
avaliação de Monte Carlo para criar uma distribuição de probabilidade (ou avaliação de risco) na determinação do exercício das opções de venda, cujo
pressuposto também foi utilizado na determinação do justo valor. Com relação às operações com derivativos, a perda ou o ganho registrado, considerando
os valores contábeis e de mercado, está assim demonstrado:
Controladora e Consolidado
2021
2020
Valor de mercado
Valor de mercado
Valor Posição Posição
Efeito
Valor Posição Posição
Efeito
Operação
nocional
ativa passiva Líquido nocional
ativa passiva Líquido
–
7.272
– (17.432)
– 24.705
–
8.093
“Put options”(a)
–
7.272
– (17.432)
– 24.705
–
8.093
Total
(a) Reconhecidos nas demonstrações do resultado nas linhas de receitas/despesas financeiras. Gestão do risco de capital: O objetivo da gestão de capital
da Companhia é assegurar que se mantenha um “rating” de crédito adequado perante as instituições e uma relação de capital ótima, a fim de suportar
os negócios e maximizar o valor aos acionistas. A estrutura de capital da Companhia e de suas controladas consiste na dívida líquida e patrimônio
líquido. A “dívida líquida” compreende empréstimos e financiamentos e debêntures menos caixa e equivalentes de caixa, títulos e valores mobiliários
circulantes e derivativos. Os juros a pagar, operações de risco sacado (quando existentes) e os passivos de arrendamento não estão incluídos na dívida
líquida. Análise de sensibilidade: A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 descreve os
riscos que podem gerar variações materiais no resultado da Companhia, a fim de apresentar 10%, 25% e 50% de apreciação/depreciação na variável
de risco considerada. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possui os seguintes instrumentos financeiros: (a) Aplicações financeiras, empréstimos,
financiamentos e debêntures indexados ao CDI; (b) Contas a receber e contas a pagar em moeda estrangeira. Para a análise de sensibilidade do
exercício de 31 de dezembro de 2021, a Companhia considerou a taxa de juros CDI projetado dos próximos 12 meses para sensibilidade de aplicações
financeiras, empréstimos, financiamentos e debêntures a 11,59% (fonte BM&F Bovespa) e as cotações de mercado na data-base de 31 de dezembro de
2021 para sensibilidade do saldo em moeda estrangeira. Os cenários considerados foram: • Cenário I - Provável: apreciação/depreciação de 10% das
variáveis de risco utilizadas para precificação. • Cenário II - Possível: apreciação/depreciação de 25% das variáveis de risco utilizadas para precificação.
• Cenário III - Remoto: apreciação/depreciação de 50% das variáveis de risco utilizadas para precificação.
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3
Alta 50%

(b) Movimentação
2
Alta 25%

Cenário Consolidado
1
1
2
Alta 10% Queda 10% Queda 25%

3
Queda 50%

Operação
Risco
Exposição ao risco cambial
Ativo:
Contas a receber de clientes
Alta/queda do Dólar
859
429
172
(172)
(429)
(859)
Contas a receber partes relacionadas
Alta/queda do Dólar
2.994
1.497
599
(599)
(1.497)
(2.994)
Passivo:
Fornecedores no exterior
Alta/queda do Dólar
(627)
(225)
(161)
161
225
627
Exposição a índices variáveis
Aplicações financeiras:
CDI
Alta/Queda do CDI
79.373
66.144
58.207
(58.207)
(66.144)
(79.373)
Empréstimos, financiamentos e debêntures:
Alta/Queda do CDI
(480.695) (400.579) (352.510)
352.510
400.579
480.695
6. Caixa e equivalentes de caixa: Política contábil: Compreendem os saldos de caixa, depósitos bancários à vista e aplicações financeiras realizáveis em
até 90 dias da data da aplicação, ou com compromissos de recompra, prontamente conversíveis em caixa e com riscos insignificantes de mudança de valor,
e 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.
Controladora
Consolidado
(a) Composição
2021
2020
2021
2020
Caixa e bancos
6.996
6.245
9.408
6.409
354.749
351.442
450.405
418.687
Aplicações financeiras
361.745
357.687
459.813
425.096
Total
As aplicações financeiras são representadas como segue:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Certificados de Depósito Bancário - CDBs (a)
287.419
321.103
383.018
373.058
Operações compromissadas (b)
67.313
30.322
67.370
45.612
17
17
17
17
Outros
354.749
351.442
450.405
418.687
Total
(a) Em 31 de dezembro de 2021, os certificados de Depósito Bancário - CDBs, possuem rentabilidade entre 99% a 107% do CDI (96% a 125% em 31 de
dezembro de 2020). (b) Em 31 de dezembro de 2021, as operações compromissadas possuem rentabilidade entre 70% a 93% do CDI (70% em 31 de
dezembro de 2020).
7. Títulos e valores mobiliários: Política contábil: Os títulos e valores mobiliários incluem debêntures e depósitos em garantia (cauções), os quais são
classificados a valor justo por meio de resultado.
(a) Composição
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Debêntures (a)
–
–
61
257
5.401
5.349
6.095
6.041
Depósitos em garantia (b)
5.401
5.349
6.156
6.298
Total
Total - classificado no circulante
–
–
–
–
Total - classificado no não circulante
5.401
5.349
6.156
6.298
(a) Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, as debêntures, possuem remuneração de 4% a.a. (b) A Companhia efetua compulsoriamente depósitos a título
de garantia, em decorrência da postergação parcial do saldo de Imposto sobre Circularização de Mercadorias e Serviços - ICMS para o Estado de Goiás.
No consolidado, inclui também depósitos em garantia da operação em conjunto BAESA e da controlada Estreito, com finalidade de constituir reserva para
obrigações com o Operador Nacional do Sistema Elétrico - ONS e Fundação Nacional do Índio - FUNAI, respectivamente.
8. Contas a receber de clientes: Política contábil: Correspondem aos valores referentes à venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso
normal das atividades da Companhia e de suas controladas. São inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo
amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva, líquidos da provisão para perda de crédito esperada. As contas a receber no mercado externo
estão atualizadas com base nas taxas de câmbio vigentes nas datas das demonstrações financeiras. O montante de provisão para perda de crédito
esperada foi estimado com base na análise de risco dos créditos, que contempla histórico de perdas, percentual de inadimplência médio, situação
individual dos clientes, situação do grupo econômico ao qual pertencem, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, e é
considerada suficiente pela Administração da Companhia para cobrir eventuais perdas sobre os valores a receber futuros.
(a) Composição
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Clientes dos mercados interno e externo
180.704
204.643
181.580
205.185
Classificadas no não circulante
2.076
3.635
2.076
3.635
Classificadas no circulante
178.628
201.008
179.504
201.550
(6.656)
(45.130)
(6.656)
(45.130)
Provisão para perdas de crédito esperada
171.972
155.878
172.848
156.420
Total líquido no circulante
(b) Vencimento

A vencer
Vencidos:
0 a 30 dias
31 a 60 dias
61 a 90 dias
91 a 180 dias
181 dias ou mais
Total
(c) Movimentação da provisão para perdas de crédito esperada

Controladora
2021
2020
167.157
156.539

Consolidado
2021
2020
168.033
157.081

5.582
946
688
1.248
5.083
180.704

5.582
946
688
1.248
5.083
181.580

2.588
405
136
305
44.670
204.643

2.588
405
136
305
44.670
205.185

Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Saldo no início período
45.130
48.252
45.130
48.252
Constituições/reversões, liquidas
919
(1.413)
919
(1.413)
(39.393)
(1.709)
(39.393)
(1.709)
Montantes baixados no período como incobráveis
6.656
45.130
6.656
45.130
Saldo no fim do período
9. Estoques: Política contábil: São apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado pelo método do custo
médio de aquisição ou produção. Os custos dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreendem matérias-primas, mão de obra direta e
outros custos diretos e indiretos de produção (com base na capacidade operacional normal). A perda estimada para redução ao valor realizável líquido
considera a provisão para a realização dos itens de estoque cujo preço de venda estimado é abaixo do custo de produção, e também para aqueles itens
de giro lento e que poderão se tornar obsoletos. O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de todos os
custos estimados para conclusão e custos necessários para realizar a venda. Para os itens de almoxarifado (peças de manutenção) são apresentados nos
estoques de curto prazo (circulante) apenas a parcela realizável nos próximos 12 meses, tendo como premissa o consumo médio anual. Dessa forma, os
itens que excederem o saldo do consumo médio são classificados como não circulante.
(a) Composição
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Produtos acabados
47.320
41.763
45.912
39.793
Produtos em elaboração
130.609
86.270
126.219
81.935
Matéria-prima
134.101
133.946
134.202
134.010
Combustíveis
126.458
54.251
126.458
54.297
Almoxarifado
87.954
96.080
87.970
96.080
Adiantamento a fornecedores
856
58.956
856
58.956
Estoque em trânsito (a)
–
22.496
–
22.496
Embalagem e outros
7.978
5.756
7.978
5.756
(144.671)
(152.074)
(144.671)
(152.074)
Provisão para realização (b)
390.605
347.444
384.924
341.249
Total
Circulante
361.616
347.444
355.935
341.249
Não circulante (c)
28.989
–
28.989
–
(b) A movimentação da provisão para perdas de estoques
2021
2020
Saldo no início do exercício
152.074
46.417
Constituições (d)
23.746
124.052
(31.149)
(18.395)
Baixas (e)
144.671
152.074
Saldo no fim do exercício
(a) Refere-se à transação de importação de matéria-prima com a parte relacionada Intercement Trading e Inversiones, com cláusula contratual “incoterm”
CFR (cost and freight - custo e frete), onde a partir do momento em que a mercadoria cruza o navio, todos os benefícios e responsabilidades passam a ser
do comprador. Em 31 de dezembro de 2021, todavia, não haviam estoques em trânsito desta ou qualquer outra natureza. (b) Em 31 de dezembro
de 2021 e 2020, as provisões para ajuste ao valor de realização referem-se essencialmente a estoques de matéria-prima, peças de
manutenção (almoxarifado) e estoques de fábricas paralisadas temporariamente. (c) Em 31 de dezembro de 2021 referem-se a estoques de almoxarifado
que possuem previsão de consumo médio superior a doze meses. Devido a limitação da aplicação da política de almoxarifado, implementada em 2021, de
forma retrospectiva, a Companhia adotou essa prática seguindo a abordagem prospectiva. (d) Em 31 de dezembro de 2021, as adições referem-se
essencialmente a estoques de almoxarifado com baixo giro. Em relação a 31 de dezembro de 2020, as adições referem-se essencialmente a estoques de
matéria-prima, pois a Companhia possuía até 1° de janeiro de 2021 contrato com cláusula “take or pay” para aquisição de escória bruta, sendo que após
o encerramento do contrato, as condições de mercado tornaram o produto menos atrativo no mercado, fato que levou a Companhia a reavaliar os estoques
e constituir a provisão no montante de R$109.615, com a contrapartida no grupo do CPV (custo do produto vendido). (e) Em 31 de dezembro de 2021 e
2020, as baixas referem-se às contabilizações das perdas efetivas de estoques descartados, bem como, venda de peças de manutenção para terceiros
que estavam provisionadas.
10. Impostos a recuperar: Política contábil: Correspondem aos impostos a recuperar decorrentes de créditos tributários obtidos nas compras de insumos,
serviços e ativo imobilizado, pelos quais serão objeto de futura recuperação, assim como antecipações e/ou retenções de impostos e contribuições que se
esperam que sejam recuperados como restituições das autoridades fiscais ou como uma redução para futuras obrigações fiscais. Os impostos a recuperar
mantidos no curto prazo estão previstos para serem compensados nos próximos 12 meses, de acordo com o plano orçamentário aprovado pela
administração.
(a) Composição
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Imposto de renda e contribuição social a recuperar
10.917
8.944
11.152
9.229
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS
25.118
27.419
25.118
27.419
Programa de Integração Social - PIS e Contribuição para o Financiamento
da Seguridade Social - COFINS a recuperar (a)
117.733
30.632
117.988
30.922
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre aplicações financeiras
3.842
1.127
4.590
1.462
Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
23.481
6.874
23.482
6.874
Contribuição Previdenciária sobre Verbas Indenizatórias
12.605
13.161
12.609
13.161
459
160
462
168
Impostos antecipados e outros
194.155
88.317
195.401
89.235
Total
Classificados no circulante
68.706
39.347
69.952
40.265
Classificados no não circulante
125.449
48.970
125.449
48.970
(a) Em 2018, a Companhia registrou PIS e COFINS a recuperar no montante de R$254.421, sendo R$134.642 de principal e R$119.780 de atualização
monetária, reconhecido em sua demonstração de resultados, respectivamente, nas rubricas de Outras receitas operacionais e Receitas financeiras, em
decorrência do trânsito em julgado da exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS, pagos pela Cimpor Cimentos do Brasil (incorporada pela
Companhia em dezembro de 2013) nos períodos de junho de 2005 a fevereiro de 2013. Em 2019, a Receita Federal do Brasil publicou a Instrução
Normativa 1.911/2019 (“IN”), que limita aos contribuintes o aproveitamento do crédito de PIS e COFINS, criando uma expectativa de que a Receita Federal
do Brasil somente homologaria a parte calculada de acordo com essa IN (incontroversa) do crédito. Diante deste fato, em dezembro de 2019, a Companhia
alienou parte dos créditos a um fundo de investimento, referente à parcela incontroversa, na forma de precatórios e com deságio de aproximadamente 70%,
pelo montante de R$54.091, tendo provisionado a totalidade dos créditos remanescentes (parte controversa). Em julho de 2020, a Companhia alienou
esses créditos a um fundo de investimento, pelo montante de R$131.000, gerando um ganho de R$40.760, sendo R$26.164 de principal e R$14.596 de
atualização monetária, reconhecido em sua demonstração de resultados, respectivamente, nas linhas de outras receitas operacionais e de receitas
financeiras. Em 13 de maio de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria, em julgamento com repercussão geral, que o ICMS não
compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. O estabelecido nessa decisão também esclareceu que a tese trata do ICMS destacado em nota fiscal.
Diante dessa decisão, a perspectiva de realização mudou, e, portanto, a Companhia registrou durante o segundo trimestre de 2021 a parte que era
controversa do crédito de PIS e da COFINS no montante de R$96.867, sendo R$47.580 de principal e R$49.287 de atualização monetária, reconhecido
em sua demonstração de resultados, respectivamente, nas linhas de outras receitas operacionais e de receitas financeiras.
11. Investimentos: Política contábil: Os investimentos em participações societárias são registrados pelo método de equivalência patrimonial na
controladora. No consolidado, as participações em consórcios e operações em conjunto (“joint operation”) são reconhecidas linha a linha nas contas do
balanço e da demonstração do resultado da Companhia de forma proporcional ao percentual de participação.
(a) Composição
Participação
Resultado de
Ações/cotas
Patrimônio
Resultado
Saldo dos
no capital
equivalência
possuídas
líquido
Do exercício
Investimentos
social - %
patrimonial
2021 2020
2021
2020
2021
2020 2021 2020 2021 2020
2021
2020
Controladas:
Barra Grande Participações S.A.
80,07 80,07 51.348.455 51.348.455 89.253 70.998 36.730 36.041 8.482 7.231 60.231 55.619
Companhia de Mineração Candiota (a)
97,23 96,51 29.636.946 20.605.360 14.181 13.187 (8.506) (5.925) (8.262) (5.160) 13.838 12.727
Estreito Participações S.A.
80,82 80,82 146.769.168 146.769.168 225.333 200.001 42.313 21.478 11.807 5.323 166.812 160.107
Eco Processa Tratamento
de Resíduos Ltda.
100,00 100,00
700.000
700.000
234
268
(34)
(34)
(34)
(34)
233
268
Machadinho Participações S.A.
80,15 80,15 25.484.220 25.484.220 45.168 39.976 40.911 39.416 9.602 7.776 31.623 29.672
(46)
(17)
636
682
Neogera Investimentos em Inovação Ltda. 99,87 99,87
779.000
779.000
636
682
(46)
(16)
21.549 15.119 273.373 259.075
Operações em conjunto:
–
–
–
–
CCEscom Cement (b)
50,10 50,10
–
9.018
–
–
–
–
–
–
–
–
21.549 15.119 273.373 259.075
Total
Classificados no ativo 273.373 259.075
(a) Em 2020, a Companhia aprovou o aumento de capital na controlada, Companhia de Mineração Candiota “Comican conforme mencionado na Nota
Explicativa nº 2.2 (i) letra “b”. (b) Em 30 de abril de 2016, a Companhia constituiu provisão para perda da totalidade de sua participação na controlada em
conjunto CCEscom Cement, no montante de R$8.205. Em 23 de junho de 2021, a Companhia celebrou Contrato de Compra e Venda de Ações com a
Intercement Participações S.A., para venda das ações da CCEscom Cement B.V., à Intercement Participações S.A. O valor da transação é de R$1,00, não
gerando perda ou ganho na transação. As informações sobre as principais controladas e operações em conjunto em 31 de dezembro de 2021 são como
segue: Barra Grande Participações S.A.: Companhia brasileira constituída em 22 de abril de 2015, com o objetivo de participar em outras empresas. Em
31 de dezembro de 2021, possui a participação na Companhia BAESA, que tem como objetivo principal explorar o potencial de energia hidráulica, construir
e manter a propriedade da usina hidrelétrica Barra Grande (“UHE Barra Grande”) e comercializar ou utilizar a energia elétrica produzida pelo prazo de
concessão. A controlada Barra Grande adota o método de equivalência patrimonial para a contabilização desta operação em conjunto, com base na
existência de acordo de acionistas. Companhia de Mineração Candiota: sociedade brasileira constituída em 07 de janeiro de 2008, com o objetivo de
extração e comercialização de minerais não metálicos. Neogera Investimentos em Inovação Ltda.: sociedade brasileira constituída em 16 de outubro de
2014, com o objetivo de conduzir e investir em projetos de inovação. Machadinho Participações S.A.: sociedade brasileira constituída em 22 de abril de
2015, com o objetivo de participar em outras empresas. Em 31 de dezembro de 2021, possui a participação no Consórcio Machadinho. Estreito Participações
S.A.: sociedade brasileira constituída em 22 de abril de 2015, com o objetivo de participar em outras empresas. Em 31 de dezembro de 2021, possui a
participação no Consórcio CESTE.

Controladora
Saldo em 31 de dezembro de 2019
243.236
Aumento de capital (a)
20.350
Equivalência patrimonial
15.119
Dividendos recebidos (c)
(17.987)
(1.643)
Outras transações de capital (b)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
259.075
Aumento de capital (a)
9.500
Equivalência patrimonial
21.549
Dividendos recebidos (c)
(16.624)
(127)
Outras transações de capital (b)
273.373
Saldo em 31 de dezembro de 2021
(a) Refere-se a aumento de capital na controlada Companhia de Mineração Candiota, mediante créditos retidos no ano de 2020 e aporte em caixa em 2021.
(b) Perda na variação de participação referente a controlada Companhia de Mineração Candiota. (c) Refere-se a dividendos recebidos das controladas
Barra Grande, Estreito Participações e Machadinho Participações, durante o ano de 2021, e das controladoras Barra Grande e Machadinho Participações,
durante o ano de 2020.
12. Imobilizado: Política contábil: O imobilizado é registrado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação e perda por redução ao valor recuperável, se
aplicável. São registrados como parte dos custos das imobilizações em andamento, no caso de ativos qualificáveis, os custos de empréstimos capitalizados.
Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação é
reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são
revisados no fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O imobilizado em andamento
representa ativos tangíveis em fase de construção/produção, registrados ao custo de aquisição ou produção, deduzido de eventuais perdas. Esses ativos
são depreciados a partir do momento em que estão em condições de serem utilizados para os fins pretendidos. Avaliação do valor recuperável (exceto ágio,
classificado como intangível): No fim de cada exercício, a Companhia revisa o valor contábil de seus ativos tangíveis e intangíveis para determinar se há
alguma indicação de que tais ativos sofreram alguma perda por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante recuperável do ativo é
estimado com a finalidade de mensurar o montante dessa perda. O valor recuperável é o maior valor entre o valor justo menos os custos na venda e o valor
em uso. Para fins de avaliação do valor recuperável, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis
separadamente (UGC). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sofrido impairment, são revisados posteriormente para a análise de uma
possível reversão do impairment, na data do balanço. Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa) calculado for menor que seu
valor contábil, o valor contábil do ativo (ou unidade geradora de caixa) é reduzido a seu valor recuperável. A perda por redução ao valor recuperável é
reconhecida imediatamente no resultado.
Controladora
(a) Composição
2021
2020
Ajuste ao
Ajuste ao
Valor
Valor
valor de
valor de
Custo Depreciação realização
Custo Depreciação realização
líquido
líquido
Terrenos (d)
70.612
–
–
70.612
150.046
–
(27.310)
122.736
Edifícios
1.464.826
(855.457)
(65.276)
544.093 1.465.175
(847.225)
(59.866)
558.084
Máquinas e equipamentos (a)
3.073.500
(2.281.049)
(90.292)
702.159 2.965.802
(2.212.994)
(73.512)
679.296
Veículos (a)
40.499
(37.655)
–
2.844
52.724
(46.263)
–
6.461
Móveis e utensílios
18.562
(17.323)
(60)
1.179
20.034
(18.857)
(76)
1.101
Peças de reposição
39.641
(7.526)
(2.268)
29.847
41.663
(6.561)
(1.504)
33.598
Adiantamentos a fornecedores (e)
80.429
–
(31.707)
48.722
80.427
–
(31.705)
48.722
Imobilizado em andamento (b)
807.198
–
(465.675)
341.523
790.709
–
(499.985)
290.724
19.332
(13.183)
–
6.149
18.741
(12.155)
(26)
6.560
Outros
5.614.599
(3.212.193)
(655.278) 1.747.128 5.585.321
(3.144.055)
(693.984) 1.747.282
Total
Consolidado
2021
2020
Ajuste ao
Ajuste ao
Valor
Valor
valor de
valor de
Custo Depreciação realização
Custo Depreciação realização
líquido
líquido
Terrenos (d)
85.989
(5.560)
–
80.429
165.424
(5.075)
(27.310)
133.039
Edifícios
1.479.362
(862.973)
(65.276)
551.113 1.480.202
(854.237)
(59.866)
566.099
Máquinas e equipamentos (a)
3.202.729
(2.342.576)
(90.292)
769.861 3.094.720
(2.269.919)
(73.512)
751.289
Veículos (a)
40.573
(37.725)
–
2.848
52.799
(46.332)
–
6.467
Móveis e utensílios
18.715
(17.448)
(60)
1.207
20.227
(18.977)
(76)
1.174
Reservatório, barragens e adutoras
280.818
(119.134)
–
161.684
280.795
(109.678)
–
171.117
Peças de reposição
39.641
(7.526)
(2.268)
29.847
41.663
(6.561)
(1.504)
33.598
Adiantamentos a fornecedores (e)
80.429
–
(31.707)
48.722
80.427
–
(31.705)
48.722
Imobilizado em andamento (b)
808.675
–
(465.675)
343.000
791.970
–
(499.985)
291.985
19.358
(13.209)
–
6.149
18.768
(12.182)
(26)
6.560
Outros
6.056.289
(3.406.151)
(655.278) 1.994.860 6.026.995
(3.322.961)
(693.984) 2.010.050
Total
(b) Movimentação
Controladora
Movimentação 2021
Saldo
Transferências
Ajuste ao valor
Saldo
31/12/2020 Adições Baixas (g) Depreciações
(f) de realização (c) 31/12/2021
Terrenos
122.736
–
(79.435)
–
–
27.311
70.612
Edifícios
558.084
17.097
(1.403)
(34.421)
10.058
(5.322)
544.093
Máquinas e Equipamentos
679.296 109.329
(2.423)
(152.826)
85.564
(16.781)
702.159
Veículos
6.461
–
(133)
(4.270)
786
–
2.844
Móveis e utensílios
1.101
75
(24)
(397)
407
17
1.179
Peças de reposição
33.598
5.343
(445)
(1.108)
(6.688)
(853)
29.847
Adiantamentos a fornecedores
48.722
–
–
–
–
–
48.722
Imobilizado em andamento
290.724 114.441
(180)
–
(97.770)
34.308
341.523
6.560
–
(40)
(398)
–
27
6.149
Outros
1.747.282 246.285
(84.083)
(193.420)
(7.643)
38.707
1.747.128
Total
Controladora
Movimentação 2020
Saldo
Transferências
Ajuste ao valor
Saldo
Adições
Baixas Depreciações
31/12/2019
(f) de realização (c) 31/12/2020
Terrenos
125.375
–
(3.268)
–
851
(222)
122.736
Edifícios
517.407
14.764
(7.141)
(41.645)
36.555
38.144
558.084
Máquinas e Equipamentos
664.978
82.259 (10.210)
(157.852)
71.822
28.299
679.296
Veículos
9.210
37
–
(4.542)
1.177
579
6.461
Móveis e utensílios
1.110
255
–
(576)
246
66
1.101
Peças de reposição
28.855
9.582
–
(412)
(4.893)
466
33.598
Adiantamentos a fornecedores
48.654
–
(623)
–
–
691
48.722
Imobilizado em andamento
251.314
96.264
–
–
(133.125)
76.271
290.724
18.525
–
1.865
(1.002)
(12.854)
26
6.560
Outros
1.665.428
203.161 (19.377)
(206.029)
(40.221)
144.320
1.747.282
Total
Consolidado
Movimentação 2021
Saldo
Transferências
Ajuste ao valor
Saldo
31/12/2020 Adições Baixas (g) Depreciações
(f) de realização (c) 31/12/2021
Terrenos
133.039
–
(79.435)
(485)
–
27.310
80.429
Edifícios
566.099
17.196
(1.403)
(34.926)
9.469
(5.322)
551.113
Máquinas e Equipamentos
751.289 110.010
(2.668)
(157.704)
85.715
(16.781)
769.861
Veículos
6.467
–
(133)
(4.272)
786
–
2.848
Móveis e utensílios
1.174
79
(29)
(399)
365
17
1.207
Reservatórios, barragens e adutoras
171.117
12
–
(9.457)
12
–
161.684
Peças de reposição
33.598
5.343
(445)
(1.108)
(6.688)
(853)
29.847
Adiantamentos a fornecedores
48.722
–
–
–
–
–
48.722
Imobilizado em andamento
291.985 114.195
(180)
–
(97.308)
34.308
343.000
6.560
(26)
(41)
(371)
–
27
6.149
Outros
2.010.050 246.809
(84.334)
(208.722)
(7.649)
38.706
1.994.860
Total
Consolidado
Movimentação 2020
Saldo
Transferências
Ajuste ao valor
Saldo
Baixas Depreciações
31/12/2019 Adições
(f) de realização (c) 31/12/2020
Terrenos
136.234
–
(3.268)
(556)
851
(222)
133.039
Edifícios
525.843
14.764
(7.142)
(42.165)
36.655
38.144
566.099
Máquinas e Equipamentos
741.122
82.258 (10.209)
(162.649)
72.468
28.299
751.289
Veículos
9.225
37
(1)
(4.551)
1.178
579
6.467
Móveis e utensílios
1.188
256
(5)
(580)
249
66
1.174
Reservatórios, barragens e adutoras
181.559
–
–
(10.460)
18
–
171.117
Peças de reposição
28.855
9.583
–
(414)
(4.892)
466
33.598
Adiantamentos a fornecedores
48.655
–
(624)
–
–
691
48.722
Imobilizado em andamento
252.617
96.989
–
–
(133.892)
76.271
291.985
18.526
–
1.866
(1.002)
(12.856)
26
6.560
Outros
1.943.824 203.887 (19.383)
(222.377)
(40.221)
144.320
2.010.050
Total
(a) Nas rubricas “Máquinas e equipamentos” e “Veículos” existem, em 31 de dezembro de 2021 e 2020, bens que foram adquiridos para as unidades de
produção de concreto, por meio de contratos de financiamento (FINAME), que são garantidos pelos próprios bens financiados. O financiamento original
corresponde a 90% do valor total dos bens e, em 31 de dezembro de 2021, conforme demonstrado na Nota Explicativa nº 16, o saldo a pagar (FINAME) é
de R$2.816 (R$4.966 em 31 de dezembro de 2020). (b) Os saldos referem-se substancialmente a projetos para expansão de unidades e melhorias no
processo produtivo, sendo que alguns desses projetos foram paralisados temporariamente e ajustados ao valor recuperável, conforme mencionado na Nota
Explicativa nº 12 (b) - letra (c). (c) Na controladora, os saldos de provisão em 31 de dezembro de 2021 e 2020 referem-se principalmente a projetos e
unidades paralisadas temporariamente, devido ao cenário econômico e ao momento do mercado de cimento no Brasil. Quando da recuperação do
mercado, poderão retomar tais operações e investimentos, reavaliando a provisão determinada. As provisões compreendem principalmente saldos de
imobilizado em andamento e adiantamentos a fornecedores. As reversões incorridas no período referem-se substancialmente à venda de alguns destes
ativos, cisão parcial de determinados ativos não operacionais com a empresa do grupo InterCement Participações Investimentos S.A., reavaliação do laudo
das unidades paralisadas e a depreciação do período. (d) De acordo com o Contrato de Concessão, os terrenos vinculados às UHEs Barra Grande e
Estreito, são depreciados linearmente pelo prazo de concessão, e passarão ao final da concessão a integrar o patrimônio da União. (e) Referem-se
essencialmente a expansão das fábricas de Caxitu e Cezarina. (f) Refere-se à transferência dos ativos em andamento para as classes do imobilizado e/ou
intangível. (g) As baixas do período incluem a cisão parcial de determinados ativos não operacionais com a empresa do grupo InterCement Participações
Investimentos S.A., conforme mencionado na nota 1.1 (b).
13. Intangível: Política contábil: Ativos intangíveis adquiridos separadamente: São registrados ao custo, deduzido da amortização e das perdas acumuladas
por redução ao valor recuperável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos ou outra base sistemática
representativa do momento em que os benefícios econômicos são usufruídos. A vida útil estimada e o método de amortização são revisados periodicamente,
e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis gerados internamente: Resultam de gastos com
desenvolvimento (ou de uma fase de desenvolvimento de um projeto interno) e são reconhecidos se demonstradas todas as seguintes condições:
• A viabilidade técnica de completar o ativo intangível para que seja disponibilizado para uso ou venda. • A intenção de se completar o ativo intangível e
usá-lo ou vendê-lo. • A habilidade de usar ou vender o ativo intangível. • Como o ativo intangível irá gerar prováveis benefícios econômicos futuros.
• A disponibilidade de adequados recursos técnicos, financeiros e outros para completar o desenvolvimento do ativo intangível e para usá-lo ou vendê-lo.
• A habilidade de mensurar, com confiabilidade, os gastos atribuíveis ao ativo intangível durante o seu desenvolvimento. O montante inicialmente
reconhecido de ativos intangíveis gerados internamente corresponde à soma dos gastos incorridos desde quando o ativo intangível passou a atender aos
critérios de reconhecimento mencionados anteriormente. Quando nenhum ativo intangível gerado internamente puder ser reconhecido, os gastos com
desenvolvimento serão reconhecidos no resultado do período, quando incorridos. Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis
gerados internamente são registrados ao valor de custo, deduzidos da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, assim
como os ativos intangíveis adquiridos separadamente. Ágio: O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela
aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada adquirida. O ágio de aquisições em combinação de negócio
é registrado como ativo intangível nas demonstrações financeiras. O ágio é submetido anualmente a testes de redução ao valor recuperável, ou com maior
frequência quando houver indicação nesse sentido. Perdas por impairment reconhecidas sobre ágio não são revertidas. Direito de exploração de minas: Os
custos relacionados a aquisição de direitos de exploração de minas são capitalizados e amortizados usando-se o método de exaustão de minas. A
exaustão de recursos minerais é calculada com base na extração e utilização, respectivamente, considerando-se as vidas úteis estimadas. Os gastos
relacionados à preparação e ao desenvolvimento de minas, incluindo, entre outros, a retirada e a disposição do material denominado estéril e a construção
de taludes e rotas, são contabilizadas agregando-se o valor das minas e amortizados com base no percentual de exploração em relação ao rendimento
total esperado durante a vida útil. Softwares, desenvolvimento de projetos e outros: Os custos associados à aquisição de softwares, desenvolvimento de
projetos e outros intangíveis são amortizados durante sua vida útil. Bens vinculados à concessão: Corresponde aos valores estabelecidos nos contratos
de concessão relacionados aos direitos de exploração do potencial de geração de energia hidrelétrica (concessão onerosa), cujo contrato é assinado na
modalidade de Uso do Bem Público - UBP. O registro contábil é feito no momento da liberação da licença de operação, independentemente do cronograma
de desembolsos estabelecido no contrato. O registro inicial desse passivo (obrigação) e do ativo intangível (direito de concessão) corresponde aos valores
das obrigações futuras trazidos a valor presente (valor presente do fluxo de caixa dos pagamentos futuros). A amortização do intangível é calculada pelo
método linear pelo prazo remanescente da concessão. O passivo financeiro é atualizado pelo índice contratual estabelecido e pelo ajuste a valor presente
em decorrência da passagem do tempo e reduzido pelos pagamentos efetuados.
(a) Composição
Controladora
2021
2020
Amortização Ajuste ao valor Valor
Amortização Ajuste ao valor
Valor
Custo e exaustão de realização (d) líquido Custo e exaustão de realização (d) líquido
Direitos de exploração de minas (a)
273.879
(187.878)
(17.921) 68.080 304.668
(153.619)
(67.534) 83.515
Direitos de uso de software
84.008
(72.199)
(117) 11.692 75.355
(66.654)
(92)
8.609
Gastos com desenvolvimento de projetos
155.226
(150.797)
(153) 4.276 166.349
(153.670)
(108) 12.571
30.679
(16.354)
(2.581) 11.744 27.609
(15.096)
(1.266) 11.247
Marcas e patentes e outros
543.792
(427.228)
(20.772) 95.792 573.981
(389.039)
(69.000) 115.942
Controladora
2021
2020
Amortização Ajuste ao valor
Valor
Amortização Ajuste ao valor
Valor
Ágio:
Custo e exaustão de realização (d) líquido Custo e exaustão de realização (d) líquido
CBC - Companhia Brasileira de Concreto (b)
102.633
–
– 102.633 102.633
–
– 102.633
RA Participações de Investimentos Ltda. (b)
14.882
–
– 14.882 14.882
–
– 14.882
Cia. Industrial e Mercantil de Cimentos S.A. (b)
75.801
–
– 75.801 75.801
–
– 75.801
Incorporação da Goiás (c)
16.361
–
– 16.361 16.361
–
– 16.361
Incorporação da Cimento Brumado (c)
59.983
–
– 59.983 59.983
–
– 59.983
Aquisição de centrais de concreto (c)
8.794
–
–
8.794
8.794
–
–
8.794
22.858
–
– 22.858 22.858
–
– 22.858
Outros
301.312
–
– 301.312 301.312
–
– 301.312
845.104
(427.228)
(20.772) 397.104 875.293
(389.039)
(69.000) 417.254
Total intangível Controladora

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
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Dessa forma, em 31 de dezembro de 2021 as sensibilidades são como segue:
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Consolidado

Direitos de exploração de minas (a)
Bens vinculados à concessão
Direitos de uso de software
Gastos com desenvolvimento de projetos
Marcas e patentes e outros

Ágio:
CBC - Companhia Brasileira de Concreto (b)
RA Participações de Investimentos Ltda. (b)
Cia. Industrial e Mercantil de Cimentos S.A. (b)
Incorporação da Goiás (c)
Incorporação da Cimento Brumado (c)
Aquisição de centrais de concreto (c)
Outros
Total intangível Consolidado
(b) Movimentação

Custo
323.630
72.628
84.129
172.503
31.030
683.920

2021
Amortização Ajuste ao valor
e exaustão de realização (d)
(221.722)
(17.921)
(10.160)
–
(72.310)
(117)
(168.073)
(153)
(16.586)
(2.581)
(488.851)
(20.772)

Custo
102.633
14.882
75.801
16.361
59.983
8.794
22.858
301.312
985.232

Amortização
e exaustão
–
–
–
–
–
–
–
–
(488.851)

2021
Ajuste ao valor
de realização
–
–
–
–
–
–
–
–
(20.772)

Valor
líquido Custo
83.987 344.511
62.468 21.044
11.702 75.472
4.277 183.626
11.863 27.961
174.297 652.614
Consolidado
Valor
líquido
102.633
14.882
75.801
16.361
59.983
8.794
22.858
301.312
475.609

Custo
102.633
14.882
75.801
16.361
59.983
8.794
22.858
301.312
953.926

2020
Amortização Ajuste ao valor
e exaustão de realização (d)
(178.872)
(67.534)
(9.154)
–
(66.811)
(92)
(170.945)
(108)
(15.276)
(1.266)
(441.058)
(69.000)

Valor
líquido
98.105
11.890
8.569
12.573
11.419
142.556

2020
Amortização e Ajuste ao valor
exaustão de realização
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
(441.058)
(69.000)

Valor
líquido
102.633
14.882
75.801
16.361
59.983
8.794
22.858
301.312
443.868

Controladora
Movimentação 2021
Amortizações
Ajuste ao valor
Saldo em
Adições
e exaustões Transferência de realização (d) 31/12/2020
Ágio
–
–
–
–
301.312
Direitos de uso de software
2.857
(5.937)
6.189
(25)
11.692
Direitos de exploração de minas
5.469
(34.734)
4.504
49.613
68.080
Gastos com desenvolvimento de projetos
–
(3.780)
(4.470)
(45)
4.276
1.699
(1.303)
1.420
(1.319)
11.744
Marcas e patentes e outros
10.025
(45.754)
7.643
48.224
397.104
Controladora
Movimentação 2020
Saldo em
Amortizações
Ajuste ao valor
Saldo em
31/12/2019 Adições Baixas
e exaustões Transferência de realização (d)
31/12/2020
Ágio
301.312
–
–
–
–
–
301.312
Direitos de uso de software
2.073
5.088
–
(6.848)
8.245
51
8.609
Direitos de exploração de minas
143.412
–
(121)
(25.771)
22.571
(56.576)
83.515
Gastos com desenvolvimento de projetos
12.720
–
–
(5.256)
5.191
(84)
12.571
9.467
78
(76)
(1.216)
4.214
(1.220)
11.247
Marcas e patentes e outros
468.984
5.166
(197)
(39.091)
40.221
(57.829)
417.254
Consolidado
Movimentação 2021
Saldo em
Amortizações
Ajuste ao valor
Saldo em
31/12/2020 Adições (f) Baixas (e) e exaustões Transferência de realização (d)
31/12/2021
Ágio
301.312
–
–
–
–
–
301.312
Direitos de uso de software
8.568
2.857
(1)
(5.891)
6.194
(25)
11.702
Direitos de exploração de minas
98.105
15.377
(40.287)
(43.325)
4.504
49.613
83.987
Gastos com desenvolvimento de projetos
12.573
–
–
(3.781)
(4.470)
(45)
4.277
Marcas e patentes e outros
11.420
1.699
–
(1.358)
1.421
(1.319)
11.863
11.890
51.584
–
(1.006)
–
–
62.468
Bens vinculados à concessão
443.868
71.517
(40.288)
(55.361)
7.649
48.224
475.609
Consolidado
Movimentação 2020
Saldo em
Amortizações
Ajuste ao valor
Saldo em
31/12/2019 Adições Baixas
e exaustões Transferência de realização (d)
31/12/2020
Ágio
301.312
–
–
–
–
–
301.312
Direitos de uso de software
2.037
5.088
–
(6.852)
8.244
51
8.568
Direitos de exploração de minas
157.708
7.117
(121)
(28.981)
18.958
(56.576)
98.105
Gastos com desenvolvimento de projetos
12.719
–
–
(5.253)
5.191
(84)
12.573
Marcas e patentes e outros
9.651
78
(76)
(1.227)
4.214
(1.220)
11.420
12.213
408
–
(4.345)
3.614
–
11.890
Bens vinculados à concessão
495.640
12.691
(197)
(46.658)
40.221
(57.829)
443.868
(a) Referem-se essencialmente a gastos com direitos minerários, licenciamentos e gastos relacionados à preparação e ao desenvolvimento de minas. A
vida útil foi divulgada na Nota Explicativa nº 3 (iii). (b) Referem-se a ágios pagos na aquisição dessas entidades, que já foram incorporadas pela Companhia.
Os ágios foram amortizados pela taxa de 10% ao ano até 31 de dezembro de 2008. A partir de 1º de janeiro de 2009, os ágios deixaram de ser amortizados
para fins contábeis e passaram a ser avaliados por sua perspectiva de realização, conforme Pronunciamento Técnico CPC 01 - “Redução ao Valor
Recuperável de Ativos”. (c) Referem-se à parcela de ágio decorrente da incorporação da Cimpor Cimentos Brasil S.A.. Os ágios foram pagos na aquisição
dessas entidades pela Cimpor Cimentos do Brasil S.A. e tais entidades foram incorporadas pela Companhia. Os ágios foram amortizados pela taxa de 10%
ao ano até 31 de dezembro de 2008. A partir de 1º de janeiro de 2009, os ágios deixaram de ser amortizados para fins contábeis e passaram a ser avaliados
por sua perspectiva de realização, conforme Pronunciamento Técnico CPC 01 - “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”. (d) Em 2020, a Administração
revisou seu portfólio de ativos relacionados à concessão e o uso esperado de tais ativos no plano de negócios da época, tendo considerado que tais ativos
não seriam mais recuperáveis no futuro, com consequente registro de perda por redução ao valor recuperável de R$57.829 naquele exercício. Em 2021, a
reversão refere-se essencialmente a cisão parcial de determinados ativos não operacionais, então provisionados, com a empresa do grupo InterCement
Participações Investimentos S.A., conforme mencionado na nota 1.1 (b). (e) Referem-se essencialmente a cisão parcial de determinados ativos não
operacionais com a empresa do grupo InterCement Participações Investimentos S.A., conforme mencionado na nota 1.1 (b). (f) Em 2021 as adições
incluem a repactuação do risco hidrológico de geração de energia elétrica, por meio da extensão do prazo de concessão do Uso do Bem Público (UBP)
dos consórcios em 5 anos de Baesa, no montante de R$24.400, e Estreito Participações, no montante de R$18.700. (c) Perdas por redução ao valor
recuperável do ágio: A Companhia anualmente ou quando há indicadores de redução ao valor recuperável revisa as premissas subjacentes para
determinação do valor recuperável dos ativos líquidos, considerando a estimativa do fluxo de caixa futuro para os próximos 10 anos (ciclo do negócio) que
refletem, entre outros, um conjunto de estimativas relacionadas ao crescimento de mercado, participação de mercado, investimentos e custos. Na
preparação das projeções de fluxo de caixa, a Administração considerou as melhores premissas disponíveis à partir de 31 de dezembro de 2021. A taxa
de desconto utilizada foi calculada antes dos impostos e reflete riscos específicos relacionados com a UGC. Ao avaliar essas melhores premissas, a
Administração não encontrou necessidade de registrar provisões adicionais para perdas por redução ao valor recuperável.
2021
2020
Taxa de
Taxa de
Taxa de
Taxa de
Ágio
Ágio desconto crescimento real
desconto crescimento real
Unidade geradora de caixa (UGC)
Cimentos (vide nota 31)
301.312
13,53%
0,0% 301.312
11,08%
0,0%
Análise de sensibilidade: Considerando o fluxo de caixa descontado de 31 de dezembro de 2021, a Companhia calculou o eventual impacto das alterações
na taxa de desconto e na margem EBITDA em relação a todas as projeções de negócio, considerando os cenários dos impactos entre os ranges de 0,50%
a 3,50% de redução/aumento no valor recuperável do ativo. A conclusão da Administração é que não há uma perda por redução ao valor recuperável.
14. Arrendamentos: Política contábil: A Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento no início do contrato. A Companhia reconhece
um ativo de direito de uso e correspondente passivo de arrendamento com relação a todos os contratos de arrendamento nos quais a Companhia seja o
arrendatário, exceto arrendamentos de curto prazo (definidos como arrendamentos com prazo de arrendamento de no máximo 12 meses) e arrendamentos
de ativos de baixo valor. Para esses arrendamentos, a Companhia reconhece os pagamentos de arrendamento operacional como despesa operacional
pelo método linear pelo período do arrendamento, exceto quando outra base sistemática é mais representativa para refletir o padrão de tempo no qual os
benefícios econômicos do ativo arrendado são consumidos. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado ao valor presente dos pagamentos de
arrendamento, que não são pagos na data de início, sem considerar a inflação futura projetada, descontados aplicando-se a taxa incremental nominal de
captação (taxa de desconto). De acordo com alguns contratos de arrendamentos, os fluxos de pagamentos futuros são indexados por índices inflacionários;
entretanto, para fins contábeis de apuração do passivo de arrendamento a Companhia não considera a inflação futura projetada ou outro tipo de reajuste
de preço futuro. A Companhia utiliza a taxa incremental nominal de captação pois as taxas de juros implícitas nos contratos de arrendamento com terceiros
não podem ser prontamente determinadas. Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento incluem os
pagamentos fixos de arrendamento (incluindo pagamentos fixos em essência). O passivo de arrendamento é apresentado em uma linha separada no
balanço patrimonial. O passivo de arrendamento é subsequentemente mensurado aumentando o valor contábil para refletir os juros sobre o passivo de
arrendamento (usando o método da taxa de juros efetiva) e reduzindo o valor contábil para refletir o pagamento de arrendamento realizado. A Companhia
remensura o passivo de arrendamento (e faz um ajuste correspondente ao respectivo ativo de direito de uso) sempre que o prazo de arrendamento for
alterado ou o preço é reajustado (por exemplo: reajuste anual com base em índice inflacionário ou outro índice de reajuste).
(a) Composição - Direito de Uso
Controladora
2021
Adições e atualizações
Provisão para
Categoria
Saldo Inicial
de contratos (a) Baixas (b) Amortização
Perdas (c) Saldo final
Imóveis
7.903
6.426
–
(2.498)
(479)
11.352
Equipamentos de informática
451
1.653
–
(762)
–
1.342
Máquinas e equipamentos
207.255
8.572
(2.931)
(101.808)
243
111.331
9.054
(72)
–
(1.807)
–
7.175
Veículos
224.663
16.579
(2.931)
(106.875)
(236)
131.200
Total
Controladora
2020
Adições e atualizações
Provisão para
Categoria
Saldo Inicial
de contratos (a) Baixas (b) Amortização
Perdas (c) Saldo final
Imóveis
11.225
–
–
(1.783)
(1.539)
7.903
Equipamentos de informática
460
600
–
(609)
–
451
Máquinas e equipamentos
222.924
91.512
–
(104.106)
(3.075)
207.255
11.340
–
(421)
(1.865)
–
9.054
Veículos
245.949
92.112
(421)
(108.363)
(4.614)
224.663
Total
Consolidado
2021
Adições e atualizações
Provisão para
Categoria
Saldo Inicial
de contratos (a) Baixas (b) Amortização
Perdas (c) Saldo final
Imóveis
7.923
6.426
–
(2.498)
(479)
11.372
Equipamentos de informática
451
1.653
–
(762)
–
1.342
Máquinas e equipamentos
207.255
20.731
(2.931)
(108.327)
243
116.971
9.098
(72)
–
(1.807)
–
7.219
Veículos
224.727
28.738
(2.931)
(113.394)
(236)
136.904
Total
Consolidado
2020
Adições e atualizações
Provisão para
Categoria
Saldo Inicial
de contratos (a) Baixas (b) Amortização
Perdas (c) Saldo final
Imóveis
11.245
–
–
(1.783)
(1.539)
7.923
Equipamentos de informática
460
600
–
(609)
–
451
Máquinas e equipamentos
222.924
91.512
–
(104.106)
(3.075)
207.255
11.411
–
(448)
(1.865)
–
9.098
Veículos
246.040
92.112
(448)
(108.363)
(4.614)
224.727
Total
(b) Composição - Passivo de arrendamento
Controladora
2021
Adições e alterações
Categoria
Saldo Inicial
Juros Saldo final
contratuais (a) Baixas (b) Pagamentos
Imóveis
10.193
6.426
–
(3.641)
1.395
14.373
Equipamentos de informática
456
1.653
–
(802)
48
1.355
Máquinas e equipamentos
222.206
8.572
(2.931)
(115.306)
12.400
124.941
9.804
(72)
–
(2.411)
770
8.091
Veículos
242.659
16.579
(2.931)
(122.160)
14.613
148.760
Total
Classificado no circulante
93.502
Classificado no não circulante
55.258
Controladora
2020
Adições e alterações
Categoria
Saldo Inicial
Juros Saldo final
contratuais (a) Baixas (b) Pagamentos
Imóveis
11.648
–
–
(2.395)
940
10.193
Equipamentos de informática
477
600
–
(653)
32
456
Máquinas e equipamentos
231.621
91.512
–
(118.339)
17.412
222.206
11.792
–
(421)
(2.490)
923
9.804
Veículos
255.538
92.112
(421)
(123.877)
19.307
242.659
Total
Classificado no circulante
110.882
Classificado no não circulante
131.777
Consolidado
2021
Adições e alterações
Categoria
Saldo Inicial
Pagamentos
Juros Saldo final
contratuais (a) Baixas (b)
Imóveis
10.222
6.426
–
(3.641)
1.395
14.402
Equipamentos de informática
457
1.653
–
(802)
48
1.356
Máquinas e equipamentos
222.180
20.731
(2.931)
(122.790)
14.048
131.238
9.864
(72)
–
(2.411)
770
8.151
Veículos
242.723
28.738
(2.931)
(129.644)
16.261
155.147
Total
Classificado no circulante
99.864
Classificado no não circulante
55.283
Consolidado
2020
Adições e alterações
Categoria
Saldo Inicial
Pagamentos
Juros Saldo final
contratuais (a) Baixas (b)
Imóveis
11.677
–
–
(2.395)
940
10.222
Equipamentos de informática
478
600
–
(653)
32
457
Máquinas e equipamentos
231.621
91.512
–
(118.365)
17.412
222.180
11.853
–
(448)
(2.464)
923
9.864
Veículos
255.629
92.112
(448)
(123.877)
19.307
242.723
Total
Classificado no circulante
110.908
Classificado no não circulante
131.815
(a) Incluem adições de novos contratos. As atualizações de índices devidos sobre os passivos de arrendamento são registradas de acordo com cada contrato,
ocasionando impactos de ajuste a valor presente de passivos de arrendamento e direitos de uso em arrendamentos. Adicionalmente, nas datas de aniversário
dos contratos, inclui a remensuração de ativos e passivos dos pagamentos variáveis considerados como pagamentos fixos em essência. Estas atualizações,
Saldo em
31/12/2020
301.312
8.609
83.515
12.571
11.247
417.254

Baixas
(e)
–
(1)
(40.287)
–
–
(40.288)

quando ocorrem, não impactam o resultado, apenas as rubricas patrimoniais. (b) Contratos encerrados antecipadamente. (c) Referem-se a provisões de contratos
de ativos arrendados relacionados a armazenagem e movimentação de matéria-prima (escória bruta). Considerando que tais ativos não geram benefício
econômico futuro, conforme citado na Nota Explicativa nº 9.d, a Companhia avaliou e constituiu provisão para realização dos direitos de uso relacionados ao
arrendamento do imóvel e dos equipamentos. Durante o ano de 2021, as adições referem-se substancialmente ao efeito de reajustes contratuais e as reversões
ao efeito da amortização destes ativos. (c) Cronograma de vencimento dos passivos de arrendamento: Em 31 de dezembro de 2021, o cronograma de vencimento
dos passivos de arrendamento no consolidado reconhecidos no passivo não circulante é conforme segue:
Ano
Fluxo Bruto Juros embutidos Passivo de Arrendamento
2023
38.501
(3.371)
35.130
9.224
(1.520)
7.704
2024
5.944
(1.018)
4.926
2025
9.225
(1.702)
7.523
2026>
62.894
(7.611)
55.283
Total
(d) Direito potencial de PIS e COFINS a recuperar: A Companhia possui o direito potencial de PIS e COFINS a recuperar embutido na contraprestação dos
arrendamentos. Na mensuração dos fluxos de caixas dos arrendamentos não foram destacados os créditos de impostos, sendo os efeitos potenciais de PIS e
COFINS sobre o fluxo contratual bruto, em 31 de dezembro de 2021, de R$15.875 na Controladora e no Consolidado (R$24.750 na Controladora e no Consolidado
em 31 de dezembro de 2020). (e) Informações referentes aos passivos sem inflação, efetivamente contabilizados e, estimativa dos saldos inflacionados.
Consolidado
Controladora
2021
2020
2021
2020
Fluxo real
171.675 267.573 164.585 267.509
(16.528) (24.850) (15.825) (24.850)
Passivo de arrendamento
155.147 242.723 148.760 242.659
Juros embutidos
Consolidado
Controladora
2021
2020
2021
2020
Fluxo inflacionado
183.445 286.053 175.869 285.985
(19.252) (27.601) (18.434) (27.601)
Passivo de arrendamento
164.193 258.452 157.435 258.384
Juros embutidos
15. Fornecedores: Política contábil: O saldo de fornecedores refere-se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal
dos negócios, sendo classificados no passivo circulante em função dos pagamentos vencerem em até 12 meses. São reconhecidos inicialmente pelo valor
justo, e posteriormente mensurados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos e trazidas ao valor presente quando aplicável na
data das transações, com base em taxa estimada do custo de capital da Companhia. As operações de risco sacado com fornecedores são negociações
junto a instituições financeiras que possibilitam aos fornecedores a antecipação dos recebíveis decorrente de vendas de mercadorias. A efetiva antecipação
dos recebíveis depende do aceite por parte de seus fornecedores, tendo em vista que a participação não é obrigatória.
(a) Composição
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Nacionais
334.053
253.277
322.680
239.948
Nacionais - Risco sacado (a)
260.804
108.430
260.804
108.430
1.618
45.837
1.618
45.838
Estrangeiros
596.475
407.544
585.102
394.216
(a) As taxas de juros praticadas pelos bancos juntos aos fornecedores estão entre 0,66% a 1,21% a.m. em 2021 (0,60% a 0,89% a.m. em 2020).
16. Empréstimos e financiamentos: Política contábil: Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquidos do custo de
transação e posteriormente mensurados pelo custo amortizado e atualizados pelos métodos de juros efetivos e encargos. Os custos de empréstimos atribuídos
diretamente à aquisição, construção ou produção de ativos qualificados, os quais levam, necessariamente, um período superior a três meses para ficarem prontos
para uso, são acrescidos ao custo de tais ativos até a data em que estejam prontos para o uso ou para a venda. Todos os outros custos com empréstimos são
reconhecidos no resultado do exercício em que são incorridos. (a) Composição: Os saldos demonstrados referem-se a controladora e consolidado.
Modalidade/Instituição financeira
Encargos
Vencimento até
2021
2020
Moeda nacional:
Banco do Brasil S.A. (a)
2.94% a.a. Dezembro de 2024 26.580 35.440
FINAME (b)
2,50% a 10% a.a. Novembro de 2023
2.816
4.966
Itaú BBA - Fomentar (c)
Parcela fixa Dezembro de 2022 12.841 14.271
42.237 54.677
Total
Classificados no circulante - juros (apresentados como “Juros a pagar”)
67
92
Classificados no circulante - principal
23.457 13.667
Classificados no não circulante - principal
18.713 40.918
(a) Linha de crédito para ampliação de fábrica na cidade de Cezarina, Estado de Goiás. Esse empréstimo exige que a Companhia mantenha o saldo de contas
a receber de clientes equivalente a no mínimo 20% do valor da dívida atualizada. (b) Os financiamentos destinados à aquisição de imobilizado estão garantidos
pelos próprios equipamentos financiados, conforme nota explicativa 12 (a). Em 28 de dezembro de 2006, conforme instrumento de cessão de crédito assinado
entre a Companhia e o Banco Itaú BBA S.A., foi transferido o título dos créditos relativos à aquisição do incentivo fiscal Fomentar da Cimpor Brasil Participações
Ltda., por R$18.000, para o Banco Itaú BBA S.A., cuja dívida nominal e prefixada correspondia a R$57.772, com desconto de R$39.772, o qual será liquidado
pela Companhia sem correção. A dívida da Companhia foi descontada a valor presente de acordo com o pronunciamento técnico CPC 12 - Ajuste a Valor
Presente, considerando a taxa de oportunidade de 15,34% ao ano, a ser liquidada em parcelas anuais e sucessivas até 2022.
Controladora e Consolidado
(b) Movimentação
Saldo em 31 de dezembro de 2019
268.487
Pagamentos
(221.843)
8.033
Juros
Saldo em 31 de dezembro de 2020
54.677
Pagamentos
(14.898)
2.458
Juros
42.237
Saldo em 31 de dezembro de 2021
(c) Cronograma de vencimento: Em 31 de dezembro de 2021, as parcelas classificadas no passivo não circulante (principal) têm o cronograma de
vencimento conforme segue:
Exercício
Controladora e Consolidado
2023
9.874
8.839
2024
18.713
Total
17. Debêntures: Política contábil: As debêntures são reconhecidas inicialmente pelo valor justo, líquidas do custo de transação e posteriormente
mensurados pelo custo amortizado e atualizados pelos métodos de juros efetivos e encargos.
(a) Composição
Controladora e Consolidado
Encargos anuais Vencimento final
2021
2020
Debêntures (a) e (b)
100% da taxa DI +3,75% a.a.
Junho de 2027 2.722.761 1.706.177
(8.619)
–
Custos a apropriar (b)
Junho de 2027
2.714.142 1.706.177
Total
Classificados no circulante - juros (apresentados como “Juros a pagar”)
22.600
6.016
Classificados no não circulante - principal
2.700.161 1.700.161
Classificados no não circulante - custos a apropriar
(8.619)
–
(a) Em 8 de junho de 2020, a Companhia emitiu 1.700.161 debêntures simples, não conversíveis em ações, nominativas e escriturais, de espécie quirografária,
em nove séries, no valor unitário de R$1.000,00. As debêntures são remuneradas a 100% da taxa DI, acrescida de taxa equivalente a 3,75% ao ano. Os juros
serão pagos semestralmente sem carência, e o principal em parcelas semestrais, sendo o primeiro pagamento em junho de 2023 e o último na data de vencimento
em junho de 2027. Os recursos provenientes dessa emissão foram convertidos integralmente para liquidação de debêntures antigas (primeira e segunda emissão),
e para pagamento de outros empréstimos e financiamentos que possuíam prazos de vencimento inferiores à nova captação. Os custos com a emissão da dívida
no montante de R$22.536 foram reconhecidos diretamente no resultado do período. O reconhecimento como despesa foi realizado de acordo com o CPC 48 que
determina que quando um instrumento de dívida é contabilizado como uma extinção da dívida original, as taxas incorridas devem ser imediatamente reconhecidas
como parte do ganho ou perda na extinção. (b) Em 30 de setembro de 2021, a Companhia emitiu 1.000.000 debêntures simples, não conversíveis em ações,
nominativas e escriturais, de espécie quirografária, em nove séries, no valor unitário de R$1.000,00. As debêntures são remuneradas a 100% da taxa DI, acrescida
de taxa equivalente a 3,75% ao ano. Os juros serão pagos semestralmente sem carência, e o principal em parcelas semestrais, sendo o primeiro pagamento em
junho de 2023 e o último na data de vencimento em junho de 2027. Os custos incorridos com as emissões das debêntures da Companhia, incluindo taxas,
comissões e outros custos, totalizaram R$9.223 e são apropriados ao resultado durante o período da dívida. (b) Condições restritivas: Os contratos exigem o
cumprimento de determinadas cláusulas restritivas, em que os índices financeiros são calculados com base nas demonstrações financeiras anuais consolidadas
da InterCement Participações S.A., sempre em 31 de dezembro de cada ano, e a captação está garantida por aval. Para as debêntures emitidas em 2020, a
Companhia firmou, juntamente com a holding do grupo InterCement Participações S.A., acordo com os detentores das debêntures para o cumprimento de um
limite de dívida bruta de €1.800.000 mil, medido em 31 de dezembro de 2020 segundo as demonstrações financeiras consolidadas da holding, que foi atendido.
Nos anos seguintes, o covenant financeiro muda do limite de dívida bruta para a alavancagem líquida, a ser medida através da relação Dívida Líquida/EBITDA
Ajustado seguindo também as demonstrações financeiras consolidadas da holding. Em 2021, o limite é 5,85X; passando a 5,35X em 2022; 4,85X em 2023; 3,85X
em 2024 e 3,35X de 2025 até 2027. Adicionalmente, as debêntures emitidas em 30 de setembro de 2021, possuem cláusulas restritivas: (“covenants financeiros
ICB”), que são medidas segundo as demonstrações financeiras da própria Companhia e em conjunto com as cláusulas restritivas citadas acima. Os índices
financeiros são calculados com base nas demonstrações financeiras anuais da InterCement Brasil S.A. (ICB), sempre em 31 de dezembro de cada ano. O
covenant financeiro é calculado com base na alavancagem líquida, a ser medida através da relação Dívida Líquida/EBITDA Ajustado. Em 2021, o limite é 3,25X;
passando a 3,00X em 2022; 2,75X em 2023; 2,50X em 2024 e 2,00X de 2025 até 2027. Para efeito de determinação do EBITDA ajustado a Companhia utiliza as
seguintes métricas: resultado líquido do exercício acrescidos de (i) receitas (despesas) financeiras, (ii) impostos sobre o lucro e custos e despesas com depreciação
e amortização (iii) mais ou menos perda e reversão por redução ao valor recuperável, mais ou menos despesas não recorrentes. Em 31 de dezembro de 2021 e
2020, as cláusulas restritivas das debêntures estavam adimplentes. (c) Movimentação: A movimentação das debêntures na controladora e consolidado é
demonstrada como segue:
Controladora e Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
1.691.032
Novas debêntures
1.700.161
Pagamentos
(1.773.843)
88.827
Juros
Saldo em 31 de dezembro de 2020
1.706.177
Novas debêntures
1.000.000
Custos de emissão
(9.223)
Custo amortizado
605
Pagamentos
(149.134)
165.717
Juros
2.714.142
Saldo em 31 de dezembro de 2021
(d) Cronograma de vencimento: Em 31 de dezembro de 2021, as parcelas classificadas no passivo não circulante (principal) têm o cronograma de
vencimento conforme segue :
Exercício
Controladora e Consolidado
2023
479.999
2024
550.675
2025
667.794
2026
667.794
333.899
2027
2.700.161
Total
18. Impostos e obrigações a pagar: A Companhia está sujeita a diferentes impostos e contribuições, tais como tributos municipais, estaduais e federais, taxas
regulatórias e imposto de renda, entre outros, que representam despesas para a Companhia, além de parcelamentos fiscais e outras obrigações legais. Os
impostos a recolher mantidos no circulante estão previstos para serem pagos nos próximos 12 meses, de acordo com o vencimento destas obrigações.
(a) Composição
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
ICMS
30.156
30.434
30.413
30.916
PIS/COFINS
3.386
1.367
4.561
2.599
IR retido
3.605
2.517
3.613
2.518
IRPJ/CSLL
–
–
2.075
–
ISS
1.430
1.486
1.525
1.562
Impostos parcelados (a)
78.297
104.103
78.297
104.103
Obrigação legal (b)
20.330
78.371
20.330
78.371
7.814
4.953
8.097
6.804
Outros
145.018
223.231
148.911
226.873
Classificados como circulante
103.333
160.442
107.226
164.084
Classificados como não circulante
41.685
62.789
41.685
62.789
(a) Durante o início da pandemia, a Companhia adotou medidas preventivas de postergação de pagamentos de tributos estaduais sobre a receita, referentes ao
período de março a dezembro de 2020. Esses parcelamentos referem-se a impostos estaduais (ICMS) firmado em conjunto com vários estados, em até 60
parcelas mensais com término em novembro de 2025 cujo montante de R$58.285 encontra-se em aberto em 31 de dezembro de 2021 (R$77.416 em 2020). A
Companhia também apresenta parcelamentos de impostos e contribuições federais (IRPJ, CSLL, PIS e COFINS) firmados em conjunto com a Receita Federal
do Brasil - RFB de anos anteriores, cuja parcela final tem previsão término em novembro de 2024 no montante de R$20.012 em 31 de dezembro de 2021
(R$26.687 em 2020). (b) Refere-se substancialmente a obrigação legal dos impostos federais (IRPJ e CSLL) na qual a Companhia possui uma Liminar Judicial
nº 0012852-21.2010.403.6100, que assegura o não recolhimento do IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios, decorrentes do cumprimento das obrigações
assumidas com terceiros, sobre receitas decorrentes da atualização monetária sobre a restituição de tributos pagos indevidamente ou a maior, e aos valores
depositados judicialmente ou administrativamente. Em 2021, o Supremo Tribunal Federal - STF julgou inconstitucional a incidência de IRPJ e CSLL sobre os
valores atinentes à taxa Selic em razão de repetição de indébito tributário, e, portanto, a Companhia registrou uma reversão de R$72.482 a título de obrigação
legal (sendo R$63.223 a título de IRPJ e CSLL corrente e R$9.259 a título de atualização monetária). Adicionalmente, a provisão será mantida para a matéria que
assegura o não recolhimento do IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas com terceiros, haja vista que
esse tema não foi abordado na decisão do SFT, e apresenta incertezas sobre o tratamento fiscal destes impostos (interpretação ICPC 22/IFRIC 23).
19. Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e tributários: Política contábil: Reconhecida quando a Companhia e suas controladas tem uma obrigação
presente, resultante de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação, e o valor possa ser
estimado com segurança. A Companhia e suas controladas estão sujeitas a riscos cíveis, trabalhistas e previdenciários, tributários e outros. Em bases
periódicas, a Administração revisa o quadro de riscos conhecidos, avalia as chances de perdas prováveis e ajusta as provisões, considerando a opinião de
seus assessores jurídicos e os demais dados disponíveis no fim de cada exercício. Com relação as incertezas sobre o tratamento de tributos sobre o lucro
(ICPC22/IFRIC23), as provisões são constituídas quando é mais provável (“more likely than not”) que os tratamentos fiscais não sejam aceitos pelas
autoridades fiscais, sendo as demais incertezas sobre o lucro divulgadas. (a) Composição: A provisão para riscos é composta como segue:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Trabalhistas e previdenciários (a)
25.307
36.519
25.405
36.612
Tributários (b)
5.004
26.029
5.010
26.029
7.268
13.489
8.290
14.126
Cíveis e outros (c)
37.579
76.037
38.705
76.767
(10.863)
(9.869)
(10.863)
(9.869)
Depósitos judiciais (d)
26.716
66.168
27.842
66.898
Total
(a) Referem-se a processos que tratam principalmente de ações indenizatórias diversas, decorrentes de rescisão de contrato de trabalho. (b) Em 2021
referem-se, substancialmente, a processos judiciais e administrativos relacionados a: (i) CFEM: Ausência de recolhimento; (ii) IRPJ/CSLL: Descumprimento
de obrigação acessória; (iii) PIS/COFINS: Frete entre indústria e distribuidor. Em 2020 referem-se, substancialmente, a processos judiciais e administrativos
relacionados i) ICMS - ausência de recolhimento e tomada de crédito indevido em operações diversas; (ii) ICMS - Importação por conta e ordem de terceiro,
realizadas através de Trading; (iii) Contribuição Previdenciária - ausência de recolhimento de adicional da contribuição em decorrência da exposição dos
trabalhadores a agentes nocivos; (iv) IRPJ/CSLL, PIS/COFINS - compensações não homologadas de créditos recolhidos a maior; (v) ISS - ausência de
recolhimento em prestações de serviços diversos; (vi) IPTU - majoração da base de cálculo, e (vii) honorários sucumbenciais devidos à Fazenda Nacional
sobre o insucesso em demandas ativas. A principal redução no ano refere-se ao encerramento de uma disputa judicial no valor de R$18.822 referente a
ausência no recolhimento de ICMS e créditos indevidos tomados em diversas operações, incluindo importações de mercadorias e ativos fixos. A companhia
encerrou essa disputa com o pagamento no valor de R$14.897, gerando um ganho (reversão do excesso de provisão) de R$3.925 reconhecido no
exercício. (c) Referem-se a processos que tratam principalmente de ações indenizatórias diversas, decorrentes de rescisão contratual, acidentes de
trânsito, acidentes de trabalho, instituição de servidão de passagem de teleférico e compensação ambiental. (d) A Companhia e suas controladas possuem
depósitos judiciais atrelados à provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas, conforme segue:
Controladora e Consolidado
2021
2020
Trabalhistas e previdenciários
5.373
5.223
Tributários
4.255
3.537
1.235
1.109
Cíveis e outras
10.863
9.869
Total
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Depósitos não atrelados à provisão para riscos
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Depósitos trabalhistas e previdenciários
12.898
17.478
12.900
17.479
Depósitos tributários
56.612
48.730
56.612
48.730
177
1.400
191
1.414
Depósitos cíveis
69.687
67.608
69.703
67.623
Total
(b) Processos com probabilidade de perda consideradas possíveis e divulgações complementares relacionadas a incertezas sobre o tratamento de tributos
sobre o lucro. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas possuem exposição de R$5.989.545 (R$6.052.042 em 31 de dezembro de
2020), sendo R$75.163 de contingências trabalhistas (R$65.165 em 31 de dezembro de 2020), R$4.871.430 de contingências tributárias, incluindo as
incertezas sobre tratamento de tributos sobre o lucro de acordo com a avaliação do ICPC22/IFRIC 23 (R$5.014.355 em 31 de dezembro de 2020),
R$1.042.374 de contingências cíveis (R$972.079 em 31 de dezembro de 2020) e R$578 de processos administrativos de outras naturezas (R$443 em 31
de dezembro de 2020), conforme opinião dos assessores jurídicos. Os principais processos classificados como probabilidade de perda possível, são
conforme segue: Tributárias: Referem-se, substancialmente, a processos administrativos e judiciais relacionados a (i) PIS/COFINS - ausência de
oferecimento à tributação de receita de juros sobre capital próprio; (ii) PIS/COFINS - crédito indevido decorrente de despesa com frete nas transferências
de mercadorias entre estabelecimento industrial e distribuidor; (iii) PIS/COFINS - compensação não homologada em decorrência de créditos insuficientes
de CSLL por dedução indevida da base de cálculo (iv) ICMS - ausência de recolhimento em operações diversas; (v) ICMS - discussão sobre aplicabilidade
de pauta fiscal; (vi) ICMS - transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo contribuinte; (vii) ICMS - crédito indevido de materiais
intermediários; (viii) ICMS - crédito indevido em operações com bens do ativo fixo considerados para uso e consumo; (ix) ICMS - diferencial de alíquota; (x)
ICMS - Energia elétrica; (xi) ICMS - Não recolhimento; (xii) ICMS - Importação; (xiii) ITBI - cobrança do imposto em razão da incorporação da CIMPOR pela
ICB; (xiv) IPTU - redução da base de cálculo; (xv) ISS - retenção na fonte; (xvi) ISS - redução da base de cálculo; (xvii) ISS - não recolhimento; (xviii) CFEM
- ausência de recolhimento; (xix) CFEM - diferença de recolhimento; (xx) Contribuição Previdenciária - Aproveitamento indevido do crédito. As contingências
tributárias que os assessores jurídicos da Companhia consideram o risco de êxito mais provável do que o risco de perda (“more likely than not”), avaliadas
com base no ICPC22/IFRIC 23, são: (i) glosa de créditos por suposta dedução indevida da base de cálculo, a título de amortização de ágio decorrente da
aquisição de outras empresas; (ii) IRPJ/CSLL - cobrança dos tributos sobre lucros apurados no exterior por empresas controladas e coligadas; (iii) IRPJ/
CSLL - ausência de oferecimento à tributação de receita de juros sobre capital próprio; (iv) IRPJ - compensação não homologada de crédito decorrente de
aplicação indevida de incentivo fiscal concedido pela SUDENE; e (v) IRPJ/CSLL - compensação não homologada de crédito decorrente de apuração a
menor de saldo negativo do imposto. Cível: As principais causas cíveis têm por objeto a (i) reparação de danos em decorrência de descumprimento
contratual; (ii) pagamento de indenização por trafegar com excesso de peso; (iii) indenização por acidentes de trabalho e de trânsito na esfera cível e por
cobrança indevida; (iv) descumprimento de condicionantes de licenças de operação e suposta falta de licenciamento; (v) poluição atmosférica e do solo e
(vi) infração contra a ordem econômica, conforme descrição abaixo: A Companhia e outras empresas do setor foram partes em processos administrativos
relativos a aspectos de defesa da concorrência, que tramitaram perante o Conselho Administrativo de Defesa Econômica - CADE. Em julho de 2015, o
Tribunal do CADE julgou o recurso administrativo apresentado pela Companhia no processo iniciado pelas autoridades de concorrência em 2007 (bem
como para as demais empresas envolvidas), mantendo a decisão de condenação pela formação de cartel e aplicação de multa pecuniária, além de outras
penalidades acessórias. A multa aplicada à Companhia corresponde, em 31 de dezembro de 2021, a R$845.163 (considerando InterCement e Cimpor),
ficando a Companhia obrigada a alienar 20% da sua capacidade instalada dos ativos de concreto nos mercados relevantes brasileiros em que atua, entre
outras penalidades acessórias. Tendo-se tornado definitiva no âmbito administrativo do CADE a referida decisão, a Companhia recorreu judicialmente,
tendo obtido, em 22 de outubro de 2015, mediante a apresentação de garantias reais (duas fábricas no Brasil), a concessão de tutela antecipada requerida,
para suspender todas as penalidades impostas pelo CADE até o julgamento do mérito da causa. Contra tal decisão, o CADE apresentou recurso de Agravo
de Instrumento, cujo pedido de tutela antecipada recursal formulado foi indeferido. O processo encontra-se em fase de instrução probatória, com
apresentação do laudo pericial pelo perito judicial nomeado, atualmente em fase de impugnação pelas partes. Considerando a opinião dos seus assessores
jurídicos, de que a probabilidade de perda na esfera judicial é classificada como possível, não foi constituída provisão para este passivo contingente em 31
de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020.
Controladora
(c) Movimentação
Trabalhistas e
Cíveis e Depósitos
Total
previdenciários Tributários
outros
judiciais
Saldo em 31 de dezembro de 2019
19.980
9.249
2.062
(11.446)
19.845
Adições/baixas
20.594
16.882
11.440
(5.373)
43.543
(4.055)
(102)
(13)
6.950
2.780
Pagamento
Saldo em 31 de dezembro de 2020
36.519
26.029
13.489
(9.869)
66.168
Adições/baixas
1.702
(5.758)
(1.611)
(10.003) (15.670)
(12.914)
(15.267)
(4.610)
9.009 (23.782)
Pagamento
25.307
5.004
7.268
(10.863)
26.716
Saldo em 31 de dezembro de 2021
Consolidado
Trabalhistas e
Cíveis e Depósitos
Total
previdenciários Tributários
outros
judiciais
Saldo em 31 de dezembro de 2019
20.024
9.249
2.652
(11.446)
20.479
Adição/baixas
20.643
16.882
11.487
(5.373)
43.639
(4.055)
(102)
(13)
6.950
2.780
Pagamento
Saldo em 31 de dezembro de 2020
36.612
26.029
14.126
(9.869)
66.898
Adição/baixas
1.707
(5.751)
(1.226)
(10.003) (15.273)
(12.914)
(15.268)
(4.610)
9.009 (23.783)
Pagamento
25.405
5.010
8.290
(10.863)
27.842
Saldo em 31 de dezembro de 2021
20. Provisão para reconstituição ambiental e descomissionamento de ativo: Política contábil: Em face das disposições legais e das práticas em vigor
em várias áreas de negócio, os terrenos utilizados em exploração de minas e pedreiras são sujeitos à reconstituição ambiental. Adicionalmente, existem
custos que serão exigidos para o descomissionamento de fábricas. Nesse contexto, são constituídas provisões para fazer face aos custos estimados para
a recuperação e reconstituição ambiental das áreas em exploração e o descomissionamento de fábricas. Essas provisões são registradas de forma
simultânea com um acréscimo ao valor do ativo subjacente, tendo por base as conclusões de estudos de recuperação paisagística e gastos futuros com
descomissionamento de fábricas, sendo reconhecidos em resultados à medida que os ativos são depreciados/amortizados.
Essas provisões estão reconhecidas como “Provisão para reconstituição ambiental e descomissionamento de ativos” no passivo. A provisão para
reconstituição ambiental tem como contrapartida em seu registro inicial a rubrica de “Direitos de exploração de minas” no intangível, e a provisão para
descomissionamento de ativos tem como contrapartida a rubrica de “Imobilizado - Outros”. Aumentos ou diminuições nas provisões, que sejam decorrentes
de mudanças nas estimativas, resultam em uma alteração correspondente no valor contábil do ativo relacionado. O aumento nas provisões é dado
periodicamente pela atualização monetária, de modo a refletir a avaliação do dinheiro no tempo. A Companhia e suas controladas têm como prática
proceder à remediação ambiental progressiva dos espaços liberados pelas pedreiras, utilizando as provisões então constituídas. (a) Movimentação: Em 31
de dezembro de 2021, é mantida provisão para aplicação em gastos relativos a desativação de ativos e recuperação ambiental de áreas em processo de
exploração de responsabilidade da Companhia. A movimentação da provisão é como segue:
Controladora e Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
22.288
Constituição
1.160
Utilização
(1.365)
1.594
Atualização
Saldo em 31 de dezembro de 2020
23.677
Constituição
3.964
Utilização
(1.990)
2.459
Atualização
28.110
Saldo em 31 de dezembro de 2021
21. Benefícios a empregados: Política contábil: Os custos dos benefícios a empregados são reconhecidos no resultado à medida que são incorridos.
21.1. Previdência privada: A Companhia proporciona aos empregados plano de previdência privada, na modalidade de contribuição definida, cujos custos
são previsíveis e passíveis de controle e administração, para o qual a Companhia e os empregados contribuem na mesma paridade de valores até o limite
de 4% do salário nominal. Para contribuições acima do limite estabelecido, não há contribuição por parte da Companhia. Durante o período findo em 31 de
dezembro de 2021, a Companhia contribuiu com o montante de R$1.119 (R$909 em 31 de dezembro de 2020). 21.2. Outros benefícios a empregados. São
concedidos, ainda, outros benefícios aos empregados, tais como auxílio-médico, auxílio-alimentação, seguro de vida em grupo, auxílio-acidente de
trabalho, auxílio-transporte, treinamentos e outros. O montante referente a tais benefícios em 31 de dezembro de 2021 é de R$50.418 na controladora e
no consolidado (R$45.379 em 31 de dezembro de 2020).
22. Partes relacionadas: Política contábil: As transações com partes relacionadas foram realizadas pela Companhia conforme termos acordados entre as partes,
observando o preço e as condições usuais do mercado, portanto, essas transações estão em condições que não são menos favoráveis para a Companhia do que
aquelas negociadas com terceiros. Ao final de cada período é realizada análise de recuperação dos valores a receber e neste exercício nenhuma provisão foi
reconhecida. As partes relacionadas da Companhia são essencialmente subsidiárias, joint ventures, coligadas, acionistas e suas empresas ligadas e o pessoalchave da Administração da Companhia. (a) Composição - balanço patrimonial: As transações com partes relacionadas referem-se a adiantamentos, contratos de
mútuo, vendas e compras de produtos e serviços. Os saldos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são os seguintes:
Controladora
2021
Ativo circulante Ativo não circulante Passivo circulante
Passivo não circulante
Outras contas a
Outras contas a
Adiantamento de
Outras
receber (partes
receber (partes
clientes e outras
Fornecedores
relacionadas)
relacionadas)
obrigações obrigações
Entidades sob controle comum do Grupo:
Loma Negra (a)
–
5.384
–
–
–
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (a)
1.000
1.300
979
26
–
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. (g)
9.072
–
–
4
–
HM Engenharia e Construção S.A. (c)
–
25.880
–
–
–
Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.
–
–
–
38
–
Controladas:
Barra Grande Participações S.A. (e)
5
–
6.100
–
–
Companhia de Mineração Candiota (d)
196
–
1.575
10
–
Estreito Participações S.A. (e)
5
–
7.662
–
4.090
Machadinho Participações S.A. (e)
5
–
4.585
–
798
Controladora:
Intercement Trading e Inversiones S.A. (b), (f) e (h)
139.896
–
67
–
–
InterCement Participações S.A. (a)
771
–
–
3.102
–
–
–
595
54
–
Outras
150.950
32.564
21.563
3.234
4.888
Total em 31 de dezembro de 2021
Controladora
2020
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Outras contas a
Empréstimos
Adiantamento
Contas a Adiantamentos Outros
receber (partes Forne(partes
de clientes e
receber a fornecedores créditos
relacionadas) cedores relacionadas) outras obrigações
Entidades sob controle comum do Grupo:
Loma Negra (a)
–
–
5.433
–
–
–
–
Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A. (a)
17
518
1.000
2.300
522
–
26
HM Engenharia e Construção S.A. (c)
–
–
–
22.800
–
–
–
Concessionária de Rodovia
Sul-Matogrossense S.A.
–
–
–
–
–
–
38
Controladas:
Barra Grande Participações S.A. (e)
–
–
–
–
5.843
–
–
Companhia de Mineração Candiota (d)
–
–
–
–
685
–
–
Estreito Participações S.A. (e)
–
–
–
–
6.958
–
4.090
Machadinho Participações S.A. (e)
244
–
–
–
4.392
–
799
Controladora:
Mover Participações S.A. (a)
–
–
–
–
–
–
4
Intercement Trading e Inversiones S.A. (b) e (f)
–
23.974
–
–
349
67.877
4.973
–
–
1.011
–
–
–
1.580
InterCement Participações S.A. (a)
261
24.492
7.444
25.100 18.749
67.877
11.510
Total em 31 de dezembro de 2020
Consolidado
2021
Ativo circulante Ativo não circulante
Passivo circulante
Outras contas a
Outras contas a
Adiantamento
receber (partes
receber (partes
de clientes e outras
relacionadas)
relacionadas) Fornecedores
obrigações
Entidades sob controle comum do grupo:
Loma Negra (a)
–
5.384
–
–
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (a)
1.000
1.300
979
26
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A (g)
9.072
–
–
4
HM Engenharia e Construção S.A. (c)
–
25.880
–
–
Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.
–
–
–
38
Controladora:
Mover Participações S.A. (b)
–
–
–
–
Intercement Trading e Inversiones S.A. (b), (f) e (h)
139.896
–
67
–
InterCement Participações S.A. (a)
771
–
–
3.102
15
100
595
54
Outras
150.754
32.664
1.641
3.224
Total em 31 de dezembro de 2021
Consolidado
2020
Ativo circulante
Ativo não circulante
Passivo circulante
Outras contas a
Empréstimos Adiantamento de
Contas a Adiantamentos Outros
receber (partes Forne(partes clientes e outras
Entidades sob controle comum do grupo:
receber a fornecedores créditos
relacionadas) cedores relacionadas)
obrigações
Loma Negra (a)
–
–
5.433
–
–
–
–
Construções e Comércio Camargo
Corrêa S.A. (a)
17
518
1.000
2.300
522
–
52
HM Engenharia e Construção S.A. (c)
–
–
–
22.800
–
–
–
Concessionária de Rodovia
Sul-Matogrossense S.A.
–
–
–
–
–
–
38
Controladora:
Mover Participações S.A. (a)
–
–
–
–
–
–
4
Intercement Trading e Inversiones S.A. (b) e (f)
–
23.974
–
–
350
67.877
4.974
InterCement Participações S.A. (a)
–
–
1.011
–
–
–
1.580
–
–
–
100
–
–
–
Outras
17
24.492
7.444
25.200
872
67.877
6.648
Total em 31 de dezembro de 2020
(a) Contas a receber pela venda de ativo imobilizado e prestação de serviços de backoffice. Refere-se essencialmente a venda de imóvel à Construções e
Comércio Camargo Corrêa S.A, com vencimentos até dezembro de 2023 e valores de prestação de serviços compartilhados com a Loma Negra e
Intercement Participações. (b) Compra e venda de mercadorias. Refere-se essencialmente a adiantamentos para compra de combustíveis com a
controladora Intercement Trading e Inversiones S.A., de acordo com as transações definidas em cada pedido de compra (transação spot). (c) Venda de
imóvel da InterCement Brasil para a HM Engenharia e Construção S.A., com vencimentos até 2024, corrigidos mensalmente pelo IPCA. (d) Aquisição de
matéria-prima utilizada na fabricação do cimento (calcário) da unidade de Candiota. O valor da transação é definido de acordo com as condições
estabelecidas em cada pedido de compra (transação spot). (e) Contratos de compra e venda de energia com as controladas, Barra Grande Participações
S.A., Estreito Participações S.A. e Machadinho Participações S.A., com vigência até março de 2041, fevereiro de 2043 e julho de 2032 respectivamente,
com atualização anual da tarifa com base no IPCA. (f) Empréstimo de mútuo no montante de €10 milhões de euros, equivalente a R$67.877 milhões de
reais, sujeito a Euribor mais juros de 3,22% ao ano, com vencimento do principal e juros em 17 de fevereiro de 2022. Em fevereiro de 2021, a Companhia
realizou a liquidação antecipada do mútuo. (g) Venda de imóvel da InterCement Brasil para a Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A., que serão
pagos após o registro da escritura do imóvel, com vencimentos previstos para o segundo semestre de 2022 e sem incidências de juros. (h) Contrato de
mútuo no montante de R$1.000.000 realizado em 30 de setembro de 2021, com juros de 100% da taxa DI, acrescida de taxa equivalente a 3,85% ao ano.
Em dezembro de 2021, parte substancial do mútuo foi liquidado no montante de R$ 884.547 (principal e juros), restando um saldo residual de R$139.292

com vencimento em 3 de março de 2022. Referida transação não envolveu saída de caixa conforme mencionado na nota explicativa 23 (d). (b) Composição
- resultado: As transações efetuadas nos períodos findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são como segue:
Controladora
2021
Custos de Despesas/Receitas
Receita (despesa)
vendas
administrativas Outras receitas
de encargos
Entidades sob controle comum do Grupo:
Vendas e serviços
operacionais
e comerciais
financeiros
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (a)
4
–
(2.616)
–
–
Vexia Administradora LTDA.(a)
–
–
(7.696)
–
(59)
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A (e)
–
–
–
12.960
–
HM Engenharia e Construção S.A.(g)
–
–
–
–
3.080
Intercement Participações S.A. (a)
–
–
(4.894)
–
–
Loma Negra
–
–
–
–
(48)
Controlada:
Barra Grande Participações S.A. (c)
–
(75.597)
41
–
–
Companhia de Mineração Candiota (b)
–
(17.447)
164
–
–
Estreito Participações S.A. (c)
–
(44.005)
43
–
–
Machadinho Participações S.A. (c)
–
(53.943)
42
–
–
Controladora:
Mover Participações S.A. (a)
–
–
(90)
–
–
Intercement Trading e Inversiones S.A. (a) e (d)
–
(155.556)
6.266
–
20.700
–
(230)
(2.055)
–
–
Outras
4
(346.778)
(10.795)
12.960
23.673
Total em 31 de dezembro de 2021
Controladora
2020
Custos de
Despesas Outras receitas Receita (despesa)
vendas e
administrativas
(despesas)
de encargos
Entidades sob controle comum do Grupo:
Vendas
serviços
e comerciais
operacionais
financeiros
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (a)
516
–
(8.194)
–
186
Intercement Portugal S.A.
–
–
(974)
–
(2.132)
Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.
77
–
–
–
–
Loma Negra
–
–
–
7
1.573
Controlada:
Barra Grande Participações S.A. (c)
–
(72.618)
–
–
–
Companhia de Mineração Candiota (b)
–
(15.719)
–
–
–
Estreito Participações S.A. (c)
–
(45.040)
–
–
–
Machadinho Participações S.A. (c)
–
(51.817)
–
–
–
–
–
Controladora:
Mover Participações S.A. (a)
–
–
(165)
–
–
Intercement Trading e Inversiones S.A. (a) e (d)
–
(66.731)
–
–
(22.752)
–
–
(2.279)
–
–
Outras
593
(251.925)
(11.612)
7
(23.125)
Total em 31 de dezembro de 2020
Consolidado
2021
Custos de
Despesas Outras receitas Receita (despesa)
vendas e
administrativas
(despesas)
de encargos
Entidades sob controle comum do Grupo:
Vendas
serviços
e comerciais
operacionais
financeiros
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (a)
4
–
(2.616)
–
–
Vexia Administradora LTDA.(a)
–
–
(7.696)
–
(59)
Camargo Corrêa Desenvolvimento Imobiliário S.A. (e)
–
–
–
12.960
–
HM Engenharia e Construção S.A.(g)
–
–
–
–
3.080
Intercement Participações S.A. (a)
–
–
(4.894)
–
–
Loma Negra
–
–
–
–
(48)
Controladora:
Mover Participações S.A. (a)
–
–
(90)
–
–
Intercement Trading e Inversiones S.A. (a) e (d)
–
(155.556)
6.266
–
20.700
–
(230)
(2.055)
–
–
Outras
4
(155.786)
(11.085)
12.960
23.673
Total em 31 de dezembro de 2020
Consolidado
2020
Custos de
Despesas Outras receitas Receita (despesa)
vendas e
administrativas
(despesas)
de encargos
Entidades sob controle comum do Grupo:
Vendas
serviços
e comerciais
operacionais
financeiros
Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A. (a)
516
–
(8.194)
–
186
Intercement Portugal S.A.
–
–
(974)
–
(2.132)
Concessionária de Rodovia Sul-Matogrossense S.A.
77
–
–
–
–
Loma Negra
–
–
–
7
1.573
Controladora:
Mover Participações S.A. (a)
–
–
(165)
–
–
Intercement Trading e Inversiones S.A. (a), (d) e (f)
–
(66.731)
–
–
(22.752)
–
–
(2.279)
–
–
Outras
593
(66.731)
(11.612)
7
(23.125)
Total em 31 de dezembro de 2020
(a) Refere-se essencialmente à compra de combustíveis e rateio de certas despesas com a controladora Intercement Trading e Inversiones S.A. e
contratação de serviços de backoffice da Construções e Comércio Camargo Corrêa S.A, Vexia Administradora Ltda. Mover Participações S.A. e Intercement
Participações. (b) Aquisição de matéria-prima utilizada na fabricação do cimento (calcário) da unidade de Candiota. O valor da transação é definido de
acordo com as condições estabelecidas em cada pedido de compra (transação spot). (c) Contratos de compra e venda de energia com as controladas,
Barra Grande Participações S.A., Estreito Participações S.A. e Machadinho Participações S.A, com vigência até março de 2041, fevereiro de 2043 e julho
de 2032 respectivamente, com atualização anual da tarifa com base no IPCA. (d) Empréstimo de mútuo no montante de €10 milhões de euros, equivalente
a R$67.877 milhões de reais, sujeito a Euribor mais juros de 3,22% ao ano, com vencimento do principal e juros em 17 de fevereiro de 2022. Em fevereiro
de 2021, a Companhia realizou a liquidação antecipada do mútuo. (e) Venda de imóvel da InterCement Brasil para a Camargo Corrêa Desenvolvimento
Imobiliário S.A., que serão pagos após o registro da escritura do imóvel, com vencimentos previstos para o segundo semestre de 2022 e sem incidências
de juros. (f) Contrato de mútuo no montante de R$1.000.000 realizado em 30 de setembro de 2021, com juros de 100% da taxa DI, acrescida de taxa
equivalente a 3,85% ao ano. Em dezembro de 2021, parte substancial do mútuo foi liquidado no montante de R$ 884.547 (principal e juros), restando um
saldo residual de R$139.292 com vencimento em 3 de março de 2022. Referida transação não envolveu saída de caixa conforme mencionado na nota
explicativa 23 (d). (g) Atualização monetária referente a Venda de imóvel da InterCement Brasil para a HM Engenharia e Construção S.A., com vencimentos
até 2024. (c) Remuneração dos administradores: Controladora: Os montantes referentes à despesa com remuneração do Conselho de Administração e dos
Diretores Estatutários nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 estão demonstrados a seguir:
Remuneração dos administradores
2021
2020
Controladora e consolidado
Curto prazo:
Salários, remuneração fixa e outros benefícios
7.595
4.019
Incentivo de Longo prazo (a)
1.185
–
177
190
Previdência privada
Total da remuneração (sem encargos sociais)
8.957
4.209
1.401
1.543
Encargos sociais
10.358
5.752
Total da remuneração (com encargos sociais)
(a) Em 2021, foi aprovado um plano de incentivo de longo prazo para a alta Administração da Companhia. Este plano possui carência de 4 anos (2021 a
2024) e o benefício é determinado principalmente com base em indicadores de desempenho financeiro e operacional, e na retenção da alta Administração.
Em 31 de dezembro de 2021 o valor do plano e as despesas incorridas no período é de R$1.185 (R$0 em 2020).
23. Patrimônio líquido: Política contábil: Capital social: É representado exclusivamente por ações ordinárias que são classificadas no patrimônio líquido.
Distribuição de dividendos: A proposta de distribuição de dividendos é efetuada pela Administração da Companhia, e a parcela equivalente ao dividendo
mínimo obrigatório, 25% do lucro do exercício deduzido de reserva legal, é registrada como passivo circulante, na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser
considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto social da Companhia. Reserva legal e reserva de retenção de lucros: A reserva legal é
constituída pela apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social ou saldo remanescente, limitado a 20% do capital social. Sua finalidade é assegurar
a integridade do capital social. Ela poderá ser utilizada somente para compensar prejuízo e aumentar o capital. Quando a Companhia apresentar prejuízo
no exercício, não haverá constituição de reserva legal. A reserva de retenção de lucros refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados,
a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos da Companhia. Reserva para incentivos fiscais: Não são
reconhecidas até que exista segurança razoável de que a Companhia irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão recebidas, desde
que atendidas as condições da IAS 20 em consonância com o pronunciamento técnico CPC 07 - Subvenções e Assistências Governamentais. A Companhia
goza de subvenções atreladas aos incentivos de ICMS concedidos pelos governos estaduais nas suas principais fábricas, recentemente convalidados nos
moldes da Lei Complementar nº 160/17, regulamentada pelo Convênio ICMS nº 190/17 com alterações posteriores. As subvenções governamentais são
reconhecidas sistematicamente no resultado durante os exercícios nos quais a Companhia reconhece como despesas os correspondentes custos que as
subvenções pretendem compensar. As parcelas recebidas de incentivos fiscais para investimento foram registradas no resultado do exercício na rubrica
“Receita líquida de vendas”, para o patrimônio líquido no final do exercício, quando houver lucro líquido, na rubrica “Reserva de incentivos fiscais”.
(a) Capital Social: O capital social em 31 de dezembro de 2021 é de R$592.274 (R$2.865.528 em 2020 antes do grupamento de ações ocorrido em 2021
e explicado adiante), representado por ações ordinárias nominativas e sem valor nominal. A composição acionária em está detalhada a seguir:
2021
2020
Acionistas
Ações ordinárias
% Ações ordinárias
%
411.597.545 100,00
2.469.585.273 100,00
Intercement Trading e Inversiones
411.597.545 100,00
2.469.585.273 100,00
Transações com acionistas: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 22 de junho de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram (i) a
redução das Reservas de Incentivos fiscais pela absorção de prejuízos acumulados registrados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de
2020 no montante de R$117.619; (ii) redução do capital social da Companhia, para absorção dos prejuízos acumulados registrados nas demonstrações
financeiras de 31 de dezembro de 2020 no montante de R$2.228.216; (iii) o grupamento das ações da Companhia, à razão de 6:1, de forma que cada 6
(seis) ações ordinárias da Companhia passaram a corresponder a 1 (uma) ação ordinária da Companhia, e passando o número de ações em que se divide
o capital social de 2.469.585.273 (dois bilhões, quatrocentos e sessenta e nove milhões, quinhentas e oitenta e cinco mil, duzentas e setenta e três) para
411.597.545 (quatrocentos e onze mil, quinhentos e noventa e sete mil, quinhentos e quarenta e cinco) ações ordinárias, as quais foram distribuídas entre
os acionistas na mesma proporção. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada no dia 28 de setembro de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram
a cisão parcial de ativos não operacionais para a empresa do grupo InterCement Participações Investimentos S.A., conforme mencionado na nota 1.1 (b).
Em decorrência da cisão parcial, ora aprovada, o capital social da Companhia foi reduzido em R$45.038, sem o cancelamento de ações de emissão, ou
seja, sendo mantidas as mesmas 411.597.545 (quatrocentas e onze milhões, quinhentas e noventa e sete mil, quinhentas e quarenta e cinco) ações, todas
ordinárias, nominativas, escriturais e sem valor nominal. (b) Reserva legal e reserva de retenção de lucros: Em 31 de dezembro de 2021 o saldo das
reservas legal e de retenção de lucros é de R$61.206 e R$ 2.624, respectivamente (R$0 em 2020). (c) Reserva de incentivos fiscais: Em Assembleia Geral
Extraordinária realizada no dia 22 de junho de 2021, os acionistas da Companhia aprovaram (i) a redução das Reservas de Incentivos fiscais pela absorção
de prejuízos acumulados registrados nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2020 no montante de R$117.619, referente as reservas de
incentivos fiscais constituídas até o ano de 2014. Subsequentemente, em 31 de dezembro de 2021, foi destinado à reserva de incentivos fiscais o montante
de R$130.147, correspondente aos exercícios de 2015 a 2020, não constituídos anteriormente devido a apuração de prejuízo no período, mais o montante
da reserva de incentivos fiscais referentes ao exercício de 2021. (d) Dividendos e juros sobre o capital próprio: O Estatuto social da Companhia prevê a
distribuição de dividendos mínimos de 25% do lucro líquido ajustado na forma da lei, aos titulares de suas ações. Os dividendos são calculados de acordo
com o Estatuto Social da Companhia e em consonância com a Lei das Sociedades por Ações. Apresentamos a seguir a destinação do lucro para 2021:
Controladora
2021
Lucro do exercício
1.224.115
Perdas com participação em controlada
(127)
(61.206)
Reserva Legal
5%
1.162.782
Lucro para destinação
Dividendos mínimos obrigatórios
25%
290.696
Proposta da Administração
Dividendos pagos referente à antecipação de resultados de 2021
990.101
Juros sobre o capital próprio pagos referentes à antecipação do resultado de 2021
39.910
Constituição de reservas de retenção de lucros e incentivos fiscais
132.771
Em 22 de junho de 2021 e 30 de setembro de 2021 e 15 de dezembro de 2021, o conselho de administração deliberou a distribuição de dividendos
antecipados, referente ao ano de 2021, no montante de R$990.088 sendo R$119.638 pagos durante o ano de 2021 e R$870.450 utilizados para liquidação
parcial do mútuo com a sua acionista InterCement Trading e Inversiones. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram deliberados juros
sobre o capital próprio referente ao período de janeiro a novembro de 2021 no montante de R$39.910, sendo R$25.814 pagos durante o ano de 2021 e
R$14.096 utilizados para liquidação parcial do mútuo com a sua acionista InterCement Trading e Inversiones. Em 31 de dezembro de 2021, foi registrada
perda na variação de participação, sem alteração de controle da controlada Companhia de Mineração Candiota, conforme mencionado na Nota Explicativa
nº 11 de acordo com o ICPC 09 (R2) e a IFRS 10/CPC 36. Esse efeito foi reconhecido como transações entre acionistas e contabilizado diretamente no
patrimônio líquido no montante de R$127. (e) Transações com acionistas não controladores: Instrumento patrimonial - ações preferenciais sobre sociedades
de propósito específico: As ações preferenciais das controladas Barra Grande Participações, Machadinho Participações e da Estreito Participações,
possuem determinadas características específicas, nomeadamente, em termos de: • Direito a dividendos prioritários sobre lucros e/ou reservas distribuídas
em cada exercício. • Ausência de direito de voto (exceto quanto a matérias específicas estabelecidas nos correspondentes estatutos). • Prioridade
relativamente às ações ordinárias em caso de liquidação. • Podem ser convertidas em ações ordinárias (direito de conversão) nos termos dos estatutos.
• Não participação em futuros aumentos de capital. Os termos dos contratos celebrados estabelecem ainda um conjunto de premissas que regulam os
termos de um eventual desinvestimento por parte do comprador, incluindo mecanismos tendentes a assegurar uma rentabilidade mínima, bem como
direitos de conversão das ações preferenciais em ações ordinárias. Considerando todas essas características, atendendo ao disposto na IAS 32, os
referidos instrumentos (quer da Barra Grande, Machadinho ou Estreito) adquirem características de instrumento patrimonial e instrumento financeiro, na
medida em que os mesmos incorporam simultaneamente componentes enquadráveis como instrumento de capital e instrumento financeiro (ativo ou
passivo financeiro). Assim, esses componentes foram mensurados e reconhecidos separadamente nas demonstrações financeiras conforme segue: • A
contribuição inicial recebida em contrapartida da venda das ações preferenciais foi classificada como instrumento patrimonial, uma vez que, nos termos
estabelecidos, não existe obrigação de recompra dessas ações (obrigação de entregar dinheiro ou outro ativo financeiro), bem como são estabelecidas
igualmente cláusulas de conversibilidade em ações ordinárias (por opção dos detentores dessas ações) e seus respectivos dividendos; • Existem também
cláusulas contratuais referentes a opções de retorno de rentabilidade mínima e eventual cobertura de uma desvalorização significativa dos investimentos
nas entidades que emitiram esses instrumentos em um período de até sete anos ou pela opção de saída por parte dos detentores das ações preferenciais,
nas condições estabelecidas nos contratos. Essas opções geram valores de perda ou ganho para a Companhia e foram classificados como instrumentos
financeiros derivativos e mensurados pelo seu justo valor na data de cada demonstração financeira. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021,
foram pagos dividendos aos minoritários relacionado a essas transações no montante de R$61.395 (destes R$54.550 deliberados em 2021 e R$6.845
propostos ainda em 2020). Em 31 de dezembro de 2020 os dividendos deliberados montaram R$74.828, sendo R$67.984 pagos naquele exercício.
24. Imposto de renda e contribuição social: Política contábil: Impostos correntes: A provisão para imposto de renda e contribuição social é baseada no
lucro tributável do exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração consolidada do resultado porque exclui receitas ou despesas
tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão para imposto de
renda é calculada individualmente por empresa com base nas alíquotas vigentes no fim de cada exercício e em disposições legais e tributárias específicas
dos países onde estejam sediadas. Impostos diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“impostos diferidos”) são reconhecidos sobre
as diferenças temporárias no fim de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais e base negativa, quando aplicável. Os impostos diferidos ativos
são reconhecidos apenas quando for provável que a Companhia apresente lucro tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças
temporárias dedutíveis, prejuízos fiscais e base negativa possam ser utilizadas. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no fim de
cada exercício, e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros propiciarão a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é
ajustado ao montante que se espera recuperar. Impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no exercício no qual se espera que o passivo
seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação vigente no fim de cada exercício, ou quando uma nova legislação
tiver sido substancialmente aprovada. Incerteza sobre o Tratamento do Imposto de Renda: A interpretação ICPC 22/IFRIC 23 esclarece como aplicar os
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26. Informações sobre a natureza de custos e despesas
Controladora
2021
2020
(224.426)
(247.548)
(106.895)
(108.363)
(317.014)
(272.752)
(581.136)
(579.711)
(165.373)
(117.080)
(310.529)
(236.548)
(122.847)
(101.937)
(560.428)
(339.924)
(284.570)
(248.795)
(8.259)
(28.371)
17.337
–
–
(83)
28.352
81.876
–
(1.524)
(23.746)
(124.052)
47.580
26.164
13.987
24.835
(919)
1.413
(41.703)
(57.799)
(2.640.589) (2.330.199)
(2.516.727) (2.224.459)
(261.321)
(211.168)
137.459
105.428
(2.640.589) (2.330.199)

Depreciação, amortização e exaustão
Amortização direito de uso em arrendamentos
Salários e benefícios a empregados
Matérias-primas e materiais de uso e consumo
Serviços de terceiros
Despesas com frete
Despesas com manutenção
Despesas com combustível
Despesas com eletricidade (a)
Reversão (constituição) de provisão para riscos
Ganho na venda de ativo imobilizado e intangível (b)
Baixa de ativo imobilizado
Ajuste ao valor recuperável (c)
Provisão para desmobilização/alienação de fábricas
Provisão para perdas de estoques (d)
ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS (e) (Nota 10)
Recuperação de impostos
Provisão para perda de crédito esperada (Nota 8)
Outras receitas (despesas)

Consolidado
2021
2020
(249.389)
(271.469)
(113.394)
(108.363)
(318.143)
(273.414)
(557.164)
(564.942)
(178.426)
(128.989)
(310.575)
(236.586)
(123.604)
(102.322)
(562.419)
(342.460)
(115.772)
(107.082)
(8.635)
(28.371)
17.088
–
–
(83)
28.352
81.876
–
(1.524)
(23.746)
(124.052)
47.580
26.164
13.987
24.835
(919)
1.413
(44.133)
(61.065)
(2.499.312) (2.216.434)
(2.368.312) (2.104.071)
(269.000)
(217.699)
138.000
105.336
(2.499.312) (2.216.434)

Custo das vendas e dos serviços
Despesas administrativas e comerciais
Outras receitas (despesas) operacionais
Total
As informações sobre a natureza dessas despesas são apresentadas a seguir:
(a) Na controladora, contempla aquisição de energia elétrica de suas controladas, Barra Grande Participações, Estreito Participações e Machadinho
Participações. No consolidado, contempla os custos com eletricidade da InterCement Brasil (com eliminação da energia adquirida das controladas citadas
anteriormente), da controlada Comican e da controlada em conjunto Baesa. (b) Em 2021 refere-se substancialmente ao ganho na venda de terrenos, que
não estavam sendo utilizados na operação do negócio. (c) Refere-se ao ajuste ao valor de realização do imobilizado, intangível e direito de uso, conforme
mencionado nas notas explicativas nº 12. (c) 13 (d) e 14 (c). (d) Refere-se a provisões para perdas de estoques, conforme mencionada na nota explicativa
nº 9 (d). (e) Em 2021, refere-se a constituição do crédito tributário parte controversa relativo à exclusão do ICMS da base de cálculo das contribuições de
PIS e COFINS descrito na Nota Explicativa nº 10.a. Adicionalmente, em 2020, a Companhia alienou os créditos reconhecidos em 2019 a um fundo de
investimento, pelo montante de R$131.000, gerando um ganho de R$40.760, sendo R$26.164 de principal e R$14.596 de atualização monetária,
reconhecido em sua demonstração de resultados, respectivamente, nas linhas de outras receitas operacionais e de receitas financeiras.
27. Resultado financeiro
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Variação cambial:
Receita com variação cambial (a)
5.756
3.808
5.756
3.808
(10.551)
(26.967)
(10.551)
(26.962)
Despesa com variação cambial (a)
(4.795)
(23.159)
(4.795)
(23.154)
Receitas financeiras:
Variação monetária (b)
100.023
19.189
100.071
19.244
Rendimento financeiro
10.158
5.581
14.083
7.039
Juros ativos (c)
26.357
2.524
26.604
2.528
Instrumentos financeiros derivativos (d)
–
8.093
–
8.093
Recompra debêntures
–
3.521
–
3.521
PIS e COFINS
(4.768)
(721)
(4.924)
(777)
3.357
5.629
3.358
5.444
Outras receitas
Total
135.127
43.816
139.192
45.092
Despesas financeiras:
Variação monetária
(17.805)
(32.079)
(27.853)
(40.356)
Juros sobre passivos de arrendamentos (nota 14)
(14.613)
(19.308)
(16.261)
(19.308)
Despesa com juros e encargos (e)
(174.732)
(98.139)
(174.734)
(98.140)
Despesa de multas
(10.495)
(3.511)
(10.548)
(3.785)
Instrumentos financeiros derivativos (d)
(17.432)
–
(17.432)
–
Gasto com emissão de debêntures (f)
–
(22.536)
–
(22.536)
Despesas bancárias
(3.109)
(11.967)
(3.194)
(12.050)
Seguro garantia
(7.225)
(21.118)
(7.225)
(21.118)
Imposto sobre operações financeiras - IOF
(1.151)
(450)
(1.151)
(450)
(1.587)
(2.741)
(1.687)
(2.616)
Outras despesas
(248.149)
(211.849)
(260.085)
(220.359)
Total
(a) Refere-se substancialmente às flutuações nas taxas de câmbio, dos empréstimos de mútuos atrelados à moeda estrangeira.
(b) Em 2021, a Companhia reconheceu variação monetária no montante de R$49.287 referente ao crédito tributário da parte controversa relativo à exclusão
do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS descrito na Nota Explicativa nº 10 (a). Adicionalmente, a Companhia reconheceu o valor de R$12.740 a
título de variação monetária (sendo o total de R$30.972 registrado na rubrica de outros ativos e o montante de principal no grupo de outras receitas),
referente ao pagamento adicional previsto no contrato de cessão de crédito com um fundo de investimento realizado em julho de 2020 (mencionado na
nota 10 (a)) após a superação de determinadas cláusulas em 2021. Em 2020, refere-se ao ganho proveniente da alienação dos créditos relativos à exclusão
do ICMS da base de cálculo de PIS e COFINS constituído em 2019. (c) Em 2021, refere-se substancialmente a juros incorridos sobre o mútuo com a
InterCement Trading no montante de R$ 23.903 (R$ 0 em 2020). (d) Ganhos e perdas reconhecidos sobre instrumentos financeiros derivativos mencionados
na nota explicativa nº 5 (b). (e) Refere-se substancialmente a juros sobre empréstimos, financiamentos e debêntures, nos montantes de R$168.780
(R$96.860 em 2020). (f) Refere-se a comissões bancárias relativas as debêntures emitidas em 2020 pela Companhia, conforme mencionada na Nota 17.
O reconhecimento como despesa foi efetuado de acordo com o pronunciamento técnico CPC 48 - Instrumentos Financeiros, considerando que o novo
instrumento de dívida foi determinado como uma extinção da dívida original, sendo as taxas incorridas imediatamente reconhecidas no resultado como
parte do ganho ou perda da operação.
28. Compromissos: a) Contratos de compra: A Companhia possui contrato para aquisição de energia elétrica até 2024 e contratos “Take or Pay” para
serviços de transporte ferroviário até 2023, serviços logísticos de armazenamento, transporte e manuseamento até 2029, venda de clínquer de acordo com
o mínimo estipulado no contrato até 2022, aquisição de cimento com o mínimo estipulado no contrato até 2022, aquisição de calcário com o mínimo
estipulado no contrato até 2023, aquisição de gesso com o mínimo estipulado no contrato até 2023 e aquisição de combustíveis com o mínimo estipulado
no contrato até 2024 cujos desembolsos totais estimados, em valores nominais, são os seguintes:
2021
Energia
Take or pay
Total
2021
–
–
–
2022
138.249
279.819
418.068
2023
138.249
217.259
355.508
2024
85.601
24.035
109.636
–
29.158
29.158
Após 2024
362.099
550.271
912.370
Total
29. Resultado por ação: Política contábil: É calculado mediante a divisão do resultado atribuível aos acionistas da Companhia, pela quantidade média
ponderada de ações ordinárias em circulação durante o período. O lucro (prejuízo) básico por ação é calculado mediante a divisão do resultado atribuível
aos acionistas da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o período. O lucro (prejuízo) diluído por ação
é calculado mediante o ajuste da quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de todas as ações ordinárias
potenciais diluídas. (a) Composição: Em decorrência do referido grupamento de ações ocorrido em 2021 e mencionado na nota 23 (a), o lucro por ação
apresentado originalmente nas informações financeiras de 31 de dezembro de 2020, aprovadas para sua emissão em 29 de abril de 2021, foi reapresentado
nas informações comparativas de 31 de dezembro de 2021.
Controladora e Consolidado
2020
2021 (reapresentado)
Numerador básico e diluídoAlocação do lucro (prejuízo) do exercício para os acionistas
1.224.115
(98.791)
Denominador básico e diluídoMédia ponderada de ações
411.597.545
411.597.545
Lucro (Prejuízo) básico/diluído por ação ON (em reais)
2,97
(0,24)
30. Seguros
A Companhia e suas controladas mantêm política de contratar cobertura de seguros, de forma global, dos bens do imobilizado e estoques sujeitos a riscos
de incêndio, roubos, danos materiais, obras civis e riscos de engenharia e lucros cessantes, de acordo com a avaliação da Administração. As principais
coberturas de seguros são:
Modalidade
2021
Responsabilidade Civil
R$100.295
Responsabilidade Operacional - Danos Materiais
R$919.521
Responsabilidade Operacional - Lucros cessantes
R$35.513
31. Avais e Fianças: A Companhia é garantidora para os seguintes empréstimos captados por suas controladoras e controladas: • Ao Banco Itaú BBA S.A.
Nassau Branch - IBBA em 26 de março de 2012, posteriormente cedido a terceiros, em decorrência do contrato de empréstimo firmado entre a controladora
Cauê Áustria (posteriormente incorporada a Intercement Trading e Inversiones S.A.) e o IBBA (posteriormente cedido a terceiros), cujo objeto foi a
concessão de crédito no montante de US$750 milhões, equivalentes a R$1.281.600. Em 31 de dezembro de 2021, o montante principal em dívida é de
US$14 milhões, equivalentes a R$78.127. • A investidores, em 17 de julho de 2014, em decorrência da emissão de Senior Notes 2024 pela empresa do
Grupo InterCement, InterCement Financial Operations BV, no montante de US$750 milhões, equivalentes a R$1.680.225, destinado ao pré-pagamento de
dívidas e a usos corporativos gerais. Em 31 de dezembro de 2021, o montante principal em dívida é de US$551 milhões, equivalentes a R$3.075.905.
• Ao Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - BBVA, em 31 de outubro de 2018, em decorrência do contrato de empréstimo firmado entre a controladora
InterCement Trading e Inversiones S.A. e o BBVA, cujo objeto foi a concessão de crédito no montante de €22 milhões, equivalentes a R$99.671, destinado
a usos corporativos gerais. Em 31 de dezembro de 2021, o montante principal em dívida é de €16,5 milhões, equivalentes a R$104.297. • Aos Debenturistas,
em 08 de junho de 2020, em decorrência da 1ª Emissão de Debêntures pela empresa controladora InterCement Participações S.A., no montante de
R$2.976.666 destinado ao pré-pagamento de dívidas. Em 31 de setembro de 2021, o montante principal em dívida é de R$1.976.666. • Aos investidores,
em 16 de março de 2021, em decorrência da 2ª Emissão da Notas Promissórias pela empresa controladora InterCement Participações S.A., no montante
de R$100.000, destinado ao pagamento parcial da 1ª Emissão Notas Promissórias pela InterCement Participações S.A. Em 31 de dezembro de 2021, o
montante principal em dívida é de R$100.000.
32. Informações por segmentos: Segmentos operacionais são definidos como componentes de um empreendimento para os quais informações
financeiras estão disponíveis e são avaliadas de forma regular pelo tomador de decisões operacionais na decisão de alocar recursos para um segmento
individual e na avaliação de desempenho do segmento. Tendo em vista que todas as decisões são tomadas com base em relatórios consolidados e que
todas as decisões relativas a planejamento estratégico, financeiro, de compras, de investimento e de aplicação de recursos são efetuadas em bases
consolidadas, conclui-se que a Companhia opera em um único segmento operacional denominado Cimento.
33. Informações adicionais aos fluxos de caixa: Transações de investimentos e financiamentos que não envolveram caixa
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Aquisição de imobilizado sem efeito caixa (reclassificação entre imobilizado e estoque)
2.541
3.461
2.541
3.461
Aquisição de imobilizado sem efeito caixa
352
–
352
–
Vendas de imobilizado que serão recebidas futuramente
14.890
12.506
14.890
12.506
Aumento investimento mediante créditos
–
17.850
–
–
Redução de capital mediante cisão de ativos
45.038
–
45.038
–
Distribuição de dividendos e JCP mediante compensação do mútuo com partes relacionadas
884.611
–
884.611
–
34. Eventos subsequentes: No dia 15 de março de 2022, a Companhia (cedente) assinou um contrato de mútuo com a sua controladora indireta
InterCement Participações S.A. - “ICP” (tomador) na modalidade “revolving” com um limite de crédito de até R$100.000, podendo ser utilizado ao longo do
tempo e reutilizado à medida que o saldo em dívida for reembolsado. O valor do crédito concedido nesta data foi de R$30.000. A taxa de juros é de 100%
da taxa DI, acrescida de taxa equivalente a 3,85% ao ano, com vencimento em 15 de março de 2023.
35. Autorização para conclusão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Em 16 de março de 2022 a Administração da Companhia
autorizou a conclusão das presentes demonstrações financeiras, estando aprovadas para divulgação.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS
Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da InterCement Brasil S.A.
São Paulo - SP
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da InterCement Brasil S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora
e consolidado, respectivamente, 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, individual e consolidada, da InterCement Brasil S.A. em
31 de dezembro de 2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para
o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS),
emitidas pelo Intemational Accounting Standards Board (IASB).
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 “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, 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.
Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais significativos em
nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e, portanto, não
expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo
quaisquer comentários sobre os resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais
e consolidadas”, incluindo aquelas em relação a esses principais assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos
planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos,
incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da
Companhia. Análise de recuperabilidade do ágio: Em 31 de dezembro de 2021, conforme nota explicativa 13, a Companhia possui registrado ágio, gerado
em combinações de negócios ocorridas em anos anteriores, no montante de R$301.312 mil, na controladora e no consolidado, representando
respectivamente 6,5% e 6,3% do total do ativo, naquela data. Pelo menos uma vez ao ano, a Companhia realiza o teste de redução ao valor recuperável

com base em estimativas de rentabilidade futura baseadas nos planos de negócio e orçamento anual, adotadas pela administração. A metodologia e
modelagem, utilizadas para a apuração do valor recuperável desses ativos, foram baseadas no fluxo de caixa descontado da Companhia, estimativa para
a qual foram utilizadas pela administração premissas subjetivas, que envolvem razoável grau de julgamento, informações e condições econômicas e de
mercado, taxas de desconto e risco país. O monitoramento desse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria devido à relevância dos
montantes envolvidos em relação ao total do ativo e aos potenciais riscos ao resultado do exercício no caso de identificação de perdas ao valor recuperável
desse ativo, além das incertezas inerentes à determinação da estimativa sobre os valores esperados de recuperação, dada a utilização de informações de
mercado e o elevado grau de julgamento exercido pela administração, na determinação das premissas de seu cálculo. Uma mudança em alguma dessas
premissas pode gerar um impacto significativo nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Como nossa auditoria conduziu
esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, o envolvimento de especialistas em avaliação para auxiliar na análise e revisão
das metodologias e modelos utilizados pela administração, na avaliação das premissas que suportaram as projeções que determinaram o plano de
negócios, orçamento, estudos técnicos e análises do valor recuperável do referido ágio. Nossos procedimentos também incluíram a avaliação da
razoabilidade e consistência dos dados e das premissas utilizados na preparação desses documentos, incluindo taxas de desconto, risco país e projeções
de fluxo de caixa, dentre outros, conforme fornecidos pela administração da Companhia, e analisamos ainda a exatidão dos cálculos aritméticos e
matemáticos. Comparamos a assertividade das projeções realizadas em períodos anteriores em relação ao desempenho atingido pela Companhia.
Analisamos informações que pudessem contradizer as premissas mais significativas e as metodologias selecionadas. Adicionalmente, comparamos o valor
recuperável determinado pela administração da Companhia, com base no fluxo de caixa descontado, com o valor contábil do ágio e avaliamos a adequação
das divulgações da nota explicativa 13 às demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria
efetuados sobre o teste do valor recuperável do ágio, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e premissas
de valor recuperável do ágio, adotados pela administração, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 13, são razoáveis, no contexto das
demonstrações financeiras tomadas em seu conjunto. Cláusulas restritivas incidentes sobre debêntures - “covenants”: Em 31 de dezembro de 2021,
conforme nota explicativa 17, a Companhia possui registrado saldo de debêntures a pagar no montante de R$2.691.542 mil, classificado no passivo não
circulante, na controladora e no consolidado, representando, respectivamente, 57,7% e 55,9% do total do passivo e do patrimônio líquido naquela data.
Essas debêntures estão sujeitas ao cumprimento de cláusulas restritivas anuais (“covenants”), as quais são calculadas por meio de índices financeiros com
base nas demonstrações financeiras consolidadas da própria Companhia e da holding do Grupo InterCement (InterCement Participações S.A.), que avaliza
a transação. O descumprimento desses “covenants” poderia resultar na declaração de vencimento antecipado dessas debêntures e de outros empréstimos
e financiamentos, por consequência, o que obrigaria a Companhia a pagar imediatamente os respectivos valores em aberto na data de eventual
descumprimento, impactando de forma significativa sua posição patrimonial e financeira, motivo pelo qual consideramos o cumprimento dessas cláusulas
restritivas como risco significativo para nossa auditoria. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre
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requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 32 quando há incerteza sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. Ao avaliar se o tratamento
fiscal incerto afeta a determinação de lucro tributável, a Companhia assume que a autoridade fiscal examinará os valores que tem direito de examinar e
tenha pleno conhecimento de todas as informações relacionadas. Se a Companhia concluir que não é provável que a autoridade fiscal aceite o tratamento
fiscal incerto, a Companhia reflete o efeito da incerteza na determinação do respectivo lucro tributável considerando o valor mais provável. O reconhecimento
do efeito da incerteza para tratamentos fiscais incertos, são reconhecidas como obrigações legais na rubrica de impostos e contribuições a recolher no
passivo não circulante e a contrapartida na rubrica de imposto de renda e contribuição social correntes. (nota explicativa n° 18). (a) Reconciliação da
despesa de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (“IRPJ”) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (“CSLL”)
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social
422.830
(92.559)
527.751
(12.247)
Alíquotas (15% para imposto de renda mais adicional de 10% e 9% para contribuição social)
34%
34%
34%
34%
(Despesa) Crédito de imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais
(143.762)
31.470
(179.435)
4.164
Ajustes para apuração do imposto de renda e da contribuição social efetivos:
Equivalência patrimonial
7.327
5.140
25
–
Juros sobre o capital próprio
13.569
–
13.569
–
Incentivos Fiscais (FAI/Prodesin/Desenvolve)
13.359
8.256
13.359
8.256
Liminar Selic (b)
40.679
(7.382)
40.679
(7.382)
Imposto de renda e contribuição social diferidos constituídos
no exercício (líquidos de utilizações) (c)
878.990
(46.117)
878.990
(44.828)
Diferença de alíquota (a)
–
–
30.832
25.934
Outras Exclusões (adições) permanentes, líquidas
(8.877)
2.402
(11.499)
1.942
Receita (despesa) de imposto de renda e contribuição social
801.285
(6.231)
786.520
(11.914)
Correntes
765
(7.381)
(5.976)
(13.064)
Diferidos
800.520
1.150
792.496
1.150
(a) Refere-se a imposto de renda e contribuição social apurados pelo regime de lucro presumido das controladas Barra Grande, Machadinho e Estreito.
(b) Refere-se liminar judicial nº 0012852-21.2010.403.6100, que assegura a Companhia a não recolher o IRPJ e CSLL sobre os juros moratórios,
decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas com terceiros, sobre receitas decorrentes da atualização monetária sobre a restituição de tributos
pagos indevidamente ou a maior, e aos valores depositados judicialmente ou administrativamente. Em 2021, o STF julgou inconstitucional a incidência de
IRPJ e CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic em razão de repetição de indébito tributário, e, portanto, a companhia registrou uma exclusão no
montante de R$40.679 referente ao valor constituído em exercícios anteriores. (c) Refere-se ao reconhecimento, em 2021, de impostos diferidos ativos não
reconhecidos em anos anteriores, após análise de realização pela Companhia em 31 de dezembro de 2021. (b) Imposto de renda e contribuição social
diferidos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos sobre saldos de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social e
diferenças temporárias dos livros fiscais e societários, até o limite considerado passível de realização.
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são compostos como segue:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
No ativo:
Provisão para perdas de crédito esperada
2.530
15.562
2.530
15.562
Provisão para participação nos resultados
10.799
15.040
10.799
15.040
Provisão para realização (Estoques)
48.727
51.328
48.727
51.328
Provisão para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
12.777
30.087
12.777
30.087
Provisão para descomissionamento de fábricas
24.374
27.431
24.374
27.431
Ajuste ao valor de realização (Imobilizado, intangível e direito de uso)
231.977
261.053
231.977
261.053
Demais diferenças temporárias ativas
46.647
57.449
46.647
57.449
Prejuízo fiscal e base negativa
468.646
501.936
468.646
501.936
Impostos diferidos não constituídos
–
(891.334)
–
(891.334)
Total - ativo
846.477
68.552
846.477
68.552
No passivo:
Amortização de ágio (rentabilidade futura)
(107.458)
(107.458)
(107.458)
(107.458)
Avaliação da vida útil do imobilizado (a)
(84.248)
(98.097)
(84.248)
(98.097)
Ajuste a valor presente - dívida Banco Itaú - Fomentar
(663)
(1.371)
(663)
(1.371)
Capitalização de juros
(7.833)
(9.929)
(7.833)
(9.929)
Demais diferenças temporárias passivas
(5.711)
(11.653)
(13.735)
(11.653)
Total - passivo
(205.913)
(228.508)
(213.937)
(228.508)
Total líquido classificado no ativo não circulante
640.564
–
640.564
–
Total líquido classificado no passivo não circulante
–
(159.956)
(8.024)
(159.956)
(a) Conforme mencionado na nota explicativa nº 3, a Companhia revisou a vida útil estimada dos bens do imobilizado e do intangível, gerando disparidade
entre a taxa de depreciação contábil e a fiscal. Para fins fiscais, as referidas taxas continuarão seguindo o disposto na legislação fiscal. Remensuração do
ativo fiscal diferido anteriormente não reconhecido: A Companhia avalia a realização dos ativos fiscais diferidos não reconhecidos ao final de cada período
de apresentação das informações financeiras, e registra impostos diferidos ativos na medida em que seja provável que estarão disponíveis lucros tributáveis
futuros. Os lucros tributáveis futuros são derivados dos planos de negócios, devidamente aprovados pelos órgãos de administração da Companhia,
realizados em bases nominais, observando o período máximo de 10 anos (que coincide com o ciclo de negócios), utilizando como premissas informações
históricas e fontes de mercado, ajustados pela expectativa de realização das diferenças temporárias ativas e passivas, e considerando a estimativa de
despesa com imposto de renda nos anos vindouros, às alíquotas vigentes, não considerando qualquer desconto ao valor presente. As projeções da
Companhia estão diretamente relacionadas aos ciclos de mercado de construção civil, de infraestrutura e de incorporação imobiliária, que são ciclos de
médio e longo prazos, e que apresentaram grande volatilidade em período recente em função da redução significativa desses negócios no Brasil nos
últimos anos, diante de fatores macroeconômicos observados e também questões internas à Companhia a seguir explicados, mas com tendência de alta
para os anos que se seguem, com início da curva ascendente dos resultados da InterCement desde o exercício de 2020. A probabilidade de materialização
das projeções que suportam a realização dos impostos diferidos ativos (e também demais ativos da Companhia como o ágio), que foram reavaliadas em
31 de dezembro de 2021, também foi avaliada em função dos reflexos da pandemia da Covid-19, cujos efeitos ainda traziam certo grau de incerteza sobre
as projeções nas avaliações mais recentes de realização dos impostos diferidos ativos efetuadas pela administração, de forma que, nas datas de
encerramento das demonstrações financeiras anuais e trimestrais de 31 de dezembro de 2020, 31 de março, 30 de junho e 30 de setembro de 2021, a
administração limitou o reconhecimento dos ativos fiscais diferidos até o montante cuja realização era provável, então considerando a reversão das
diferenças temporárias tributárias que foram base para registro dos impostos diferidos passivos, sem a dependência da geração de lucros tributáveis
futuros superiores aos lucros advindos dessas reversões. Na reavaliação dessas incertezas no trimestre findo em 31 de dezembro de 2021, considerando
os resultados contábeis e tributáveis mais recentes de 2020/2021, e as projeções para os próximos 10 anos, a administração concluiu que a realização dos
impostos diferidos ativos tornou-se provável, reconhecendo o montante de R$777.924 sendo R$468.646 sobre prejuízo fiscal e base negativa de
contribuição social, e R$309.278 sobre diferenças temporárias ativas (efeito de R$878.990 na conciliação da taxa efetiva considerando diferenças
temporárias e prejuízos fiscais já utilizados no próprio exercício antes do reconhecimento efetivo no encerramento do exercício). A conclusão da
Administração foi pautada nos seguintes principais fatores: (I) A Companhia ter superado os resultados contábil e fiscal orçados para os exercícios findos
em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Este nível de acerto nas projeções, analisado conjuntamente com os fatores seguintes, reforça o nível de assertividade
e habilidade da Companhia em efetuar projeções de longo prazo; sendo que essas projeções indicam que a recuperação dos prejuízos fiscais e base
negativa de contribuição social dar-se-ão em período inferior a 10 anos (que corresponde ao ciclo de negócios da Companhia); (II) A Companhia ter
compensado, desde o mês de junho de 2021, saldos de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social pelas próprias operações (sem que eventos
não usuais fossem necessários), tendo compensado até 31 de dezembro de 2021 o montante de R$9.794, além de ter realizado montante significativo de
diferenças temporárias anteriormente não reconhecidas no exercício; (III) Disponibilidade/contratação de estudos de analistas de mercado independentes
que incluem expectativa de volume e preços do cimento para os próximos exercícios, que demonstram que as projeções da Companhia encontram-se
alinhadas às expectativas para o mercado de cimento no Brasil; (IV) Avaliação qualitativa dos fatores positivos e negativos (internos à Companhia e
externos de mercado) que foram fatorados, ponderados e comparados pela administração de forma trimestral, desde a última avaliação anual em 31 de
dezembro de 2020 até o reconhecimento complementar dos impostos diferidos ativos em 31 de dezembro de 2021. Foram considerados nesta avaliação,
dentre outros: i) histórico de lucro (prejuízo) da Companhia e segmento (comparáveis) em períodos recentes da economia e nos anos precedentes ao
registro; ii) retomada dos resultados contábil e fiscal da Companhia; iii) impactos (positivos e negativos) decorrentes da pandemia da Covid-19 e de eventos
macroeconômicos recentes (incluindo consolidação do segmento após M&As recentes, além de potenciais efeitos de incertezas em ano de pré-eleição
presidencial); iv) redução da alavancagem financeira e das despesas de juros e variações cambiais passivas em período recente (fator importante na
geração de prejuízos tributários pela Companhia desde 2014); v) outras reduções de custos e despesas decorrentes de ações já implementadas pela
Companhia. (V) Realização de análises de sensibilidade sobre as projeções de lucro contábil e fiscal futuros efetuado pela Administração, que além de
mostrar que é provável a existência de lucros tributáveis futuros contra os quais os prejuízos fiscais não utilizados e créditos fiscais não utilizados serão
utilizados, mostram que mesmo em cenários estressados, o período de recuperação dos prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social não
supera o ciclo de negócio de 10 anos da Companhia, para os quais as projeções de realização são efetuadas. (VI) Com base na combinação dos fatores
acima, a Administração concluiu que é provável a geração de lucro tributável futuro suficiente para registro do ativo fiscal diferido não reconhecido de
períodos anteriores, incluindo as diferenças temporárias (cuja realização foi considerada nas projeções). A expectativa da Companhia é a realização da
totalidade dos prejuízos ficais e base negativa até o final de 2029, sendo o seguinte cronograma considerado:
31/12/2021
2022
3%
2023
12%
2024
15%
2025
20%
Acima de 5 anos
50%
A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos ativos e passivos é demonstrado como segue:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Saldo inicial Líquido
(159.956)
(161.106)
(159.956)
(161.106)
Efeitos no resultado
800.520
1.150
792.496
1.150
Saldo Final Líquido
640.564
(159.956)
632.540
(159.956)
25. Receita líquida: Política contábil: As receitas operacionais da Companhia são geradas através da produção e venda de cimentos, a prestação de
serviços (que engloba a homogeneização das matérias-primas e serviço de bombeamento do concreto) e venda de energia. A receita é mensurada quando
ou à medida que uma obrigação de desempenho (última etapa para reconhecimento da receita) for atendida, reconhecendo o seu preço de transação
deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares. A
Companhia considera os termos dos contratos e todos os fatos e circunstâncias relevantes, a receita na venda de produtos e/ou serviços é reconhecida
quando os critérios estabelecidos em contrato são atendidos, os critérios definidos são: • Identificar o contrato de venda de bens ou prestação de serviço;
• Identificar obrigações de desempenho definidas em contrato; • Determinar o preço da transação; • Alocar o preço da transação as obrigações de
desempenho definidas em contrato; • Reconhecer a receita quando (ou conforme) a entidade atende as obrigações de desempenho definidas em contrato.
(a) Composição
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Venda de produtos
4.013.929
3.068.812
4.017.543
3.069.640
Serviços prestados
168.313
148.971
168.313
148.971
Impostos sobre vendas (a)
(988.742)
(786.877)
(999.366)
(798.810)
Abatimentos/descontos
(33.813)
(17.193)
(33.813)
(17.193)
Total
3.159.687
2.413.713
3.152.677
2.402.608
(a) Na controladora e no consolidado, os impostos sobre vendas são compostos por impostos federais, estaduais e municipais, como Imposto sobre
Produtos Industrializados - IPI, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, Programa de Integração Social - PIS, Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS e Imposto Sobre Serviços - ISS.
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Gria - Gestão de Recrutamento com Inteligência Artificial Ltda.

CNPJ/ME nº 40.545.334/0001-65 - NIRE 35232699177
(em fase de transformação)
Instrumento Particular de 3ª Alteração do Contrato Social
Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito: Bernardo Miragaya Matz, RG nº 132.227.075 IFP-RJ, CPF/ME nº 118.735.227-62, residente no Rio de Janeiro/RJ; Anderson Luis Amaral, RG nº 41.361.526-1
SSP-SP, e CPF/ME nº 306.543.778-39, residente em Osasco/SP; Joatinga Partners Empreendimentos Imobiliários Agropecuários Ltda, CNPJ/ME nº 09.110.668/0001-66, com sede na Av. Henrique Valadares, 23, Sala 401,
Rio de Janeiro/RJ, com seus atos constitutivos devidamente arquivados na JUCERJ/NIRE 33207978007, neste
ato representada por seu administrador João Marcello Dantas Leite, RG nº 08.497.626-5 IFP/RJ e CPF/ME nº
013.849.777-08, residente e domiciliado no Rio de Janeiro/RJ; e Montagne Capital Consultoria e Participações
Ltda, CNPJ/ME nº 12.648.463/0001-43, com sede na Av. Henrique Valadares, nº 23, Sala 404, Rio de Janeiro/RJ,
com seus atos constitutivos devidamente registrados na JUCERJ/NIRE 33208767841, neste ato representada
por Maria Lúcia Serapião, RG nº 05836643-6 IFP/RJ e CPF/ME nº 771.364.707-49, residente e domiciliada no Rio
de Janeiro/RJ. Únicos sócios da Gria - Gestão de Recrutamento com Inteligência Artificial - Ltda, CNPJ/ME sob o
nº 40.545.334/0001-65, com sede na Av. Marcos Penteado de Ulhôa Rodrigues, .939, 8º andar - Torre I - Barueri/
SP (“Sociedade”), têm entre si, justo e acordado, de pleno e comum acordo alterar o contrato social da Sociedade, a fim de promover a transformação do tipo societário da Sociedade de sociedade empresária limitada
para sociedade anônima de capital fechado, a qual será regida pelo Estatuto Social anexo (Anexo I) e pela
Lei 6.404/76, conforme alterada, de acordo com o que segue: I. Da Transformação da Sociedade Limitada
em Sociedade Anônima de Capital Fechado: Os sócios aprovam, por unanimidade a alteração contratual,
a transformação do tipo societário da Sociedade de sociedade limitada para sociedade anônima de capital
fechado, nos termos dos artigos 1.113 a 1.115 do Código Civil Brasileiro, do artigo 220 da Lei 6.404/76 e das
demais disposições legais aplicáveis em vigor, atendidas as exigências fiscais e contábeis, sem acarretar a interrupção ou solução de continuidade da Sociedade, a qual permanecerá com os mesmos objetivos sociais. II. Da
Alteração da Denominação Social: Os sócios aprovam, por unanimidade, a alteração do nome empresarial
da Sociedade para “Gria Software e Serviços S/A”. III. Da Alteração da Sede Social: Os sócios aprovam, por
unanimidade, a alteração do endereço da sede social da Sociedade para Al. Rio Negro, 503, Sala 2020, Barueri/
SP. IV. Da Conversão das Quotas Sociais: Os sócios aprovam, por unanimidade, a conversão de 800.000 quotas representativas do capital social da Sociedade em 800.000 de ações ordinárias, nominativas e com valor
nominal de R$ 1,00 mantendo-se a titularidade e proporção de participação dos sócios, assim como a manutenção do valor do capital social, de R$ 800.000,00. Nos termos da legislação aplicável, consta como Anexo II, o
Boletim de Subscrição, com relação completa dos acionistas e a indicação da quantidade de ações resultante
da conversão das quotas. V. Do Estatuto Social e da Abertura dos Livros da Companhia: Os sócios aprovam,
por unanimidade, o Estatuto Social da Companhia (Anexo I), bem como a abertura dos livros da Sociedade,
sendo: (a) Livro de Registro de Ações Nominativas, (b) Livro de Transferência de Ações Nominativas, (c) Livro
de Registro de Partes Beneficiárias Nominativas, (d) Livro de Transferência de Partes Beneficiárias Nominativas,
(e) Livro das Atas das Assembleias Gerais, (f) Livro de Presença dos Acionistas, (g) Livro das Atas das Reuniões do Conselho de Administração, (h) Livro de Atas das Reuniões da Diretoria e (i) Livro de Atas e Pareceres
do Conselho Fiscal. VI. Da Composição da Diretoria: Os sócios aprovam, por unanimidade, alterar a forma
de administração da Sociedade, de modo que essa passa a ser realizada por uma Diretoria, a saber: para os
cargos de Diretores, sem designação específica, Bernardo Miragaya Matz, já qualificado; Renato Diogo Marangoni Barbosa, RG nº 25982257 SSP/SP, e CPF/ME nº 361.704.158-27, residente domiciliado em São Paulo/SP e
William Claudio Soares, RG nº 34.323.024-0 SSP/SP, e CPF/ME nº 314.197.908-11, residente domiciliado em São
Bernardo do Campo/SP, podendo, conjunta ou isoladamente, representar a Sociedade, para um mandato pelo
período de 3 anos. Os Diretores ora eleitos tomam posse nesta data em seus respectivos cargos e declaram sob
as penas da lei, e em conformidade com o artigo 147, §1º, da Lei 6.404/76, que não estão impedidos de exercer
a administração da Sociedade por lei especial, ou condenados por crime falimentar, de prevaricação, peita ou
suborno, concussão, peculato, contra a economia popular, a fé pública ou a propriedade, ou a pena criminal
que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, mediante assinatura do Termo de Posse e
Desimpedimento (Anexo III). Os sócios aprovam, por unanimidade, a renúncia dos membros da Diretoria ora
eleitos à remuneração pela administração da Companhia, a título de pró-labore. VII. Das Disposições Gerais:
Conforme acima indicado, a Companhia passa a ser regida pelo Estatuto Social nos termos e condições fixados
no Anexo I. E assim, os acionistas e diretores assinam de forma digital para os devidos efeitos legais, mediante certificadora padronizada ICP-Brasil. Barueri/SP, 29/11/2021. Acionistas: Bernardo Miragaya Matz; Joatinga Partners - Empreendimentos Imobiliários e Agropecuários Ltda. Por João Marcello Dantas Leite; Anderson
Luis Amaral - Montagne Capital Consultoria e Participações Ltda. Por Maria Lúcia Serapião. Diretores eleitos:
Bernardo Miragaya Matz; William Claudio Soares; Renato Diogo Marangoni Barbosa. Visto de Advogado:
Leonardo Theon de Moraes - OAB/SP 330.140. JUCESP n° 33.913/22-5, NIRE nº 3530058495-3 em 21/01/2022.
Estatuto Social Estatuto Social - Capítulo I - Denominação: 1.1. A Companhia girará sob a denominação de
Gria Software e Serviços S/A. Capítulo II - Sede: 2.1. A Companhia tem sede na Al. Rio Negro, 503, Sala 2020,
CEP: 06454-000, Alphaville, Barueri/SP. 2.1.1. A Companhia poderá abrir, transferir e/ou encerrar filiais no
Brasil ou no exterior, mediante deliberação dos acionistas que representem a maioria das ações com direito a
voto. Capítulo III - Objeto Social: 3.1. A Companhia tem como objeto social a prestação de serviços e licenciamento de uso de software, relativos à exploração de atividade de recrutamento e seleção por meio direto
e por meio de inteligência artificial (CNAE 6202-3/00). Capítulo IV - Prazo de Duração: 4.1. O prazo de duração da Companhia é indeterminado. Capítulo V - Capital Social: 5.1. A Companhia tem capital social totalmente subscrito e integralizado, no valor de R$ 800.000,00, dividido em 800.000 ações ordinárias, no valor de
R$ 1,00 cada uma. 5.1.1. Cada ação dá direito a um voto nas deliberações da Companhia. 5.1.2. Nos termos
do art. 1.088 da Lei 10.406, de 10/01/2002 e do art. 1º da Lei 6.404/76, a responsabilidade de cada acionista é
limitada ao preço de emissão das ações subscritas ou adquiridas. 5.1.3. Mediante deliberação em Assembleia
Geral, por aprovação dos acionistas que representem a maioria absoluta das ações com direito a voto, o capital poderá ser aumentado uma ou mais vezes por meio da criação de novas ações. Entretanto, o capital da
Companhia só poderá ser aumentado quando o capital social subscrito estiver totalmente integralizado. Capítulo VI - Administração e Representação: 6.1. A Companhia será administrada por uma Diretoria, respeitados os termos e condições constantes nos Capítulos VII e IX deste Estatuto. Capítulo VII - Diretoria: 7.1. A
Diretoria será composta por um ou mais diretores, acionistas ou não, doravante denominadas “Diretor(es)”,
eleito(s) mediante a aprovação dos acionistas representando a maioria absoluta das ações com direito a voto,
para um mandato pelo período de 03 anos, permitida a reeleição. 7.1.1. A posse do(s) Diretor(es) residente(s)
ou domiciliado(s) no exterior é condicionada à constituição de um representante residente no Brasil, com
poderes para receber citações em ações movidas em face do(s) Diretor(es) com base na legislação societária,
pelo prazo mínimo de até 3 anos após o término do prazo do mandato. 7.1.2. Findo o prazo trienal, o Diretor
deve permanecer no cargo até a posse do sucessor. 7.2. Os Diretores poderão, a qualquer tempo, ser destituídos de suas funções, mediante deliberação dos acionistas que conte com votos correspondentes da maioria
absoluta das ações com direito a voto. 7.3. Compete ao(s) Diretor(es) da Companhia: a. presidir as AGOs e
AGEs, reuniões da Diretoria ou quaisquer outras. b. a representação ativa e passiva da Companhia, em juízo ou
fora dele, perante terceiros e quaisquer repartições públicas federais, estaduais ou municipais; c. exercer os
poderes de administração, de modo a assegurar a marcha normal dos negócios da Companhia, abrir, manter
e fechar contas bancárias; d. organizar relatório contendo o balanço do exercício financeiro e os principais
eventos do ano anterior, apresentando-o à AGO; e. fazer aplicações financeiras; receber, emitir, endossar, visar, descontar ou avalizar cheques, letras de câmbio, faturas, duplicatas e outros títulos de crédito ou instrumentos comerciais; f. reclamar, receber, negociar e estabelecer a forma de pagamento de todos os débitos
para com a Companhia; g. dar e receber quitação e usar a denominação social; h. nomear representantes da
Companhia, nas sociedades coligadas, controladas ou em que participe de alguma forma. 7.4. O(s) Diretor(es)
terá(ão) as seguintes obrigações: a. zelar pela observância da lei e deste Estatuto Social e pelo cumprimento
das deliberações tomadas pelos acionistas; b. submeter aos acionistas o relatório anual, balanço patrimonial
e demais demonstrações financeiras, mensal e trimestralmente, e quaisquer outros relatórios solicitados pelos acionistas; c. detectar e resolver os casos não previstos neste Estatuto Social e que não sejam de competência exclusiva dos acionistas; e d. resguardar os melhores interesses da Companhia. 7.5. Observado o disposto neste Estatuto Social, a Companhia será validamente representada e obrigar-se-á: a. pela assinatura
isolada de um Diretor, observado o disposto nas Cláusulas 7.3 e, 7.4; b. pela assinatura isolada de 01 procurador, regularmente constituído para a prática dos poderes específicos outorgados na respectiva procuração.
7.5.1. As procurações outorgadas pela Companhia deverão ser sempre assinadas, nos termos da alínea “a”
desta Cláusula. Ademais, com exceção das procurações outorgadas a advogados com a finalidade de representar a Companhia em processos judiciais, arbitrais e administrativos, todas as procurações serão outorgadas por prazo não superior a 01 ano e sempre deverão especificar os respectivos poderes por elas outorgados.
Qualquer procuração outorgada em violação do aqui disposto será nula e sem efeito. 7.6. Em caso de impossibilidade por qualquer motivo, inclusive falecimento de um do(s) Diretor(es) nomeado(s), será convocada, no
prazo de 10 dias, uma AGE para a escolha de novo(s) Diretor(es). 7.7. A Companhia terá um Conselho Fiscal de
funcionamento não permanente, que será instalado por solicitação de qualquer um dos acionistas. Se instalado, o mesmo, será composto de 3 membros efetivos e suplentes, eleitos em AGE. Capítulo VIII - Remuneração e Caução da Administração: 8.1. O(s) diretor(es) fica(m) dispensado(s) de prestar caução e poderá(ão)
receber uma remuneração mensal, a título de Pró-labore, o qual poderá ser alterado por deliberação de acionistas representando a maioria absoluta das ações com direito a voto. Capítulo IX - Deliberação dos Acionistas: 9.1. As deliberações dos acionistas serão tomadas em Assembleia Geral e da decisão será lavrada ata de
assembleia, seguida ou não de uma alteração do estatuto, conforme previsto neste Estatuto. A Diretoria deverá convocar as assembleias gerais nos casos previstos em lei ou de acordo com o interesse social. As deliberações sociais serão tomadas pelos acionistas representando a maioria das ações com direito a voto da Companhia, ressalvados os quóruns qualificados previstos em lei e neste Estatuto. 9.1.1. Os acionistas poderão
participar remotamente da reunião e expressar seus votos por meio de qualquer meio eletrônico, incluindo
teleconferência ou videoconferência etc., ou por carta ou correio eletrônico (e-mail etc.) que identifique de
forma inequívoca o remetente. 9.1.2. Cada ação representativa do capital social corresponde a um voto nas
deliberações sociais. 9.1.3. A ata de assembleia será assinada pelo presidente, secretário e demais acionistas
presentes. 9.2. As Assembleias Gerais serão realizadas sempre que os interesses sociais assim o exigirem e nas
demais hipóteses previstas neste Estatuto e serão convocadas por qualquer dos acionistas, conselheiros ou
diretores, com antecedência mínima de 21 dias, mediante carta com aviso de recebimento ou correio eletrônico (e-mail), com comprovante de envio, contendo a indicação das matérias objeto da ordem do dia, data,
hora e local de sua realização. 9.2.1. Dispensam-se as formalidades de convocação previstas acima quando
todos os acionistas comparecerem à Assembleia Geral ou expressamente se declararem cientes da ordem do
dia, data, hora e local. 9.2.2. Não se realizando a Assembleia Geral, proceder-se-á a segunda convocação, com
antecedência mínima de 8 dias. 9.2.3. As deliberações tomadas em conformidade com a lei e o contrato vinculam todos os acionistas, ainda que ausentes ou dissidentes. 9.3. As seguintes matérias são de competência
exclusiva dos acionistas: i. Fixar a orientação geral dos negócios da Companhia; ii. Aprovar as contas da administração; iii. Nomear e destituir os membros da Diretoria e do Conselho Fiscal, se instalado, e fixar-lhes a remuneração global; iv. Modificar o Estatuto Social da Companhia; v. Confessar falência e entrar em processo de
recuperação judicial ou extrajudicial; vi. Deliberar sobre a transformação, fusão, incorporação e cisão da Companhia, sua dissolução e liquidação, ou a cessação do estado de liquidação, eleger e destituir liquidantes e
julgar-lhes as contas; vii. Determinar a destinação do lucro líquido do exercício, incluindo distribuição de dividendos; viii. Deliberar acerca de distribuição de dividendos acima do mínimo legal e constituição de reservas
do interesse da Companhia, bem como redução do dividendo obrigatório; ix. Aprovar o orçamento anual da
Companhia, valores de contribuições e seu cronograma; x. Deliberar sobre a participação em grupo de socie-

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 e suas controladas ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da
Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 detecta 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 riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais
consolidadas, 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. • Obtivemos 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 e suas
controladas. • 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 e suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 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 e suas controladas a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação
geral, a estrutura e conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo da apresentação adequada. • Obtivemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre
as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e,
consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da
época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos
que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que
cumprimos com as exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos todos os eventuais relacionamentos
ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas. Dos assuntos que
foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria
das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando,
em circunstâncias extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de
tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
São Paulo, 16 de março de 2022
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP034519/O-6
Cezar Augusto Ansoain de Freitas
Contador - CRC-1SP246234/O-0

dade pela Companhia; xi. Aprovar investimentos ou concessão de garantias reais ou fidejussórias, previstos
ou não no orçamento anual da Companhia; xii. Aprovar a assinatura de contratos de qualquer natureza que
impliquem a obrigação para Companhia ou representem valores que ultrapassem R$ 250.000,00 anualmente,
previstos ou não no orçamento; xiii. Deliberar acerca dos aumentos do capital e criação de ação; xiv. Fiscalizar
a gestão dos diretores, examinar, a qualquer tempo, os livros e papéis da Companhia, solicitar informações
sobre contratos celebrados ou em vista de celebração, e sobre quaisquer outros atos; xv. Supervisionar a implementação pela Diretoria da política financeira, de crédito e de pessoal; xvi. Analisar qualquer documento
que configure relação comercial entre a Companhia e algum de seus acionistas ou empresa a eles ligada.
9.4. As Assembleias Gerais serão instaladas, em primeira convocação, com a presença de titulares representando, no mínimo, 1/4 das ações com direito a voto e, em segunda, com qualquer número, conforme Lista de
Presença a ser circulada antes do início da Assembleia Geral. 9.5. As deliberações serão tomadas pelos acionistas representando a maioria absoluta das ações com direito a voto, ressalvados os quóruns qualificados
previstos em lei e neste Estatuto. 9.6. As atas das Assembleias Gerais em que sejam deliberadas a eleição de
Diretores, Administradores, alterações do Estatuto Social e demais matérias destinadas a produzir efeitos perante terceiros deverão ser levadas a registro, perante o órgão competente, nos 30 dias subsequentes à reunião, exceto nos casos relativos à eleição de administradores/diretores em ato separado e sua destituição,
quando deverá ser observado o prazo de 10 dias. Capítulo X - Exercício Social: 10.1. O exercício social terá
início em 1º de janeiro em término em 31 de dezembro de cada ano, quando será levantado o inventário de
bens, o balanço patrimonial e o balanço de resultado econômico com a demonstração de lucros e perdas da
Companhia, observadas as disposições legais pertinentes. 10.1.1. As demonstrações financeiras de que trata
a cláusula anterior deverão refletir as deduções, apreciações, amortizações e outras demonstrações contábeis
determinadas por lei. 10.1.2. O lucro líquido verificado terá a destinação que lhe for determinada pelos acionistas da Companhia, conforme disposto no Capítulo XI. 10.1.3. Os prejuízos deverão ser suportados pelos
acionistas de maneira proporcional à participação de cada um no capital social da Companhia. 10.2. Para
atender aos interesses da Companhia, poderão ser levantados balanços intermediários, a qualquer tempo,
inclusive para fins de distribuição de lucros aos acionistas e juros sobre capital próprio. 10.3. Dentro dos 4
meses subsequentes ao encerramento do exercício social, será realizada uma AGO para aprovação das contas, exame e discussão do balanço e da conta de lucros e perdas e deliberação sobre o destino a ser dados aos
lucros, sua eventual distribuição e a conveniência de constituição de reservas. Capítulo XI - Destinação do
Lucro: 11.1. Os lucros líquidos anualmente apurados pela Companhia terão a aplicação que lhes for determinada pelos acionistas representando a maioria das ações com direito a voto da Companhia. Nenhum acionista terá direito a qualquer parcela dos lucros até que seja adotada deliberação expressa sobre a sua aplicação.
11.1.1. Por deliberação dos acionistas representando a maioria das ações com direito a voto, a Companhia
poderá levantar balancetes mensais, trimestrais ou semestrais, para distribuições intermediárias dos lucros
então existentes. Capítulo XII - Cessão de Ações, Retirada e Exclusão de Sócio: 12.1. As ações da Companhia detidas pelos Acionistas não poderão ser vendidas, cedidas, transferidas, alienadas, caucionadas, ou de
qualquer outra forma, gravadas ou dadas em usufruto direta ou indiretamente a terceiros (“Alienação”), exceto na medida permitida por este Estatuto. 12.1.1. Qualquer tentativa de Alienação de Ações sem a observância a este Estatuto é nula de pleno direito. Os Acionistas comprometem-se a fazer com que a Companhia, assim como qualquer agente de transferência não reconheça e não efetue qualquer transferência nos livros da
Companhia, incluindo-se o livro de registro de ações nominativas e o livro de transferência de ações, sem a
observância deste Estatuto. 12.2. Direito de Preferência. Em caso de Alienação de Ações da Companhia para
terceiros, os demais Acionistas terão preferência para sua aquisição, devendo ser observado o procedimento
estabelecido abaixo: (a) O Acionista interessado em Alienar Ações para terceiros (o “Acionista Ofertante”)
deverá ofertar suas Ações aos demais Acionistas, os quais terão o direito de preferência para aquisição das
mencionadas ações, na proporção de suas participações no capital da Companhia (excluindo-se as participações do Acionista Ofertante); (b) A oferta de que trata o item (a) acima deverá ser efetuada mediante notificação escrita, entregue pelo Acionista Ofertante aos demais Acionistas, a qual deverá especificar o número de
ações ofertadas, o seu preço, o prazo para seu pagamento e demais condições da Alienação proposta; (c) No
prazo de 30 dias da data do recebimento da notificação mencionada no item (b) acima, os demais Acionistas
deverão informar por escrito ao Acionista Ofertante a sua decisão de exercer ou não o direito de preferência
para aquisição das ações ofertadas, na proporção de sua participação no capital social da Companhia (excluindo-se as participações do Acionista Ofertante); (d) Se todos os demais Acionistas exercerem seu direito
de preferência, deverão eles adquirir todas as ações ofertadas nos exatos termos da oferta, na proporção de
suas respectivas participações no capital social da Companhia (excluindo-se as participações do Acionista
Ofertante); (e) Caso qualquer dos demais Acionistas não exerça seu direito de preferência, o Acionista Ofertante deverá enviar aviso, por escrito, aos demais Acionistas interessados na aquisição das ações, no prazo de
15 dias a contar do término do prazo referido no item (c) acima, comunicando-lhes o não exercício do direito
de preferência por um ou mais dos demais Acionistas e oferecendo-lhes a oportunidade de adquirir a totalidade das ações ofertadas, na proporção de suas participações no capital da Companhia (excluindo-se as participações do Acionista Ofertante e dos demais Acionistas que optaram por não exercer o direito de preferência). Os demais Acionistas interessados na aquisição da totalidade das ações ofertadas deverão responder,
por escrito, no prazo de 15 dias a contar do recebimento do aviso, sendo certo que os que optarem pela
aquisição da totalidade das ações ofertadas, na proporção de suas participações no capital da Companhia,
deverão adquiri-las nos exatos termos da oferta; (f) Se, porventura, após a realização do procedimento de
oferta descrito no item (e) acima, ainda existam ações ofertadas não adquiridas pelos demais Acionistas, o
procedimento previsto no item (e) acima deverá ser reiniciado mais uma vez, cabendo aos demais Acionistas
que tiverem interesse em adquirir as ações ofertadas, indicar qual é o percentual máximo de ações que pretendem adquirir; (g) Se nenhum dos demais Acionistas enviar a contra notificação de que deseja exercer o
direito de preferência ou se todos os demais Acionistas enviarem contra notificação informando que não
exercerão o direito de preferência relativo à totalidade das ações ofertadas ou, ainda, se após o procedimento
indicado no item (e) acima, as ofertas de compra dos demais Acionistas não abrangerem todas as ações ofertadas, o Acionista Ofertante poderá Alienar todas as ações ofertadas para o terceiro comprador, desde que
nas mesmas condições dos termos da oferta, e a transferência seja efetivada nos 3 meses subsequentes.
12.2.1. Exceções ao Direito de Preferência. Serão permitidas Alienações de Ações por qualquer Acionista, sem
necessidade de observância do procedimento relativo ao direito de preferência determinado na cláusula
12.2, quando esta englobar Alienação de um Acionista para outro Acionista ou quando englobar pessoa jurídica que seja, direta ou indiretamente controlada por, controladora ou sob o controle comum de qualquer
dos Acionistas, e desde que referida sociedade tenha assumindo todos os direitos e obrigações do Acionista
cedente e o Acionista cedente tenha dado aviso prévio aos demais Acionistas, fornecendo todos os detalhes
relativos à pretendida transferência. Para os fins desta cláusula, o termo controle (incluindo seus derivados) é
definido como (i) o poder absoluto e incondicional de eleger a maioria dos administradores; e (ii) a propriedade, direta ou indireta, de, no mínimo, 51% (cinquenta e um por cento) das ações ou ações com direito a voto
de referida sociedade. 12.3. Direito de Venda Conjunta (Tag Along). Caso qualquer dos acionistas receba uma
oferta de compra de suas Ações, qualquer um dos demais acionistas poderá optar por não exercer o seu direito de preferência previsto em 12.2 acima e, alternativamente, exercer o direito (mas não a obrigação) de exigir
que o acionista alienante inclua a totalidade das Ações de sua titularidade na Alienação a ser realizada entre
este conjunto de acionistas e o terceiro adquirente, pelo mesmo preço por ação e nos mesmos termos e
condições descritos na notificação acima referida (o “Direito de Venda Conjunta”). 12.3.1. O Acionista que
desejar exercer o Direito de Venda Conjunta deverá, dentro de 15 dias da data do recebimento da notificação
mencionada em 12.2(b) acima, manifestar por escrito seu compromisso irretratável e incondicional de exercer o Direito de Venda Conjunta com relação às suas Ações. 12.4. Direito de Obrigar a Venda Conjunta (Drag
Along). Sem prejuízo do direito de preferência e do Direito de Venda Conjunta previstos em 12.2 e 12.3 acima,
em caso de Alienação de Ações da Companhia representando mais de 50% das ações de emissão da Companhia a um terceiro adquirente, tais acionistas (os “Acionistas Vendedores”) terão o direito (mas não a obrigação) de obrigar os demais Acionistas a vender ao terceiro adquirente, conjuntamente com suas Ações, a totalidade, e não menos que a totalidade, das Ações detidas por cada um dos demais Acionistas, pelo mesmo
preço por ação e nos mesmos termos e condições descritos na notificação mencionada em 12.2(b) acima
(“Direito de Obrigar a Venda Conjunta”). 12.4.1. Para fins do exercício do Direito de Obrigar a Venda Conjunta, uma vez cumpridos os procedimentos previstos na Cláusula 12.2, acima, para eventual exercício do direito
de preferência ou Direito de Venda Conjunta pelos Acionistas, os Acionistas Vendedores deverão encaminhar
aos demais Acionistas, dentro de 10 dias da data do recebimento da notificação mencionada em 12.2(b) acima, uma notificação informando o exercício do Direito de Obrigar a Venda Conjunta (“Notificação de Drag
Along”), devidamente acompanhada da proposta feita pelo terceiro adquirente recebida pelos Acionistas
Vendedores. 12.4.2. O preço de aquisição das Ações de titularidade dos Acionistas, que deverão ser alienadas
em decorrência do exercício do Direito de Obrigar a Venda Conjunta, deverá ser pago pelo terceiro adquirente a tais Acionistas concomitantemente e nas mesmas condições referentes ao pagamento do preço a ser
pago aos Acionistas Vendedores por suas Ações. 12.5. Não Oneração de Ações. As Ações não poderão ser
dadas em penhor, caução, alienação fiduciária ou qualquer outra forma de garantia, nem em usufruto, sem a
anuência prévia e expressa de todos os demais acionistas. Capítulo XIII - Da Falência, Recuperação Judicial
e Extrajudicial, Dissolução, Morte e Retirada de Sócios: 13.1. A falência, recuperação judicial ou extrajudicial, dissolução, morte ou retirada de qualquer acionista não resultará na dissolução e liquidação da Companhia, que continuará vigente com os acionistas remanescentes. 13.1.1. O pedido de recuperação judicial
ou extrajudicial pela Companhia requer deliberação em Assembleia Geral pelos acionistas representando
a maioria das ações com direito a voto. 13.2. A Companhia não se dissolverá com a retirada, liquidação,
dissolução, morte, falência de qualquer acionista, podendo ter continuidade com a inclusão dos legítimos
herdeiros do “de cujus”, desde que admitidos pelos acionistas remanescentes. 13.3. No caso de morte,
separação ou divórcio de qualquer um dos Sócios, o(s) outro(s) Sócio(s) representando a maioria das ações
com direito a voto remanescente, terá(ão) o direito de decidir(em) se o(a) cônjuge do sócio será ou não
admitido na Sociedade. Se ficar decidido que o(a) referido(a) cônjuge não será admitido(a) na Sociedade,
o valor a ser pago ao(à) referido(a) cônjuge referente às ações canceladas que lhe são de direito, tendo em
vista a separação ou divórcio, será calculado em conformidade com o valor nominal das ações canceladas.
Capítulo XIV - Alteração do Estatuto: 14.1. O presente Estatuto Social poderá ser alterado em qualquer de
suas cláusulas, a qualquer tempo, mediante deliberação, em Assembleia Geral, dos acionistas representando
a maioria das ações com direito a voto. 14.1.1. A Assembleia Geral que tiver por objeto a alteração deste Estatuto somente se instalará, em primeira convocação, com a presença dos acionistas que representem, no mínimo, 2/3 das ações com direito a voto e, em segunda convocação, com qualquer número. Capítulo XV - Da
Solução de Controvérsias: 15.1. Todos os conflitos, as controvérsias e diferenças decorrentes deste Estatuto
ou a ele relacionados e que não puderem ser resolvidos por acordo amigável, serão submetidos à jurisdição
do foro da comarca de São Paulo/SP, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. Capítulo XVI - Disposições Gerais: 16.1. O eventual credor particular de sócio pode, na insuficiência de outros
bens do devedor, executar, do que lhe couber, a participação nos lucros da sociedade do sócio devedor, ou na
parte que lhe tocar em liquidação. A dívida particular de sócio devida ao credor será paga em 10 prestações
mensais e sucessivas, corrigidas monetariamente pelo IPC da FIPE ou, na sua ausência, por aquele que venha
a substituí-lo, vencendo-se a 1ª parcela após 90 dias da data do balanço especial levantado para apuração
dos haveres do sócio devedor. Os haveres do sócio devedor serão apurados de acordo com o reflexo do valor
das ações no patrimônio líquido da Sociedade. 16.2. Todas as questões que não estiverem especificamente
contempladas neste Estatuto Social serão regidas pela Lei 6.404/76 (conforme posteriormente alterada).
16.3. A nulidade, no todo ou em parte, de qualquer cláusula deste Estatuto Social não afetará a validade ou
exequibilidade de nenhuma outra cláusula ou parte deste Estatuto Social. 16.4. A Companhia e seus acionistas
deverão observar o Acordo de Acionistas celebrado entre os acionistas e arquivado na sede da Companhia.
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Petrobras diz que não pode
antecipar decisão sobre preços
A Petrobras informou na
sexta-feira (18) que não pode
antecipar decisões sobre manutenção ou ajustes de preços de
combustíveis, devido ao momento “desafiador e de alta volatilidade”.
Em nota para esclarecer a
população sobre os preços de
gasolina, diesel e gás liquefeito
de petróleo (GLP), a empresa afirmou que tem “sensibilidade
quanto aos impactos dos preços
na sociedade e mantém monitoramento diário do mercado”.
Segundo a Petrobras, foi
observada, nos últimos dias, redução dos níveis de preços internacionais de derivados, seguida de forte aumento de quinta-feira (17).
“Seguimos em ambiente de
muita incerteza, com aumento
na demanda por combustíveis
no mundo, num momento em
que os desdobramentos da
guerra entre Rússia e Ucrânia
impactam a oferta, gerando uma
competição no mundo pelo fornecimento de produtos”, diz a
nota. De acordo com a empresa, esse cenário “reforça a importância de que os preços no
Brasil permaneçam alinhados ao
mercado global para assegurar
a normalidade do abastecimento e mitigar riscos de falta de
produto”.
A Petrobras lembrou ainda
que, nos últimos meses, o mercado internacional de petróleo
veio enfrentando elevada volatilidade, devido à pandemia
de covid-19. Essa volatilidade
dos preços ganhou um componente adicional com a tensão
geopolítica na Europa, que culminou com a invasão da Ucrânia pela Rússia no último dia 24
de fevereiro.

“Em um primeiro momento,
apesar da disparada dos preços
internacionais, a Petrobras, ao
avaliar a conjuntura de mercado e preços conforme governança estabelecida, decidiu não
repassar de imediato a volatilidade, realizando um monitoramento diário dos preços de petróleo. Somente no dia 11 de
março, após serem observados
preços em patamares consistentemente elevados, a Petrobras implementou ajustes nos
seus preços de venda às distribuidoras de gasolina, diesel e
GLP”, relata a nota.
A empresa esclareceu que
os valores aplicados naquele
momento, embora tivessem
sido significativos, refletiam somente “parte da elevação dos
patamares internacionais de
preços de petróleo, que foram
fortemente impactados pela
oferta limitada, frente à demanda mundial por energia”.
De acordo com a empresa,
esse movimento acompanhou
o de outros fornecedores de
combustíveis no Brasil que haviam promovido ajustes nos
seus preços de venda antes da
Petrobras. Analisou que a medida foi necessária para garantir o suprimento do mercado
brasileiro, afastando riscos de
desabastecimento, tanto por
distribuidores, como importadores e outros produtores, além
da Petrobras.
Na avaliação da companhia,
esse posicionamento permitiu
que os preços nas refinarias da
Petrobras permanecessem estáveis por 152 dias para o GLP e
por 57 dias para a gasolina e o
diesel, “mesmo nesse quadro de
ascensão do preço internacional”. (Agencia Brasil)

Juiz revoga decisão
que afastava
presidente da
Itapemirim do cargo
O juiz João de Oliveira Filha, da 1ª Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do
Tribunal de Justiça de São
Paulo (TJ-SP), revogou a decisão que afastava Sidnei Piva
Rodrigues da condução do
grupo Itapemirim, que está em
recuperação judicial.
O magistrado aponta que
houve extrapolação de competência da primeira instância e
que o afastamento do empresário da presidência ia na contramão de como o tribunal superior se posiciona nesses casos.
A decisão inicial atendeu a
uma representação criminal de
Camilo Cola Filho, herdeiro da
empresa. Ele alegou que Piva
cometeu condutas ilícitas que
lesaram consumidores, fornecedores, colaboradores e credores, por meio da operação
da Itapemirim Transportes Aé-

reos (ITA).
No dia 17 de dezembro de
2021, a empresa suspendeu todas as operações da ITA, deixando passageiros sem voos
em todo o país. Na ocasião, o
grupo informou que a paralisação era temporária, motivada por uma reestruturação interna.
Após os problemas no
transporte aéreo, a Itapemirim
anunciou também, no final de
dezembro, que iria retirar linhas de ônibus e reduzir a
quantidade de cidades atendidas em suas rotas rodoviárias. O conglomerado está em
recuperação judicial desde
2016.
Em janeiro, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac)
proibiu que a Itapemirim retomasse a comercialização de
passagens aéreas. (Agencia
Brasil)
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outros: (i) leitura e entendimento das cláusulas restritivas anuais (“covenants”) dessas debêntures, incluindo aquelas da nova emissão realizada em 2021;
(ii) análise e revisão do cálculo dos indicadores desses “covenants” efetuado pela administração, e; (iii) confirmação das cláusulas restritivas por meio de
informações disponibilizadas pelo agente fiduciário dessas debêntures. Também avaliamos a adequação das divulgações da nota explicativa 17 às
demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2021. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, consideramos que os critérios
e premissas para a análise de cumprimento dos “covenants”, adotados pela administração, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 17,
são razoáveis no contexto das demonstrações financeiras tomadas em seu conjunto. Valor recuperável dos impostos diferidos ativos: Em 31 de dezembro
de 2021, conforme nota explicativa 23, a Companhia possui registrado impostos diferidos ativos nos montantes de R$846.477 mil, na controladora e no
consolidado, representando, respectivamente, 18,2% e 17,6% do total do ativo naquela data, cujo reconhecimento e recuperabilidade estão fundamentados
em estudo elaborado internamente pela administração, sobre a geração de lucros tributáveis futuros. O monitoramento desse assunto foi considerado
significativo para a nossa auditoria devido à relevância dos valores envolvidos, bem como em relação aos efeitos no resultado do exercício, e grau de
julgamento utilizado nas projeções de lucros tributáveis futuros, suas estimativas e premissas, e do potencial impacto que eventuais alterações nessas
premissas e estimativas poderiam trazer sobre o valor dos impostos diferidos ativos registrados nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas
da Companhia. Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros, utilização de profissionais
especializados em tributos para a análise das bases tributárias conforme legislação tributária vigente. Analisamos e avaliamos as premissas e metodologia
usadas pela administração, nas projeções dos lucros tributáveis futuros, tais como evolução das vendas e custos, lucro tributável, alíquotas dos tributos,
cálculos aritméticos e matemáticos, bem como comparamos certos dados das projeções, quando disponíveis, com outras fontes externas e alinhamento
dessas premissas com os planos de negócio aprovados da Companhia e consistentes com aquelas utilizadas nas projeções de recuperabilidade do ágio.
Comparamos a assertividade das projeções realizadas em períodos anteriores em relação ao desempenho atingido pela Companhia, e analisamos
informações que pudessem contradizer as premissas mais significativas utilizadas na determinação dos lucros tributáveis futuros. Adicionalmente,
analisamos a adequação das divulgações efetuadas na nota explicativa 24 às demonstrações financeiras individuais e consolidadas. Baseados no
resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre o reconhecimento, mensuração e recuperabilidade dos impostos diferidos ativos mediante
disponibilidade de lucros tributáveis futuros, que está consistente com a avaliação da administração, consideramos que os critérios e premissas de valor
recuperável dos impostos diferidos ativos adotados pela administração, assim como as respectivas divulgações na nota explicativa 24, são razoáveis, no
contexto das demonstrações financeiras individuais e consolidadas tomadas em seu conjunto.
Outros assuntos: Demonstrações do valor adicionado (DVA): As demonstrações individuais e consolidadas do valor adicionado (DVA) referentes ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como informação
suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras
da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações financeiras e registros
contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações financeiras individuais e
consolidadas tomadas em conjunto.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e consolidadas e o relatório do auditor: A administração da
Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e,
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou com nosso
conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidade da administração e da governança pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB), 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 individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da
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