Jornal O DIA SP

ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

CNPJ/MF n° 07.015.691/0001-46 - NIRE 35.300.480.953
Ata da Reunião do Conselho de Administração em 25/02/2022
1. Data, Hora e Local: Realizada no dia 25/02/2022, às 17h30, na sede social da 4Bio Medicamentos S.A. (“Companhia”), em São Paulo/SP, na Rua Pedroso Alvarenga, 58, conjunto 2, Fundos 11, 12, 21 e 22, CEP 04531-000,
Chácara Itaim. 2. Convocação e Presenças: Convocação realizada nos termos do Estatuto Social, presentes os
Srs. Eugênio De Zagottis, André Hidemi Kina e Marcello De Zagottis. 3. Mesa: Presidente: Eugênio De Zagottis Secretário: André Hidemi Kina. 4. Ordem do Dia: (i) manifestar-se sobre o Relatório da Administração e as Contas
da Diretoria, bem como as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021,
acompanhadas do relatório dos auditores independentes da Companhia; (ii) manifestar-se sobre a proposta de
destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2021; (iii) deliberar sobre a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de 2022; e (iv) deliberar sobre a
convocação e matérias a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária da Companhia. 5. Deliberações: Após discussão, por unanimidade dos membros do Conselho de Administração presentes e sem
reservas, foram tomadas as seguintes deliberações, nos termos do Artigo 8°, itens “c”, “e” e “j” do Estatuto Social
da Companhia: (i) manifestar-se favoravelmente ao Relatório da Administração, às Contas da Diretoria e às Demonstrações Financeiras da Companhia relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021, acompanhadas
do Relatório dos Auditores Independentes da Companhia, os quais serão submetidos à apreciação e aprovação
dos acionistas em AGO; (ii) manifestar-se favoravelmente à proposta de destinação do lucro líquido da Companhia
no exercício social encerrado em 31/12/2021, correspondente ao valor de R$69.531.653,39, nos termos propostos
no Relatório da Administração, conforme segue: (a) 5% no valor de R$3.476.582,67 à conta da Reserva Legal,
nos termos do Artigo 21, item “a”, do Estatuto Social da Companhia; e (b) o saldo remanescente, no valor de
R$66.055.070,72 será destinado à Reserva de Incentivos Fiscais/Subvenção de Investimentos, nos termos do
artigo 195-A da Lei nº 6.404/76; a qual será submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em AGO; (iii)
aprovar a proposta de remuneração anual global dos administradores da Companhia para o exercício social de
2022, no valor bruto de até R$ 6.849.523,00, incluindo benefícios de qualquer natureza e verbas de representação,
nos termos do artigo 152 da Lei nº 6.404/76, a qual será submetida à apreciação e aprovação dos acionistas em
Assembleia Geral Ordinária; e (iv) aprovar a convocação da AGO, a ser realizada até o dia 30/04/2022, contemplando as matérias indicadas nos itens acima, dentre outras. (v) aprovar a renovação do contrato de prestação de
serviços advocatícios celebrado com o escritório Andrade Maia, para patrocínio de ações a serem ajuizadas para
questionar a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) nas vendas interestaduais de mercadorias
destinadas a consumidores finais não contribuintes para o período de março a dezembro/22, limitado ao valor de
R$2,5 milhões. (vi) por fim, foram informados pelo Sr. Gustavo Maglioni, Diretor Financeiro da Companhia, da
avaliação e impactos da subvenção para investimentos para a Companhia. 6. Encerramento: Nada mais havendo
a tratar, foram encerrados os trabalhos, lavrando-se a presente ata, na forma sumária, que, lida e achada conforme,
foi por todos os membros do Conselho de Administração presentes assinada. Assinaturas: Conselheiros de Administração: Eugênio de Zagottis, André Hidemi Kina e Marcello De Zagottis. São Paulo, 25/02/2022. André Hidemi Kina - Secretario. JUCESP nº 169.845/22-9 em 01/04/2022. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

SANFARI ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

CNPJ nº 00.985.733/0001-22 | NIRE 35.214.774.545
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Convocamos os Srs. Sócios para Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 11 de maio de 2022
em primeira convocação às 16h30 e em segunda convocação, às 17h, na Av. Plínio Brasil Milano, nº
1.000, 4º andar, Porto Alegre, RS, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: a) Tomar as contas
GRVDGPLQLVWUDGRUHVH[DPLQDUGLVFXWLUHYRWDUDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHIHUHQWHVDRH[HUFtFLR
social encerrado em 31 de dezembro de 2021; e b) Deliberar sobre a destinação do lucro líquido do
exercício e a distribuição de lucros. Os documentos estão à disposição no endereço acima.
São Paulo, SP, 28 de abril de 2022. A administração.

Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda.
C.N.P.J. 20.993.615/0001-73
BALANÇO FISCAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Banco Itaú - Ag. 910 C/C 03496-6
Banco do Brasil - Ag 3070-8 Conta 6144-1
Aplicações Financeiras
CRÉDITOS
Clientes
Adiantamentos
Impostos a Recuperar
ESTOQUE
Produtos Acabados em poder do Estabelecimento
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES
Outros Valores a Apropriar
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
CRÉDITOS
INTERCOMPANY A RECEBER
IMOBILIZADO
Bens em Operação
Projeto Fotovoltaico
Depreciações Acumuladas
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
Fornecedores
Empréstimos - Intercompany
Obrigações Sociais
Obrigações Fiscais
Outras Obrigações
Provisões Trabalhistas
Adiantamento de Clientes
Receitas a Realizar
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Companhia Brasileira de Distribuição
Greenyellow Brazil B.V. - Exterior
RESULTADOS ACUMULADOS
Lucros ou Prejuízos Exercício Anterior
Lucros ou Prejuízos Exercício
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO PASSIVO

199.723,60
7.456,97
20.988.004,52

21.195.185,09

35.403.099,57
17.431.844,01
1.901.548,96

54.736.492,54
364.122,04
46.200,00
76.341.999,67

430.865,79
1.743.346,48
17.142.292,11
(21.629,64)

18.814.008,95
139.961.213,93
216.303.213,60

876.293,56
1.195.569,30
556.639,59
2.636.828,27
6.623,58
2.051.713,07
356.545,18
7.680.212,55

1,00
154.999.999,00
20.566.582,56
33.056.418,49

155.000.000,00

53.623.001,05
208.623.001,05
216.303.213,60

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTOS DAS MERCADORIAS VENDIDAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas/Gerais
Financeiras
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS
REC. FINANCEIRAS/EFEITOS INFLACIONÁRIOS e Outras Receitas
Receitas Financeiras
Outras Receitas
LUCROS/PREJUÍZOS ANTES DA CSLL E DO IRPJ
Contribuição Social
IRPJ - Exercício Anterior
Imposto de Renda
CSLL - Exercício Anterior
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Acumulado
96.814.534,30
(42.587.014,14)
(16.834.461,92)
(107.719,98)
(725.971,96)
14.621.469,92
3.220,00
51.184.056,22
(4.811.474,28)
18.413,88
(13.341.206,32)
6.628,99
33.056.418,49

Silvaneide Carnauba da Silva - Contadora - CRC 1SP - 300.177/O-3
Pierre Yves Marie Hugues Mourgue - Administrador - CPF 009.565.659-64

Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda.
C.N.P.J. 20.993.615/0001-73
BALANÇO FISCAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
ATIVO
CIRCULANTE
DISPONÍVEL
Bancos
85.028,64
5.497.205,05
5.582.233,69
Aplicações Financeiras
CRÉDITOS
Clientes
33.578.578,23
Adiantamentos
8.836.152,69
3.933.600,80
46.348.331,72
Impostos a Recuperar
ESTOQUE
Produtos Acabados em poder do Estabelecimento
457.728,27
DESPESAS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES
Outros Valores a Apropriar
OUTROS CRÉDITOS
14.114.705,04
Empréstimos
66.502.998,82
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
CRÉDITOS
Clientes
137.150.336,68
INVESTIMENTOS
26.142.713,35
UFV GO I Equipamentos Fotovoltaicos Ltda.
IMOBILIZADO
Bens em Operação
8.654.247,05
Projeto Fotovoltaico
25.997.305,71
Bens reservados para Comodato
795.347,15
Benfeitorias em Bens de Terceiros
2.400.730,36
Depreciações Acumuladas
(322.701,19)
(155,64)
37.324.773,44
Amortização Acumulada - Softwares
200.817.823,47
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE
267.320.822,29
TOTAL DO ATIVO
PASSIVO
CIRCULANTE
FORNECEDORES
Fornecedores nacional/exterior
3.373.089,44
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Empréstimos - Intercompany
1.616.835,78
OBRIGAÇÕES SOCIAIS
Obrigações Sociais
913.958,65
OBRIGAÇÕES FISCAIS
Encargos Fiscais
2.779.999,27
OUTRAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Provisões Trabalhistas
4.701.224,75
ADIANTAMENTOS DE TERCEIROS
Adiantamento de Clientes
91.073,86
RECEITAS A REALIZAR
(869.021,84)
Receitas a Realizar
12.607.159,91
TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CAPITAL SOCIAL
Companhia Brasileira de Distribuição
1,00
189.634.688,00
189.634.689,00
Greenyellow Brazil B.V. - Exterior
JUROS DE CAPITAL PRÓPRIO
Greenyellow Brazil B.V.
(11.807.861,27)
Companhia Brasileira de Distribuição
(0,05)
RESULTADOS ACUMULADOS
Lucros ou Prejuízos Exercício Anterior
53.623.001,05
23.263.833,65
76.886.834,70
Lucros ou Prejuízos Exercício
254.713.662,38
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
267.320.822,29
TOTAL DO PASSIVO
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DAS MERCADORIAS VENDIDAS
DESPESAS OPERACIONAIS
Administrativas/Gerais
Financeiras
DESPESAS NÃO DEDUTÍVEIS
REC. FINANCEIRAS/EFEITOS INFLACIONÁRIOS
Receitas Financeiras
OUTRAS RECEITAS TRIBUTADAS
Outras Receitas Tributadas
LUCROS/PREJUÍZOS ANTES DA CSLL E DO IRPJ
Imposto de Renda
IRPJ - Exercício Anterior
Contribuição Social
CSLL - Exercício Anterior
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS

Dezembro
11.328.406,17
(6.878.563,18)

Acumulado
71.066.767,00
(26.913.318,26)

(5.899.350,88)
(22.459,61)
(160.040,50)

(25.495.745,41)
(186.408,41)
(1.149.338,97)

1.795.764,23

14.807.443,59

163.756,23
(968.804,96)
(351.491,02)
(1.156.539,75)

1.894,73
32.131.295,07
(6.507.367,78)
(5.000,00)
(2.353.293,64)
(1.800,00)
23.263.833,65

Silvaneide Carnauba da Silva - Contadora - CRC 1SP - 300.177/O-3
Pierre Yves Marie Hugues Mourgue - Administrador - CPF 009.565.659-64

QUINTA-FEIRA,28 DE ABRIL DE 2022

ASPERBRAS BRASIL S.A.

4 BIO MEDICAMENTOS S.A.

CNPJ nº 03.690.841/0001-66
Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em obediência às determinações legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial, bem como as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício ﬁndo em 31 de dezembro de
2021. Colocamo-nos à disposição dos Senhores Acionistas para quaisquer esclarecimentos complementares.
São Paulo, 28 de Março de 2022.
Balanços patrimoniais individuais e consolidados em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Demonstrações do resultado individual e consolidado
Demonstrações dos ﬂuxos de caixa para individuais
Passivo e Nota
Nota
Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020
e consolidados - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro
(Em milhares de Reais, exceto lucro por ação)
de 2021 e 2020 - (Em milhares de Reais)
Controladora
Consolidado
ExpliControladora
Consolidado patrimônio Explicativa
2021
2020
2021
2020
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Ativo
cativa
2021
2020
2021
2020 líquido
Passivo circulante
2021
2020
2021
2020
2021 2020
2021
2020 Lucro líquido
Ativo circulante
do exercício
179.305
5.051 205.179
5.708
Fornecedores 14
270
522
86.287 66.509 Receita líquida
- 1.091.666 685.525
Caixa e
Ajustes que não
Empréstimos e
Custo dos
equivalentes
afetam caixa
- 103.407 61.347 produtos vendidos
- (682.214) (483.602)
de caixa
3
878 40.314
8.768 65.342 ﬁnanciamentos 13
Depreciação
35.054
22.239
Salários
e
Lucro
bruto
409.452
201.923
Contas a receber 4
- 112.614 98.230
Resultado da equivalência
4
5
14.332
9.778 Receitas/(despesas)
Estoques
5
- 225.849 86.875 encargos sociais
patrimonial
(179.889) (5.535)
1.080
operacionais
Adiantamentos 6
20.465 22.955 Obrigações
tributárias
16
2
5
6.120
4.108 Comerciais
- (100.532) (60.340) Alienação do
Tributos a
ativo imobilizado
3.765
1.393
Gerais e administrativas (734) (164) (58.306) (50.171)
recuperar
7
107
920
52.933 37.201 Adiantamentos
18
9.655 19.842 Depreciação
(7.449) (3.258) Dividendos
Outros créditos
107
1.479 de clientes
desproporcionais
4
4.341
3.107 Resultado de equivaContratos de mútuo
91
309 Contas a pagar
lência patrimonial
179.889 5.535
(1.080)
- Ajuste de exercícios
985 41.234 420.827 312.391 Contratos
anteriores
343
101
343
101
de mútuo
15
9
51 Perdas/Ganhos
261 (1.020)
Ativo não circulante
Passivo de
Provisão de perdas
(5.888) (3.458) Provisão para créditos
Títulos e valores
de liquidação duvidosa
(1.523) 1.039
arrendamento
17
1.852
972
Reversão
de
provisão
68
mobiliários
1.354
Provisão para
276
532 226.003 165.714 Outras receitas e despesas
Outros créditos
1.767
demandas judiciais
5.888
Passivo não circulante
operacionais, líquidas
8.498
4.224
Tributos a
Encargos dos empréstimos
Empréstimos e
Resultado
recuperar
7
4.246
4.166
e ﬁnanciamentos
3.383
2.057
ﬁnanciamentos 13
- 231.790 282.580 operacional
179.155 5.371 244.956 87.968
Contas a receber 4
25.943 17.125
Tributos diferidos
1.574
1.439 Despesas ﬁnanceiras
(38) (487) (13.609) (14.468) Variação cambial
Estoque
5
18.135 32.389
não
realizada
(3.042)
93.238
Adiantamentos
Receitas ﬁnanceiras
188 167
4.126
3.907
Depósitos
- 11.286 (1.872)
de clientes
16
- 10.528 Variação cambial, líquida
5.154 (101.355) Crédito tributário
judiciais
2
2
189
344
Ajuste a valor presente
7.752
Provisão para demandas
Resultado antes
Crédito
(241)
(383) 269.165 123.907
judiciais
19
5.965
77 do imposto
tributário
21.2
2.001 2.001
78.145 89.431 Passivo de
(Decréscimo)/acréscimo
de renda e
Adiantamentos 6
- 40.236 arrendamento 17
nos ativos e
29.129
604
da contribuição
Investimentos em
passivos operacionais
- 268.458 295.228
social
179.305 5.051 240.627 (23.948)
Contas a receber
- (30.268) (34.101)
controladas
10 1.016.872 836.761
- Patrimônio líquido
Imposto de renda
Estoques
- (124.717) (9.372)
Propriedade para
Capital social 20.1 696.410 671.224 696.410 671.224 e contribuição
Tributos a recuperar
813
(69) (15.811) (5.454)
investimento
9
23.668 23.668 Reserva
social - corrente
- (23.760) (2.638)
Adiantamentos
2.444 (15.219)
Outros
de capital
864
864
864
864 Imposto de renda
Outros créditos
(24)
266
investimentos
407
382 Reserva legal 20.3 18.846 9.881
18.846
9.881 e contribuição
Partes relacionadas a receber 837
423
Imobilizado
12
- 985.205 930.930 Reservas de
social - diferido
- (11.688) 32.294 Contratos de mútuo
236 (17.182)
Intangível
1.361
931
7.298
5.764 lucros
20.2 304.825 198.428 304.825 198.428 Lucro líquido
Depósitos judiciais
155
(232)
Ativo biológico 11
65.775
1.020.945 880.397 1.020.945 880.397 do exercício
179.305 5.051 205.179
5.708 Imposto de Renda e
Ativo direito
Participação dos
Atribuído à:
Contribuição Social diferidos - (33.417)
de uso
17
30.100
1.538 não controladores
- 146.299 118.379 Participação dos
Fornecedores
(252)
(282) 19.934 (3.678)
1.020.236 839.695 1.240.878 1.147.327 Total do
controladores
- 179.305
5.051 Salários e encargos sociais (1)
4.474
(609)
passivo e
Participação dos
Obrigações tributárias
(3)
5
2.228 (4.551)
patrimônio
não controladores
25.874
657 Títulos e valores mobiliários 1.344
595
líquido
1.021.221 880.929 1.661.705 1.459.718 Lucro líquido
Total do ativo
1.021.221 880.929 1.661.705 1.459.718
Partes relacionadas a pagar (360)
(360)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido (Em milhares de Reais)
do exercício
179.305 5.051 205.179
5.708 Contas a pagar
2.059 (6.547)
Lucro por ação
238,31 9,25
Reservas de lucros
Passivo de aluguel
Demonstrações do resultado abrangente individual e
e Arrendamento
(1.390)
Capital
Reserva
- (20.715) 5.038
Social ReserRe- para investi- Lucros Patrimônio consolidado - Exercícios ﬁndos em 31 de dezembro de Adiantamentos de clientes 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Caixa líquido
Capital a inte- va de serva
mentos e acumulíquido da
Controladora
Consolidado
(aplicado nas)
social gralizar capital legal capital de giro
lados controladora
proveniente
Lucro líquido
2021 2020
2021
2020
Saldos em 31 de dezembro de 2019 551.410 (5.254)
864 9.628
196.169
752.817
das atividades
do exercício
179.305 5.051 205.179
5.708
operacionais
316 (1.089) 109.951
(493)
Ajuste de exercícios anteriores
101
101
Total do resultado
Das atividades
Aumento de capital
145.000
145.000
abrangente
de
investimento
Capital social a integralizar
- (145.000)
(145.000)
Aquisições de ativo
do
exercício
179.305
5.051
205.179
5.708
Integralização de capital
- 125.068
125.068
imobilizado e intangível (430)
(76) (93.476) (44.900)
Distribuição de lucros
(2.640)
(2.640) Atribuído à:
Adições do ativo biológico
- (25.495)
Lucro líquido do exercício
5.051
5.051 Participação dos
Outros investimentos
(16) (6.375)
controladores
179.305 5.051 179.305
5.051 Adiantamento para futuro
Transferência para reserva de lucros
4.798
(4.798)
aumento de capital
(2.913) (80.930)
1.167
Transferência para reserva legal
253
(253)
- Participação dos
Aporte de capital
(2.350) (2.123)
- (2.123)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 696.410 (25.186)
864 9.881
198.428
880.397
não controladores
25.874
657
Juros sobre
Ajuste de exercícios anteriores
343
343 Lucro líquido
capital próprio
5.041
Integralização de capital
25.186
(25.186)
do exercício
179.305 5.051 205.179
5.708 Dividendos recebidos
1.992
1.992
Distribuição de lucros
(34.430)
(34.430)
Posição dos investimentos em 31 de dezembro de 2020 Participação de cotistas
2.046
5.317
Juros sobre capital próprio
(4.670)
(4.670)
PatriLucro não controladores
Lucro líquido do exercício
- 179.305
179.305
Partici- Capital mônio líquido Caixa líquido (aplicado
pação (%) social líquido (prejuízo) nas) atividades
Transferência para reserva de lucros
170.340 (170.340)
de investimento
(652) (81.137) (116.941) (44.922)
Transferência para reserva legal
- 8.965
(8.965)
- Asperbras Tubos e
Conexões Ltda.
99,99 73.842 116.940
13.446 Das atividades
Saldos em 31 de dezembro de 2021 696.410
864 9.881
304.825
1.020.945
de ﬁnanciamento
Asperbras Empreendimentos
Notas explicativas da Administração
Imobiliários Ltda.
99,99 18.570 28.729
(658) Empréstimos
e ﬁnanciamentos
1. Contexto operacional: A Asperbras Brasil S.A. (“Compa- nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976. O ob- Abitte Empreendimentos
- 180.955 23.300
nhia”), localizada na Av. Juscelino Kubitschek, 1400, 7º andar, jeto social principal da Companhia é a participação societária e Urbanismo Ltda
84,95 39.202 42.967
1.424 captados
Contrato de mútuo
(43)
conjunto 71 - sala 01, Itaim Bibi, no Município de São Paulo, em empresas nacionais e internacionais. A Companhia parti- Asperbras Importação
- 21.322
no Estado de São Paulo, é uma Sociedade anônima fechada cipa direta e indiretamente nas seguintes empresas:
e Exportação Ltda.
85,00
307 (9.851)
388 Aumento de capital
Aumento
de capital % - Participação direta
% - Participação indireta Greenplac Tecnologia Industrial
não
controladores
125.068
- 125.068
e Agronegócios Ltda. 85,00 529.840 672.519 (15.594)
Controladas
2021
2020
2021
2020
Distribuição
de
lucros
(34.430)
(2.640)
(34.430)
(4.632)
Asperbras Tubos e Conexões Ltda.
99,99%
99,99%
- Asperbras Alimentos
Lácteos S.A.
99,99 49.645 88.361
4.505 Juros sobre
Asperbras Empreendimentos Imobiliários Ltda.
99,99%
99,99%
capital próprio
(4.670)
(4.670)
Asperbras Importação e Exportação Ltda.
85,00%
85,00%
- 11. Ativo Biológico: A Empresa mantém por intermédio de Pagamentos de empréstimos
Greenplac Tecnologia Industrial e Agronegócios Ltda.
85,00%
85,00%
- sua controlada GreenPlac Florestal Ltda., ﬂorestas de eucalip- e ﬁnanciamentos
- (191.396) (61.357)
Asperbras Alimentos Lácteos S.A.
99,99%
99,99%
- to que serão utilizadas preponderantemente como matéria Caixa proveniente das
Abitte Empreendimentos e Urbanismo Ltda.
84,95%
84,95%
- prima na produção de painéis de madeira. Em 31 de dezembro (aplicado nas) atividades
de 2021, a Empresa possuía aproximadamente 6 mil hectares
Asperbras Energia Ltda. (controlada da
de ﬁnanciamento (39.100) 122.428 (49.584) 103.701
Greenplac Tecnologia Industrial e Agronegócios Ltda.)
100,00%
100,00% em áreas com efetivo plantio que é cultivada no Estado do Aumento líquido/(redução)
Mato Grosso do Sul. a) Estimativa do Valor Justo: O valor
Greenplac Florestal Ltda. (controlada da
de caixa e equivalentes
Greenplac Tecnologia Industrial e Agronegócios Ltda.)
100,00%
- justo é determinado em função da estimativa de volume de
de caixa
(39.436) 40.202 (56.574) 58.286
madeira em ponto de colheita, aos preços atuais de madeira
Controladora
Consolidado
Objeto social das controladas: • Asperbras Tubos e Coem pé, exceto para as ﬂorestas de Eucalipto com até três anos Caixa e equivalentes
2021 2020
2021
2020
nexões Ltda: Industrialização e comercialização de equipa- ...continuação
de vida, que são mantidas a custo. Os ativos biológicos estão de caixa no início
54
8.834
do exercício
40.314
112 65.342
7.056
mentos e acessórios para irrigação; • Asperbras Empreen- Asperbras LTD
mensurados ao seu valor justo, deduzidos os custos de venda
31
1.851
Caixa
e
equivalentes
dimentos Imobiliários Ltda e Abitte Empreendimentos e Asperbras Ltda
no momento da colheita. b) Movimentação: A movimenta1.518
de caixa no ﬁnal
Urbanismo Ltda: Incorporação Imobiliária, loteamentos e Grand Lakes
ção dos saldos contábeis no início e ﬁnal do exercício:
1.815
7.530
do exercício
878 40.314
8.768 65.342
administração de imóveis; • Asperbras Importação e Ex- Outros clientes estrangeiros Descrição
Valor (R$)
- 142.877 121.198
portação Ltda: Comercialização, importação e exportação de Subtotal
(=) Saldo em 31 de dezembro de 2020
- Aumento líquido/
(redução) de caixa
máquinas e equipamentos industriais em geral; • Greenplac (-) Perda estimada
(+) Aquisições (a)
65.775
e equivalentes
Tecnologia Industrial e Agronegócios Ltda: Comerciali- com créditos de
(-) Baixa para Estoque
liquidação duvidosa
- (4.320) (5.843)
de caixa
(39.436) 40.202 (56.574) 58.286
zação, importação e exportação de máquinas e equipamentos
(=) Saldo em 31 de dezembro de 2021
65.775
- 138.557 115.355
industriais em geral e serviços de tecnologia de gestão indus- 138.557 115.355 (a) Além do início das atividades ﬂorestais com o plantio de ﬂorestas de Eucalipto por intermédio de sua “Controlada”
trial e agropecuária e indústria para produção de painéis de
- 112.614 98.230 GreenPlac Florestal Ltda., a principal aquisição corresponde a compra do ativo ﬂorestal junto a Colpar Participações S.A. e a
madeira industrializados, MDF (Medium Density Fiber Board), Circulante
- 25.943 17.125 RM AgriBusiness Investimentos S.A. a ser utilizado na operação.
MDP (Medium Density Particle Board) e chapas de ﬁbra, Pro- Não circulante
12. Ativo imobilizado
Taxas anuais médias de
Depreciação
2021
2020
dução, exploração e extração de madeira de eucalipto, desen- 5. Estoques
depreciação e amortização (%)
Custo
Acumulada Líquido Líquido
2021
2020 Descrição – Consolidado
volvimento de projetos e instalações industriais em geral, na- Consolidado
2 a 10
140.633
(23.705) 116.928 120.316
101.907 26.677 Aviões
cional e internacional; • Asperbras Alimentos Lácteos Matéria–prima
1.062
799 Adiantamento a imobilizações
S.A.: Industrialização de leite longa vida (UHT); • Asperbras Materiais secundários
Benfeitorias
em
imóveis
de
terceiros
4
4.925
(2.006)
2.919
2.872
Materiais
de
embalagens
3.189
1.107
Energia Ltda.: Geração de energia elétrica, mediante a reali10
8
(8)
1
10.716
863 Biblioteca
zação de estudos, consultoria, projetos, construção, aquisi- Materiais de uso e consumo
20
4.279
(3.015)
1.264
1.233
15.200 10.068 Computadores e periféricos
ção, assistência técnica, operação, exploração e manutenção Estoque de manutenção
7
(1)
6
7
15.104
8.372 Implementos agrícolas
de usinas produtoras. • Greenplac Florestal: comercializa- Produtos semiacabados
10
925
(432)
493
293
366
33 Equipamentos de comunicação
ção de madeira e produtos derivados. Impactos causados Produtos em elaboração
10
549.507
(71.291) 478.216 474.073
50.162 26.203 Máquinas e equipamentos
pela pandemia do COVID 19 – “CORONAVÍRUS”: A Com- Produtos acabados
10
14.680
(8.449)
6.231
7.047
4 Ferramentas, formas e moldes
panhia monitora os impactos decorrentes da pandemia do Co- Mercadoria
Imóveis
4
286.115
(16.065)
270.050
226.231
705
534
vid-19 e vem tomando medidas preventivas e mitigatórias em Mercadoria para exportação
10
9.769
(1.250)
8.519
8.782
59
59 Instalações e benfeitorias
linha com os direcionamentos estabelecidos pelas autorida- Ordem de manutenção
10
5.292
(2.547)
2.745
2.571
1.723
802 Móveis e utensílios
des de saúde no que se refere à segurança de seus colabora- Ordem de produção ﬂorestal
10
26
26
19
(1.139)
(297) Obras de arte
dores e continuidade de suas operações. Entre as medidas Estoque em poder de terceiros
5.009
5.009
4.736
7.457
2.334 Terrenos
adotadas pela Companhia, destaca-se a criação do Comitê de Mercadorias para revenda
20
31.724
(18.632)
13.092
10.102
(50)
(331) Veículos
Crise, que vem gerenciando uma série de iniciativas com o ob- Transitórias
79.707
79.707
28.661
(7.592)
678 Imobilizações em andamento
jetivo de minimizar os impactos causados pela Covid 19, entre Entrega futura
1.132.606
(147.401)
985.205
930.930
2
eles destacam-se: • Adoção da prática de trabalho remoto Débito direto
Controladora
Consolidado
7
- 13. Empréstimos e ﬁnanciamentos
(home ofﬁce) para as áreas administrativas e rurais, bem Acerto de médio
% - Taxa de Juros
2021
2020
2021
2020
1.181
como segurança sanitária, por meio de protocolos de Biosse- Consignado
Libor + Juros de 2,75% a.a
60
519 Credit Suisse
gurança, ações de conscientização e planos de comunicação Imóveis a comercializar
Libor + Juros de 2,75% a.a
44.598 41.313 Credit Suisse
que orientem constantemente sobre as medidas preventivas Imóveis em construção
Euribor
- 272.580 320.872
(735)
(735) Banco Bayern (a)
de combate ao coronavírus; • Demais ações adotadas: (i) pror- Provisão para perdas
Juros de 1% a.m
4.984
12.246
262 Banco BRP
rogação de impostos, já regularizados ao ﬁnal do exercício de Importação em trânsito
Juros 0,79% a.m e 9,90 a.a
4.068
1.086
- Banco BM (b)
2021 e com efeito positivo em decorrência da redução efetiva Adiantamentos a fornecedores
Banco
Caterpilar
(c)
Juros
0,804%
a.m
e
10,09
a.a
420
2
do recolhimento do sistema “S” (Senai, Sesi, Sest, Senat e Outros
Juros 1,05% a.m e 13% a.a
8.000
243.984 119.264 Banco Sicoob
Senar), medidas adotadas pelo Governo; • Impairment de atiJuros 0,9% a.a e 11,35 a.a
20.790
225.849 86.875 Banco Sicredi
vos: Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia avaliou a recu- Circulante
Juros 0,8% a.m
8.800
18.135 32.389 Banco Daycoval
perabilidade de seus ativos para as unidades geradoras de Não circulante
Banco Luso
3.495
caixa e não identiﬁcou a necessidade de Impairment, conside- 6. Adiantamentos
Juros 0,76% a.m Juros de 9,50% a.a.
8.056
9.303
2021
2020 Banco do Nordeste do Brasil
rando as projeções disponíveis na data de fechamento destas Consolidado
4.424
Adiantamento a funcionários
908
381 Caixa Econômica Federal
demonstrações.
- 335.197 343.927
1.632
1.523
2. Base de apresentação e elaboração das demonstra- Adiantamentos a terceiros
Circulante
103.407
61.347
17.925 61.287
ções contábeis individuais e consolidadas e principais Adiantamentos a fornecedores
- 231.790 282.580
20.465 63.191 Não circulante
práticas contábeis: As presentes demonstrações contábeis
Cronograma de vencimento dos passivos de arrendamento
20.465 22.955 14. Fornecedores
individuais e consolidadas foram aprovadas pela Administra- Circulante
Consolidado
2021
2020 Fluxo de pagamento
- 40.236 Consolidado
ção da Companhia em 28 de março de 2022. 2.1. Base de Não circulante
1.852
Fornecedores
86.287 66.509 2022
apresentação e elaboração das demonstrações contá- 7. Tributos a recuperar
1.852
86.287 66.509
2021
2020
beis individuais e consolidadas: As demonstrações contá- Consolidado
3.972
8.623 16.965 Os fornecedores estrangeiros estão sujeitos à variação cam- 2023
beis individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sen- COFINS
2024
5.172
6.074
3.287 bial referente ao dólar norte-americano.
do apresentadas de acordo com as práticas contábeis adota- COFINS a recuperar - PerdComp
2025
5.172
750
378 15. Contratos de mútuo
das no Brasil (Lei nº 11.604/76), incluindo as alterações pro- CSLL
Acima
de
2026
14.813
1
movidas pela Lei nºs 11.638/07 e 11.941/09, bem como os CSLL a recuperar - PerdComp
Controladora - Passivo Consolidado – Passivo
29.129
4.577
2.135
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos ICMS
2021 2020
2021
2020
18. Adiantamentos de clientes
1.530
688 Irmãos Damiance
Contábeis (“CPC”) aprovados pelos órgãos reguladores. Na ICMS – Ciap
Consolidado
2021
2020
1.259
685
elaboração dessas demonstrações contábeis individuais e PIS – Ciap – CP
Empreed. Imobiliários
9.655 30.730
5.794
3.157
consolidadas, fora necessário realizar julgamentos e utilizar COFINS – Ciap - CP
SPE Ltda
9
51 Adiantamento de clientes
9.655 30.730
2
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras INSS a recuperar perdcomp
9
51
9.655 19.842
2.438
1.106 As partes entre si têm justo e acertado o Instrumento Particu- Circulante
transações. As estimativas e as respectivas premissas estão IPI
- 10.528
4.664
- lar de Contrato de Mútuo, nos termos da Seção II, Artigo 586 Não circulante
baseadas na experiência histórica e em outros fatores consi- IPI a recuperar PerdComp
1.517
221 e seguintes do Código civil Brasileiro, Lei nº 10.406/2002, 19. Provisão para demandas judiciais: A Companhia, no
derados relevantes, sendo revisadas continuamente. As de- IRPJ
897 como o objeto e ﬁm especíﬁco de empréstimo de Mútuo na curso normal de suas atividades, está sujeita aos processos
monstrações contábeis individuais e consolidadas incluem, IRPJ a recuperar PerdComp
judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Adminis189
177
portanto, estimativas referentes à seleção das vidas úteis do IRRF
forma de conta corrente, cujos valores serão deﬁnidos entre
tração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quan53
ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contin- IRRF a recuperar PerdComp
as partes.
do aplicável, fundamentada em pareceres especíﬁcos emiti1.851
3.609
gentes, provisões para créditos de liquidação duvidosa, deter- PIS
16. Obrigações tributárias
dos por especialistas na mesma data, avalia a expectativa do
1.171
238
minações de provisões para Imposto de Renda e outras simi- PIS a recuperar Perd/Comp
Consolidado
2021
2020 desfecho dos processos em andamento e determina a neces13.685
3.527
lares. Os resultados reais podem apresentar variações em re- PIS/COFINS PerdComp
COFINS
236
137 sidade ou não de constituição de provisão para demandas ju135
472
lação às estimativas. Consolidação: As demonstrações con- PIS Ciap - LP
CSLL
a
recolher
492
214
diciais. Em 31 de dezembro de 2021, está provisionado o mon2.240
1.517
tábeis consolidadas incluem as demonstrações da Asperbras ICMS Ciap- LP
214 tante de R$ 5.965 o qual, segundo a Administração, suportada
623
2.176 Fadefe
Brasil S.A. e suas controladas Asperbras Tubos e Conexões COFINS Ciap - LP
49
42 nas opiniões de seus assessores legais, é suﬁciente para fa5
130 Fundersul a recolher
Ltda., Asperbras Empreendimentos Imobiliários Ltda., Asper- Outros
1.571
1.238 zer face às perdas esperadas com o desfecho dos processos
57.179 41.106 ICMS a recolher
bras Importação e Exportação Ltda., Greenplac Tecnologia In53
41 em andamento.
52.933 37.201 INSS retido a recolher
dustrial e Agronegócios Ltda. e Asperbras Alimentos Lácteos Circulante
- 20. Patrimônio líquido: 20.1. Capital social: O capital so4.246
4.166 IOF a recolher
S.A. e Greenplac Florestal Ltda., e Asperbras Energia Ltda e Não circulante
1.440
315 cial subscrito é de 696.410 representado por 777.600 ações
Abitte Empreendimentos e Urbanismo Ltda. Controladas são 8. Partes relacionadas: A remuneração da diretoria e dos IRPJ a recolher
IRRF a recolher
73
282 ordinárias nominativas sem valor nominal. O capital social é
todas as entidades cujas atividades ﬁnanceiras e operacio- administradores da Companhia foi de:
ISS
retido
a
recolher
126
93 composto como segue:
2021
2020
nais podem ser conduzidas pela Companhia e nas quais nor- Individual
%
2021
2020
67
38
26
26 PIS/COFINS/CSLL retido a recolher
malmente há uma participação acionária de mais da metade Pró-labore e encargos
50,00 348.205 335.612
30
25 José Roberto Colnaghi
26
26 PIS a recolher
dos direitos de voto. Nas operações realizadas junto às enti1
12 Francisco Carlos Jorge Colnaghi 50,00 348.205 335.612
2021
2020 COFINS diferido
dades consolidadas foram eliminadas as participações recí- Consolidado
696.410 671.224
2
2.290
2.539 PIS diferido
procas, os saldos de contas de ativos e passivos, as receitas e Pró-labore e encargos
2.290
2.539 Pro Desenvolve a recolher
70
- Em 30 de janeiro de 2019 foi aprovado o aumento de capital
despesas e os lucros não realizados, líquido dos efeitos tribuIPI
1.912
1.455 no montante de R$ 20.000, representada pela emissão de
tários, quando aplicável. As práticas contábeis foram aplica- 9. Propriedade para investimento: 9.1. Composição
Controladora
Consolidado
das de maneira uniforme e consistente entre a controladora e
6.120
4.108 20.000 (vinte mil) novas ações ordinárias nominativas da
2021 2020
2021
2020 17. Arrendamentos: a) Ativos de direito de uso: “Classe A”, sem valor nominal. Em 22 de maio de 2019 foi
controladas.
aprovado o aumento de capital no montante de R$ 15.000, reFrigoríﬁco Araçatuba
- 23.668 23.668 Movimentação dos ativos de direito de uso
3. Caixa e equivalentes de caixa
presentada pela emissão de 15.000 (quinze mil) novas ações
- 23.668 23.668
Controladora
Consolidado
Consolidado
2021 2020
2021
2020 10. Investimentos: Os saldos e as informações dos
Edifícios Terras Total ordinárias nominativas da “Classe A”, sem valor nominal.
Caixa
335
136 investimentos mantidos pela controladora estão detalhados a Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.429
- 1.429 20.2. Reserva de lucros: A reserva de retenção de lucros reBancos conta corrente
4
16
6.292
9.721 seguir:
Novos contratos
- 30.795 30.795 fere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados, a ﬁm de atender ao projeto de crescimento dos negócios
Aplicações ﬁnanceiras (a) 874 40.298
2.141 55.485 Posição dos investimentos em 31 de dezembro de 2021 Atualizações
89
89
PatriLucro Depreciação no exercício (resultado) (947) (1.266) (2.213) estabelecido em seu plano de investimentos, conforme orça878 40.314
8.768 65.342
mento de capital proposto pelos administradores da CompaPartici- Capital mônio líquido Baixas de contrato
(a)São representadas por aplicações de liquidez imediata repação (%) social líquido (prejuízo) Saldo em 31 de dezembro de 2021 571 29.529 30.100 nhia e aprovado pelos acionistas. 20.3. Reserva legal: A representadas por CDBs, que são títulos com recompra garantiserva legal é constituída anualmente como destinação de 5%
da, remunerados à taxa média de 100% a 102% da variação Asperbras Tubos e
b) Passivos de arrendamento: Movimentação dos passivos do lucro líquido do exercício, e não poderá exceder a 20% do
Conexões Ltda.
99,99 92.589 184.718
67.432
na taxa do CDI.
de arrendamento
capital social. A reserva legal tem por ﬁm assegurar a integri4. Contas a receber Controladora
Consolidado Asperbras Empreendimentos
Consolidado
dade do capital social e somente poderá ser utilizada para
Imobiliários Ltda.
99,99 18.570 28.472
(257)
2021 2020
2021
2020
Edifícios Terras Total compensar prejuízo e aumentar o capital. 20.4. Dividendos e
Clientes Nacionais
- Abitte Empreendimentos
1.460
- 1.460 destinação de resultados: Durante 2021, a Companhia efee Urbanismo Ltda
84,95 39.210 45.761
2.785 Saldo em 31 de dezembro de 2020
Clientes Mercado Interno
- 138.469 102.983
Novos
contratos
32.934
32.934
tuou o montante de R$ 34.430 de distribuição de lucros aos
Clientes estrangeiros:
- Asperbras Importação
89
89 acionistas controladores e 4.673 de juros sobre capital próe Exportação Ltda.
85,00
307 (8.770)
1.083 Atualizações
Edicta Móveis e
Juros apropriados no (resultado)
(52) (1.608) (1.660) prio. De acordo com o Estatuto Social, aos acionistas será disEquipamentos
336
- Greenplac Tecnologia Industrial
(913) (929) (1.842) tribuído um dividendo mínimo ﬁxado anualmente em asseme Agronegócios Ltda. 85,00 529.840 711.355 134.384 Baixas por pagamento
Neomóvel
105
Baixas de contrato
- bleia geral, observadas as prescrições da Lei das Sociedades
Asperbras Congo
549
- Asperbras Alimentos
99,99 60.645 85.562
(4.799) Saldo em 31 de dezembro de 2021 584 30.397 30.981 Anônimas e os interesses da Companhia.
Continua... Lácteos S.A.
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Companhia de Participações em Concessões
2ELATÆRIODA!DMINISTRA¼»O
3ENHORES!CIONISTAS £COMGRANDESATISFA¼»OQUESUBMETEMOS¹APRECIA¼»ODE63ASASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASACOMPANHADASDORELATÆRIODOSAUDITORESINDEPENDENTES SOBREASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASELABORADASDEACORDOCOMASPR¶TICASCONT¶BEISADOTADASNO"RASILEEXPRESSANDOOSRESULTADOSALCAN¼ADOSNOEXERCÁCIOSOCIALENCERRADOEMDEDEZEMBRODE3»O0AULO DEABRILDE
"ALAN¼OSPATRIMONIAISEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
$EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE $EMONSTRA¼ÊESDOSRESULTADOSABRANGENTESPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODE
(Em milhares de Reais)
Nota


E(Em milhares de Reais)
!TIVO
Nota

 Passivo
#IRCULANTE
#IRCULANTE


Nota
Nota


866
3.745 2ECEITAOPERACIONALLÁQUIDA
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
6 123.495
11.286 Fornecedores
15 157.830 155.879 0REJUÁZODOEXERCÁCIO
(264.896) (805.407)
8
4.180
4.721 #USTODOSSERVI¼OSPRESTADOS
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
6
42.720
4.787 Fornecedores e contas a pagar - partes relacionadas
/UTROSRESULTADOSABRANGENTES
Impostos
e
contribuições
a
recolher
6.099
2.207
$EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O
10 e 11
(278)
(452)
Contas a receber - partes relacionadas
8
24.893
31.073
)TENSQUEN»OSER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARA
13
47.758
46.043 Serviços
(5.852)
(2.647)
 ADEMONSTRA¼»ODORESULTADO
Mútuos - partes relacionadas
8
2.080 290.324 Parcelas retidas nas aquisições de negócios
13.545
28.504 Custo com pessoal
(99.886) (75.623)
(317)
133
Ajuste patrimonial - plano de pensão
14b
Tributos a recuperar
11.375
7.510 Obrigações sociais e trabalhistas
8
52.610 Materiais, equipamentos e veículos
(319)
(339)
(317)
133
$IVIDENDOSARECEBER
1.157
- *UROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO
20
7 Outros
(2.761)
(1.597)
)TENSQUESER»ORECLASSIlCADOSSUBSEQUENTEMENTEPARAA
$ESPESASANTECIPADASEOUTROSCR½DITOS
384
1.830 Outras obrigações
Total
do
passivo
circulante
72.468
137.837
(109.096) (80.658)
 DEMONSTRA¼»ODORESULTADO
Total do ativo circulante
206.104 346.810
.»OCIRCULANTE
,UCROBRUTO
48.734
75.221
!JUSTESNACONVERS»ODEDEMONSTRA¼ÊESCONT¶BEISDE
.»OCIRCULANTE
!DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL PARTESRELACIONADAS
8
43.357 Despesas operacionais
 CONTROLADASNOEXTERIOR
14b 114.361 437.461
2EALIZ¶VELALONGOPRAZO
Obrigações sociais e trabalhistas
4.377
5.972 Despesas gerais e administrativas
114.361 437.461
Mútuos - partes relacionadas
8
1.999 Provisão para riscos cíveis e trabalhistas
12
205
82 $EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O
10
e
11
(6.585)
(5.738)
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
(150.852) (367.813)
!DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL PARTESRELACIONADAS
8
- 171.200 Provisão para passivo a descoberto
9c 238.550 300.499 Serviços
(31.908) (34.108)
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Tributos a recuperar
255
3.824
243.132 349.910 $ESPESASCOMPESSOAL
(25.981) (33.599)
$EPÆSITOSJUDICIAIS
10
21 0ATRIMÇNIOLÁQUIDO
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXA -½TODOINDIRETOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEM
Materiais, equipamentos e veículos
(235)
(310)
265 177.044 Capital social
14a 4.133.239 3.950.154 'ASTOSCOMVIAGENSEESTADIAS
DEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
(1.029)
(582)
)NVESTIMENTOS
9c 5.345.952 4.079.791 !DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL
14d 244.638
- Outros
(4.312)
(3.268)


)MOBILIZADO
10
1.475
6.875 Reserva de capital
14c
48.862
49.819
(70.050) (77.605) &LUXODECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
)NTANGÁVEL
11
421
13.179 Ajuste de avaliação patrimonial
14b 1.076.773 962.729 2ESULTADODEEQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
9c (251.007) (791.229) 0REJUÁZODOEXERCÁCIO
 
5.348.113 4.276.889 0REJUÁZOSACUMULADOS
Total do ativo não circulante
(264.895) (826.750) Outros resultados operacionais
51
10
Ajustes por:
Total do ativo
5.554.217 4.623.699
5.238.617 4.135.952 2ESULTADOANTESDORESULTADOlNANCEIRO
(272.272) (793.603)
Equivalência patrimonial
251.007
791.229
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
Total do passivo e patrimônio líquido
5.554.217 4.623.699 2ESULTADOlNANCEIRO
16
13.498
(7.483)
$EPRECIA¼»OEAMORTIZA¼»O
6.863
6.190
0REJUÁZOANTESDOIMPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL
(258.774) (801.086)
"AIXADOATIVOIMOBILIZADOEINTANGÁVEL
66
20
$EMONSTRA¼ÊESDASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Em milhares de Reais)
Imposto de renda e contribuição social - correntes
7
(6.122)
(4.321)
*UROSSOBREDEB¾NTURESEARRENDAMENTOSMERCANTIS
13.203
2ESERVADE!DIANTAMEN- !JUSTEDE
0REJUÁZODOEXERCÁCIO
(264.896)
(805.407)
*UROSEVARIA¼»OMONET¶RIACOMPARTESRELACIONADAS
(19.859)
(13.744)
#APITAL TOPFUTUROavaliação 0REJUIZOS
#APITAL3OCIAL
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
*UROSEVARIA¼»OMONET¶RIADASPARCELASRETIDANASAQUISI¼ÊES
!INTEGRA- 4RANSA¼»O AUMENTODE patrimo- ACUMULAde negócios
3.859
3.821
capital
nial
dos
LIZAR COM3ÆCIOS
3UBSCRITO
4OTAL TIZADOUTILIZANDOOM½TODODEJUROSEFETIVOS!DESPESADEJUROS GANHOSEPERDASCAMBIAISS»ORECONHEConstituição e reversão da provisão para riscos cíveis e trabalhistas
382
1.087
3ALDOSEMDEJANEIRODE
4.412.017 (25.822)
49.820
- 525.135 (21.343) 4.939.807 cidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.
6ARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS
(1)
(6)
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEMAR¼ODE
25.822
- 25.822 $ESRECONHECIMENTO: !TIVOSlNANCEIROS!#OMPANHIADESRECONHECEUMATIVOlNANCEIROQUANDOs os
!TUALIZA¼»OMONET¶RIADAPROVIS»OPARARISCOSCÁVEISETRABALHISTAS
4
10
Ágio na Aquisição de parcela de investimento da ATP 0,005% 31 de março 2020
(1)
(1) DIREITOSCONTRATUAISAOSmUXOSDECAIXADOATIVOEXPIRAMOUs TRANSFEREOSDIREITOSCONTRATUAISDERECE(622)
2ENDIMENTODEAPLICA¼»OlNANCEIRA
Aumento de capital social em 30 de abril de 2020
103.800
- 103.800 BIMENTOAOSmUXOSDECAIXACONTRATUAISSOBREUMATIVOlNANCEIROEMUMATRANSA¼»OEMQUEs SUBS

Aumento de capital social em 27 de maio de 2020
39.559
- 39.559 TANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADEDOATIVOlNANCEIROS»OTRANSFERIDOSOUs A
6ARIA¼ÊESNOSATIVOSEPASSIVOS
#OMPANHIANEMTRANSFERENEMMANT½MSUBSTANCIALMENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDATITULARIDADE
Aumento de capital social em 23 de junho de 2020
19.000
- 19.000
!UMENTO REDU¼»ODOSATIVOS
2EDU¼»ODECAPITALSOCIALTRANSFDEINVESTIMENTO23(OLDINGEMDEOUTUBRODE
(617.980)
- (617.980) DOATIVOlNANCEIROETAMB½MN»ORET½MOCONTROLESOBREOATIVOlNANCEIRO!#OMPANHIAREALIZATRANSAContas a receber - partes relacionadas
(22.486)
13.401
2EDU¼»ODECAPITALSOCIAL#))3EMDEDEZEMBRODE
(6.242)
- (6.242) ¼ÊESEMQUETRANSFEREATIVOSRECONHECIDOSNOBALAN¼OPATRIMONIAL MASMANT½MTODOSOUSUBSTANCIALTributos a recuperar
(4.476)
6.812
0REJUÁZODOEXERCÁCIO
- (805.407) (805.407) MENTETODOSOSRISCOSEBENEFÁCIOSDOSATIVOSTRANSFERIDOS.ESSESCASOS OSATIVOSlNANCEIROSN»OS»O
$IVIDENDOSEJUROSSCAPITALPRÆPRIORECEBIDOS
7.870
18.272
desreconhecidos. 0ASSIVOSlNANCEIROS: !#OMPANHIADESRECONHECEUMPASSIVOlNANCEIROQUANDOSUA
$ESTINA¼ÊES
$ESPESASANTECIPADAS
DEPÆSITOSJUDICIAISEOUTROSCR½DITOS
(458)
(97)
OBRIGA¼»OCONTRATUAL½RETIRADA
CANCELADAOUEXPIRA!#OMPANHIATAMB½MDESRECONHECEUMPASSIVO
Ajuste de avaliação patrimonial
- 437.594
- 437.594
!UMENTOREDU¼»O DOSPASSIVOS
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
3.950.154
49.819
- 962.729 (826.750) 4.135.952 lNANCEIROQUANDOOSTERMOSS»OMODIlCADOSEOSmUXOSDECAIXADOPASSIVOMODIlCADOS»OSUBSTANFornecedores
2.071
(480)
Ágio na Aquisição de parcela de investimento da AERIS 48,403% 30 de setembro 2018
(957)
(957) CIALMENTEDIFERENTES CASOEMQUEUMNOVOPASSIVOlNANCEIROBASEADONOSTERMOSMODIlCADOS½RECOFornecedores - partes relacionadas
(4.201)
1.473
Aumento de capital social em 13 de abril de 2021
100.902
(434)
- 100.468 NHECIDOAVALORJUSTO.ODESRECONHECIMENTODEUMPASSIVOlNANCEIRO ADIFEREN¼AENTREOVALORCONT¶BIL
Impostos e contribuições a recolher
4.989
(159)
Aumento de capital social em 25 de junho de 2021
1.317.000 (1.317.000)
- EXTINTOEACONTRAPRESTA¼»OPAGAINCLUINDOATIVOSTRANSFERIDOSQUEN»OTRANSITAMPELOCAIXAOUPASSIVOS
Pagamentos com imposto de renda e contribuição social
(333)
(742)
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEJULHODE
- 705.000
- 705.000 assumidos) é reconhecida no resultado. Compensação/SATIVOSOUPASSIVOSlNANCEIROSS»OCOMPENPagamento de provisão para riscos trabalhistas
(263)
(1.647)
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEAGOSTODE
434
434 sados e o valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia
Obrigações socias e trabalhistas
22.264
485
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDESETEMBRODE
- 135.794
- 135.794 TENHAATUALMENTEUMDIREITOLEGALMENTEEXECUT¶VELDECOMPENSAROSVALORESETENHAAINTEN¼»ODELIOutras contas a pagar
70
7
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDEOUTUBRODE
- 476.206
- 476.206 QUID¶ LOSEMUMABASELÁQUIDAOUDEREALIZAROATIVOELIQUIDAROPASSIVOSIMULTANEAMENTEf) Caixa e


2EDU¼»ODECAPITALATRAV½SDEABSOR¼»OPREJUIZOSACUMULADOSEMDEDEZEMBRODE
(826.751)
- 826.751
- EQUIVALENTESDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASs #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTES #AIXALÁQUIDOUSADANAS PROVENIENTEDASATIVIDADESOPERACIONAIS
2EDU¼»ODECAPITALATRAV½SDEDEVOLU¼»OAACIONISTA#))3EMDEDEZEMBRODE
(4.081)
- (4.081) DECAIXAABRANGEMSALDOSDECAIXAEAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCOMCONVERSIBILIDADEIMEDIATAERISCOINSIG- &LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
(1.305.026) (293.324)
2EDU¼»ODECAPITALATRAV½SDETRANSFER¾NCIAACERVOLÁQUIDODA%NGELOGE%NGELOG4ECPARAA##2EMDEDEZEMBRODE (6.527)
- (6.527) NIlCANTEDEMUDAN¼ADEVALOR3»ORECURSOSMANTIDOSCOMAlNALIDADEDEATENDERCOMPROMISSOSDE Aumento de capital em investidas
1.169
131.449
2EDU¼»ODECAPITALATRAV½SDETRANSFER¾NCIADECONTRATOSDEMËTUOSCOMA"ARCASPARAA##2EMDEDEZEMBRODE (397.458)
- (397.458) CURTOPRAZO!L½MDOSCRIT½RIOSACIMA UTILIZA SECOMOPAR·METRODECLASSIlCA¼»O ASSAÁDASDERECURSOS Redução de capital em investidas
(2.056)
(590)
#APITALIZA¼»ODECR½DITOSORIUNDOSDEADIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITALEMDEFEVEREIRODE
244.638
- 244.638 PREVISTASPARAOSPRÆXIMOSMESESAPARTIRDADATADAAVALIA¼»Os !PLICA¼ÊESlNANCEIRAS2EFERE SE !QUISI¼»ODEATIVOIMOBILIZADO
(5.990)
(5.149)
0REJUÁZODOEXERCÁCIO
- (264.896) (264.896) AOSDEMAISINVESTIMENTOSlNANCEIROSN»OENQUADRADOSNOSITENSACIMAMENCIONADOSg) Custo de Aquisição ao ativo intangível
10
transação na emissão de títulos de dívida: Os custos incorridos na captação de recursos junto a tercei- AFAC - partes relacionadas
$ESTINA¼ÊES
(37.311)
86.741
Ajuste de avaliação patrimonial
- 114.044
- 114.044 ROSS»OAPROPRIADOSAORESULTADOEMFUN¼»ODAmU¾NCIADOPRAZO COMBASENOM½TODODOCUSTOAMORTI- !PLICA¼ÊESlNANCEIRASLIQUIDASDERESGATE
4.133.239
48.862
244.638 1.076.773 (264.895) 5.238.617 ZADO QUECONSIDERAA4AXA)NTERNADE2ETORNO4)2 DAOPERA¼»OPARAAAPROPRIA¼»ODOSENCARGOSlNAN- Mútuos com partes relacionadas
3ALDOSEMDEDEZEMBRODE
Liberação
(87.000) (165.000)
CEIROSDURANTEAVIG¾NCIADAOPERA¼»O!TAXAINTERNADERETORNOCONSIDERATODOSOSmUXOSDECAIXA 
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
#AIXALÁQUIDOUSADONASATIVIDADESDEINVESTIMENTO
 
.OTASEXPLICATIVAS¹SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASPARAOSEXERCÁCIOSlNDOSEMDEDEZEMBRODEE(Valores expressos em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma) DESDEOVALORLÁQUIDORECEBIDOPELACONCRETIZA¼»ODATRANSA¼»OAT½TODOSOSPAGAMENTOSEFETUADOSOUA &LUXODECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
EFETUARPARAALIQUIDA¼»ODESSATRANSA¼»Oh) Ativo imobilizado: s Reconhecimento e mensuração: O
#ONTEXTOOPERACIONALA Companhia tem como objetivo avaliar as oportunidades de novos negócios, INFORMA¼ÊES!SCONCESSÊESDA#OMPANHIACONSISTEMNAEXPLORA¼»ODEPROJETOSDEINFRAESTRUTURAME- ATIVOIMOBILIZADO½MENSURADOAOCUSTOHISTÆRICODEAQUISI¼»OOUCONSTRU¼»ODEBENS DEDUZIDODAS $EB¾NTURES
ATUANDONOSETORDECONCESSÊESDERODOVIAS AEROPORTOS VIASURBANASENEGÆCIOSAlNS SENDORESPONS¶VEL DIANTEARRECADA¼»ODETARIFASERECEITASPROVENIENTESDAEXPLORA¼»ODOSBENSCONCEDIDOS TAISCOMOAS DEPRECIA¼ÊESACUMULADASEPERDASDEREDU¼»OAOVALORRECUPER¶VELimpairment) acumuladas, quando
Captações (líquidas de custos de transação)
(2.718)
PELAADMINISTRA¼»ODIRETADEEVENTUAISNOVOSNEGÆCIOS!SEDEEST¶LOCALIZADANA!VENIDA#HEDID*AFET  DASFAIXASDEDOMÁNIOEDE¶REASCOMERCIAIS!SCONCESSION¶RIASS»ORESPONS¶VEISPORCONSTRUIR REPARAR  NECESS¶RIO/SCUSTOSDOSATIVOSIMOBILIZADOSS»OCOMPOSTOSPELOSGASTOSQUES»ODIRETAMENTEATRIBUÁPagamento de juros
- (13.547)
222, Bloco B, 4º andar, parte, Vila Olímpia, CEP 04.551-065, São Paulo - SP. Em 31 de maio de 2010, a AMPLIAR CONSERVAR MANTEREOPERARAINFRAESTRUTURACONCEDIDA NAFORMADOSRESPECTIVOSCONTRATOSDE VEIS¹AQUISI¼»OCONSTRU¼»ODOSATIVOS INCLUINDOCUSTOSDOSMATERIAIS DEM»ODEOBRADIRETAEQUAIS- AFAC - partes relacionadas
249.139
43.357
CPC incorporou a Engelog, que tinha como objeto social a prestação de serviços técnicos de engenharia e CONCESS»O/SPODERESCONCEDENTESTRANSFERIRAM¹SCONCESSION¶RIASOSIMÆVEISEDEMAISBENSQUEESTA- QUEROUTROSCUSTOSPARACOLOCAROATIVONOLOCALEEMCONDI¼»ONECESS¶RIAPARAQUEESSESPOSSAMOPERAR )NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
1.317.434
188.181
GERENCIAMENTODEOBRAS BEMCOMOAPRESTA¼»ODESERVI¼OSDETECNOLOGIADAINFORMA¼»OPARAASEMPRE- VAMEMSEUPODERNAASSINATURADOSCONTRATOSDECONCESS»O SENDORESPONSABILIDADEDESTASZELARPELA !L½MDISSO PARAOSATIVOSQUALIlC¶VEIS OSCUSTOSDEEMPR½STIMOSS»OCAPITALIZADOS1UANDOPARTESDE Redução de capital
(6.242)
SASCONTROLADASDA##2-EDIANTEAINCORPORA¼»O AS¶REASDEENGENHARIAETECNOLOGIADAINFORMA¼»O INTEGRIDADEDOSBENSQUELHESFORAMCONCEDIDOS AL½MDEFAZERNOVOSINVESTIMENTOSNACONSTRU¼»OOU UMITEMDOIMOBILIZADOT¾MDIFERENTESVIDASËTEIS ELASS»OREGISTRADASCOMOITENSINDIVIDUAISCOMPO- #AIXALÁQUIDOPROVENIENTEDASATIVIDADESDElNANCIAMENTO


FORAMREESTRUTURADAS CRIANDO RESPECTIVAMENTE ADivisão Engelog e a Divisão Engelogtec, ambas com MELHORIASDAINFRAESTRUTURA/SCONTRATOSDECONCESS»ODETERMINAMREAJUSTESANUAISDASTARIFASB¶SICAS NENTESPRINCIPAIS DEIMOBILIZADO/UTROSGASTOSS»OCAPITALIZADOSAPENASQUANDOH¶UMAUMENTONOS !UMENTOREDU¼»O DOCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA


AUTONOMIADEGEST»OEFOCONOSRESULTADOSEMSUAS¶REASDEATUA¼»O!INCORPORA¼»OTEVEOOBJETIVODE DEACORDOCOMFÆRMULASESPECÁlCASNELESDESCRITAS QUEEMGERALS»OBASEADASEMÁNDICESDEINmA¼»O BENEFÁCIOSECONÇMICOSDOITEMDOIMOBILIZADOAQUESEREFEREM CASOCONTR¶RIO S»ORECONHECIDOSNORE- $EMONSTRA¼»ODOAUMENTOREDU¼»O DOCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
PROPICIARUMAMELHORGEST»ODOSATIVOSDA#OMPANHIA AL½MDEOFERECERUMIMPORTANTEDIFERENCIALCOM- TAMB½MESPECIlCADOSNOSCONTRATOS"ENSREVERSÁVEIS OP¼»ODERENOVA¼»ODECONTRATOSDECONCES- SULTADOCOMODESPESAS'ANHOSEPERDASNAALIENA¼»ODEUMITEMDOIMOBILIZADOAPURADOSPELACOM- .OINÁCIODOEXERCÁCIO
11.286
14.390
PETITIVONOPROCESSODEAN¶LISEEAVALIA¼»ODENOVOSNEGÆCIOS%MDEDEZEMBRODE A#OMPANHIA S»OEDIREITOSDERESCINDIROCONTRATO.OlNALDOPERÁODODECONCESS»O RETORNAMAO0ODER#ONCEDENTE PARA¼»OENTREOSRECURSOSADVINDOSDEALIENA¼»OCOMOVALORCONT¶BILDOMESMOS»ORECONHECIDOSNO .OlNALDOEXERCÁCIO
123.495
11.286
TRANSFERIUCOMOPARTEDOSPAGAMENTOSDAREDU¼»ODECAPITAL APROVADAEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDI- TODOSOSDIREITOS PRIVIL½GIOSEBENSADQUIRIDOS CONSTRUÁDOSOUTRANSFERIDOSNO·MBITODOCONTRATODE RESULTADOEMOUTRASRECEITASDESPESASOPERACIONAIS/CUSTODEREPOSI¼»ODEUMCOMPONENTEDOIMOBI

N¶RIA OACERVOLÁQUIDODA%NGELOGE%NGELOGTECASUAACIONISTA##2!#0#PARTICIPADASSEGUINTESEM- CONCESS»O SEMDIREITOAINDENIZA¼ÊES COMEXCE¼»ODEPARTEDOSBENSDA"ARCAS%NTRETANTO H¶PREVIS»O LIZADO½RECONHECIDOCOMOTAL CASOSEJAPROV¶VELQUESEJAMINCORPORADOSBENEFÁCIOSECONÇMICOSAELEE
!SNOTASEXPLICATIVASS»OPARTEINTEGRANTEDASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
presas: 0ARTICIPA¼ÊESDIRETASDA#0#s CCR España - Concesiones y Participaciones S.L. (CCR Es- EMALGUNSCONTRATOSDECONCESS»ORODOVI¶RIADEDIREITOAORESSARCIMENTORELATIVOAOSINVESTIMENTOSNE- QUEOSEUCUSTOPOSSASERMEDIDODEFORMACONl¶VEL/VALORCONT¶BILDOCOMPONENTEQUETENHASIDO
PAÅA s ##2%SPAÅA%MPRENDIMIENTOS3,5##2%SPAÅA%MPRENDIMIENTOS s Alba Concessions Inc. CESS¶RIOSPARAGARANTIRACONTINUIDADEEATUALIDADEDOSSERVI¼OSABRANGIDOSPELOCONTRATODECONCESS»O  REPOSTOPOROUTRO½BAIXADO/SCUSTOSDEMANUTEN¼»OS»ORECONHECIDOSNORESULTADOQUANDOINCORRIDOS
M
M
!LBA#ONCESSIONS s !LBA0ARTICIPATIONS)NC!LBA0ARTICIPATIONS s Barcas S.A. - Transportes Maríti- DESDEQUEAINDAN»OTENHAMSIDODEPRECIADOSAMORTIZADOSECUJAIMPLEMENTA¼»O DEVIDAMENTEAUTORI- s $EPRECIA¼»O!DEPRECIA¼»O½COMPUTADAPELOM½TODOLINEAR ¹STAXASCONSIDERADASCOMPATÁVEISCOM
m
mos (CCR Barcas) e sua controlada ATP - Around The Pier Administração e Participações Ltda. (ATP); ZADAPELO0ODER#ONCEDENTE TENHAOCORRIDONOSËLTIMOSCINCOANOSDOPRAZODECONCESS»O!PESARDEOS AVIDAËTILECONÇMICAEOUOPRAZODECONCESS»O DOSDOISOMENOR!SPRINCIPAISTAXASDEDEPRECIA¼»O
M
m
m
s 'REEN!IRPORTS)NC'REEN!IRPORTS SUACONTROLADAEMCONJUNTOCONTROLADAINDIRETADA#0# )NVERSIO- CONTRATOSDECONCESS»ON»OINCLUÁREMCL¶USULASDERENOVA¼»O COMEXCE¼»O"ARCAS AEXTENS»ODOPRAZO EST»ODEMONSTRADASNANOTAEXPLICATIVAN/SM½TODOSDEDEPRECIA¼»O ASVIDASËTEISEOSVALORES
m
M
M
M
NES"ANCNAT3!)"3!"6) EACONTROLADADESTA )"3!&INANCE"ARBADOS )NC)"3!&INANCE s SPCP DECONCESS»OPODEOCORREREMCASODENECESSIDADEDEREEQUILÁBRIOECONÇMICO lNANCEIRODOCONTRATOPAC- RESIDUAISS»OREVISTOSACADAENCERRAMENTODEEXERCÁCIOSOCIALEEVENTUAISAJUSTESS»ORECONHECIDOS
M
M
M
3OCIEDADEDE0ARTICIPA¼»OEM#ONCESSÊES,TDAANTIGA30#0 s Companhia do Metrô da Bahia (CCR tuado entre as partes. Os direitos dos Poderes Concedentes de rescindir os contratos de concessão das COMOMUDAN¼ASDEESTIMATIVASCONT¶BEISi) Ativos intangíveis: A Companhia possui o seguinte ativo
M
M
-ETRÇ"AHIA s #ONCESSION¶RIADE2ODOVIA3UL -ATOGROSSENSE3!##2-36IA s 3OCIEDADEDE0ARTI- INVESTIDASDA#OMPANHIAINCLUEMODESEMPENHOINSATISFATÆRIODACONCESSION¶RIAEAVIOLA¼»OSIGNIlCA- INTANGÁVELs $IREITODEUSOECUSTOSDEDESENVOLVIMENTODESISTEMASINFORMATIZADOSEEMANDAMENTO
M
M
CIPA¼»ONO!EROPORTODE#ONlNS3!30!# s ,AM6IAS0ARTICIPA¼ÊESE#ONCESSÊES3!##2,AM TIVADOSTERMOSDOREFERIDOCONTRATO/SCONTRATOSDECONCESS»ODASINVESTIDASDA#OMPANHIAPODER»OSER 3»ODEMONSTRADOSAOCUSTODEAQUISI¼»O DEDUZIDOSDAAMORTIZA¼»O CALCULADADEACORDOCOMAGERA¼»O
m
m
m
6IAS s )NTERNATIONAL!IRPORT&INANCE 3!)!& s #ONCESSION¶RIADO"LOCO3UL3!"LOCO3UL s #ON- RESCINDIDOSPORINICIATIVADACONCESSION¶RIA NOCASODEDESCUMPRIMENTODASNORMASCONTRATUAISPELO DEBENEFÁCIOSECONÇMICOSESTIMADA/SATIVOSINTANGÁVEISCOMVIDAËTILDElNIDAS»OMONITORADOSSOBRE
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,AM6IAS,AM6IAS Constituída em 21 de novembro de 2017, tem o objetivo de atuar como holding de A6*2
CONCESSÊESRODOVI¶RIASNO"RASILEXCETO%STADODE3»O0AULO E!M½RICA,ATINA##2-OBILIDADEConsti- 0ASSIVOSlNANCEIROS CLASSIlCA¼»O MENSURA¼»OSUBSEQUENTEEGANHOSEPERDAS: /SPASSIVOSlNANCEItuída em 21 de novembro de 2017, tinha como objetivo atuar como holding de Mobilidade Urbana no ROSFORAMCLASSIlCADOSCOMOMENSURADOSAOCUSTOAMORTIZADOOUAO6*25MPASSIVOlNANCEIRO½
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COMPANHIA DE PARTICIPAÇÕES EM CONCESSÕES
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$ESPESASCUSTOS
com serviços
prestados
!ERIS(OLDING
Rodomar Administ. e Partic. Ltda.
Auto Viaçao 1001 Ltda.
(!3$EVELOPMENT#ORP
Mundinvest
2.065
14.190
Total

#ONTROLADORA
CCR
CIIS
#ONTROLADAS
Barcas
Metrô Bahia
SPVias
MSVia
#ONTROLADAEMCONJUNTO
Renovias
/UTRASPARTESRELACIONADAS
CPA
)NFRA30
CCR Lam Vias
ViaLagos
.OVA$UTRA
Coper
Cor
Rodonorte
AutoBAn
ViaOeste
ViaQuatro
RodoAnel Oeste
"(!IRPORT
Samm
ViaRio
ViaMobilidade
Toronto
ViaSul
Metro Linha 15
ViaCosteira
TAS
Corporacion Quiport
Alba Concessions
CAP
!ERIS(OLDING
Rodomar Administ e Partic Ltda.
Auto Viaçao 1001 Ltda.
Total

QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

$ESPESASCUSTOS
com serviços
prestados
1.099(b)
-

3ALDOS

!TIVO
Passivo
0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO
&ORNECEDORES CONTASA
pagar e parcelas retidas
#ONTASA
-ËTUOS
!&!#
NAAQUISI¼»ODENEGÆCIO
RECEBER
(h) 18.539 (a)
(i)
2.776 (g)
(i)
44.982 (g)
(h)
24.893
2.080
51.938
244.638
3ALDOS

!TIVO
Passivo
&ORNECEDORES CONTASA
*UROSSOBRE
#ONTASA
pagar e parcelas retidas
capital
-ËTUOS
!&!#
RECEBER
NAAQUISI¼»ODENEGÆCIO
PRÆPRIO

2ECEITAS
2ECEITAS
Despesas
BRUTAS
lNANCEIRAS
lNANCEIRAS
7.637 (a)
2.879 (h)
1.899
100
1.615
47
(l)
176.413
19.859
3.859
4RANSA¼ÊES

2ECEITAS
BRUTAS
272 (a)
-

-

3.146 (a)
4.935 (a)
7.225 (a)
6.909 (a)

-

299 (a)

3.196
4.295

3.127 (a)
19.483 (a)
3.887 (a)
66 (a)
12.245 (a)
42.396 (a)
31.874 (a)
4.383 (a)
2.280 (a)
7.628 (a)
275 (a)
2.158 (a)
1.611 (a)
295 (a)
5.892 (a)
2.378 (a)
3.670 (a)
967 (a)
658 (a)
6.294 (a)
174.353

$ESPESASCOMPROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»O

2ECEITAS
lNANCEIRAS

Despesas
lNANCEIRAS

-

-

183 (a)(e)
31 (e)

8.440 (c)
-

-

916 (a)(e) 290.324 (c)
343 (a)(e)
601 (a)(e)
561 (a)(e)
-

-

-

59 (d)
168 (h)
138 (h)
96 (h)
4.843 (h)
13.744

-

920 (a)(e)
18 (e)

52.084 (m)
526 (m)

-

193 (e)
4 (e)
-

-

-

5 (e)

-

1.999 (d)
38 (e)
39 (e)
301 (a)
1.557 (a)(e)
304 (a)
5 (a)
1.339 (a)
4.217 (a)(e)
2.663 (a)(e)
1.111 (a)(e)
151 (a)
605 (a)(e)
2 (e)
169 (a)
712 (e)
23 (a)
645 (a)(e)
276 (e)
454 (a)
993 (a)
506 (a)
12.278 (a)
31.073
292.323
43.357

125 (e)
2.131 (e)
271 (e)
162 (e)
15 (e)
307 (e)
121 (e)
59 (e)
2 (e)
1 (e)
29 (e)
358 (e)
2.676 (g)
43.367 (g)
50.764

52.610

50 (a)(e)

80 (h)
110 (h)
621 (h)
74 (h)
1.880 (h)
61 (i)
995 (i)
3.821

43.357 F
-

-

 APROVADOEM!'%DEDEDEZEMBRODEK 2EFERE SEAREPASSEVIANOTADED½BITODOSCUSTOS
com o do leilão da B3, que a princípio haviam sido assumidos pela Companhia; e (l) Contrato de
4.956 PRESTA¼»ODESERVI¼OPARACONSULTORIAlNANCEIRAM 2EFERE SEAJUROSSOBRECAPITALPRÆPRIOASER
PAGOPARAA##2E#))3EN #ONTEMPLAOVALORTOTALDEREMUNERA¼»OlXAEVARI¶VELATRIBUÁVEL
aos membros da Administração
4.398
554 )NVESTIMENTOSa) Investimentos em controladas:
2.114 1.641
0ERCENTUALDE
239
204
participação
,OCALDECONSTITUI11
9
#ONTROLADAS
!TIVIDADEPRINCIPAL


ção e operação
12.898 7.364 SPCP
(OLDING
Brasil (SP)
34,42% 34,42%
3ALDOSAPAGARAOSPROlSSIONAISCHAVEDAADMINISTRA¼»O
Barcas
#ONCESS»OAQUAVI¶RIA
"RASIL2*
80,00% 80,00%
 
Concessão de transporte
Remuneração dos administradores (m)
4.866
835 Metrô Bahia
de passageiros
Brasil (BA)
100,00% 100,00%
.A!SSEMBLEIA'ERAL/RDIN¶RIA!'/ REALIZADAEMDEABRILDE FOIlXADAAREMUNERA¼»O SPAC
(OLDING
"RASIL-'
75,00% 75,00%
ANUAL DOS MEMBROS DO CONSELHO DE ADMINISTRA¼»O E DIRETORIA ESTATUT¶RIA E N»O ESTATUT¶RIA DA MSVia
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
Brasil (MS)
100,00% 100,00%
#OMPANHIANOMONTANTEDE2 INCLUINDOSAL¶RIOS BENEFÁCIOS REMUNERA¼»OVARI¶VELPAGA
CCR
España
(OLDING
Espanha
100,00%
100,00%
NOANOECONTRIBUI¼»OPARASEGURIDADESOCIALA #ONTRATODEPRESTA¼»OEXCLUSIVODESERVI¼OSDE
(OLDING
Espanha
100,00% 100,00%
ADMINISTRA¼»ODEOBRASDEINVESTIMENTOS CONSERVA¼»O SERVI¼OSDEINFORM¶TICAEMANUTEN¼»O  CCR España Emprendimientos
Alba
Concessions
(OLDING
)LHAS6IRGENS"RIT·NICAS
100,00%
100,00%
cujos valores são liquidados mensalmente no 1º dia útil do mês; (b) Contrato de prestação de
(OLDING
)LHAS6IRGENS"RIT·NICAS 100,00% 100,00%
SERVI¼OS DE GEST»O ADMINISTRATIVOS NAS ¶REAS DE CONTABILIDADE  ASSESSORIA JURÁDICA  SUPRIMEN- Alba Participations
(OLDING
)LHAS6IRGENS"RIT·NICAS 100,00% 100,00%
TOS TESOURARIAERECURSOSHUMANOSEXECUTADOSPELA##2 '"3Global Business Services), cujos 'REEN!IRPORTS
Lam
Vias
(OLDING
Brasil (SP)
99,99% 99,99%
VENCIMENTOSSED¶NOM¾SSEGUINTEAODOFATURAMENTOC #ONTRATOSDEMËTUOlRMADOSAPARTIR
(OLDING
Brasil (SP)
- 99,99%
de 04 de outubro de 2016, entre a Barcas e suas acionistas, 3 contratos remunerados a 127,9% Mobilidade (a)
(OLDING
Espanha
46,50% 46,50%
DO#$) COMVENCIMENTOEMDEJANEIRODEEPRORROGADOPARADEDEZEMBRODE  IAF
#ONCESS»ORODOVI¶RIA
Brasil (SC)
- 100,00%
TRANSFERIDOSA##2EMDEDEZEMBRODECOMOPARTEDOSPAGAMENTOSDEREDU¼»ODECAPITAL ViaSul (b)
(OLDING
Brasil (SP)
- 100,00%
DA #OMPANHIA D  #ONTRATO DE MËTUO REMUNERADO ¹ VARIA¼»O ACUMULADA DE  DO #$) / 23(OLDINGB
#ONCESS»OAEROPORTU¶RIA "RASIL02233# 100,00%
VENCIMENTODOCONTRATOSER¶EMDEDEZEMBRODEE 2EFERE SEAENCARGOSDEFOLHADE Bloco Sul
"RASIL'/-!0)
PAGAMENTORELATIVO¹TRANSFER¾NCIADECOLABORADORES CUJOVENCIMENTOSED¶NOM¾SSUBSEQUENTE
#ONCESS»OAEROPORTU¶RIA
0%4/
100,00%
AEMISS»ODODOCUMENTOF !DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITALG 2EFERE SE¹PARCELA Bloco Central
#ONCESS»OAEROPORTU¶RIA
"RASIL-'
100,00%
do preço, retida no contrato de compra e venda entre a CPC e os antigos acionistas da Barcas; Pampulha
H 6ARIA¼»OCAMBIALDECORRENTEDETRANSA¼ÊESENTREPARTESRELACIONADASCOMMOEDASFUNCIONAIS (a) Empresa encerrada em 03 de novembro de 2021. (b) A partir de maio de 2020, a ViaSul passou
DIFERENTESI !TUALIZA¼»OlNANCEIRADAPARCELARETIDANOCONTRATODECOMPRAEVENDAENTREA#0# ASERCONTROLADADIRETAPELA23(OLDING%MDEOUTUBRODEOCORREUREESTRUTURA¼»OSOCIEEOSANTIGOSACIONISTASDA"ARCASJ 6ALORESARECEBERRELATIVOS¹REDU¼»ODECAPITALDAINVESTIDA T¶RIAEA23(OLDINGPASSOUASERCONTROLADADIRETADA##23!

Remuneração (m)
 "ENElCIOSDECURTOPRAZO REMUNERA¼»OlXA
/UTROSBENElCIOS
Provisão de participação no resultado
   0ROVIS»OPARAREMUNERA¼»OVARI¶VELDOANOAPAGARNOANOSEGUINTE
Complemento de provisão de PPR do ano anterior pago no ano
Previdência privada
Seguro de vida



6.136

b) Composição dos investimentos em controladas e controladas em conjunto, líquido da provisão para passivo a descoberto
0ATRIMÇNIOLÁQUIDO
)NVESTIMENTOS
PROVIS»OPARAPASSIVOA
2ESULTADOLÁQUIDODO
2ESULTADODE
PASSIVOADESCOBERTO
DESCOBERTO
das investidas
EXERCÁCIODASINVESTIDAS
EQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL








Alba Concessions
(1)
7.537
7.535
(1.633)
(32)
(1.631)
(32)
Alba Participations
(1)
1.604
1.606
(3)
(78)
(4)
(78)
Bloco Central
272.536
272.536
(7.474)
(7.474)
Bloco Sul
966.816
966.816
(28.194)
(28.194)
Barcas
(285.058)
(375.622)
(228.048)
(300.499)
(123.436)
(133.082)
(98.749)
(106.466)
"ARCAS$IRCONCESS»OGERADONAAQUISI¼»O
1.254
2.327
(1.073)
(1.076)
CCR España
323.922
436.339
320.942
429.115
(135.033)
(280.620)
(129.831)
(283.333)
CCR España Emprendimientos
1.071.310
974.587
1.071.310
972.475
23.303
(85.012)
25.415
(85.586)
##2%SPAÅA%MPRENDIMIENTOS$IRCONCESS»OGERADONAAQUISI¼»O
32.922
40.257
(7.335)
(2.003)
'REEN!IRPORTS
252.690
220.999
252.690
220.999
14.858
14.088
14.858
14.088
'REEN!IRPORTS$IRCONCESS»OGERADONAAQUISI¼»O
3.944
4.202
(258)
(776)
IAF
26.609
21.499
12.373
9.995
3.368
9.690
1.566
4.506
Lam Vias
5.512
3.054
5.511
3.052
(27.542)
(22.434)
(27.537)
(22.432)
Metrô Bahia
1.749.056
1.594.063
1.744.558
1.589.662
156.150
22.230
156.053
21.753
Mobilidade
1.512
1.511
(119)
(342)
(119)
MSVia
523.454
594.298
522.246
592.901
(70.844)
(353.467)
(70.655)
(353.622)
Pampulha
10
10
23(OLDING
32.080
SPAC
(12.823)
87.454
(10.502)
64.665
(100.277)
(66.476)
(75.167)
(49.817)
SPCP
403.399
405.285
138.840
139.489
(1.886)
(90)
(649)
(31)
41.715
ViaSul
Total de investimento líquido de provisão para passivo a descoberto
5.297.431
3.972.609
5.107.402
3.779.292
(298.643)
(895.402)
(251.007)
(791.229)
c) Movimentação dos investimentos, líquido do passivo a descoberto
2ESULTADODE
!UMENTO
Dividendos e
!QUISI¼»ODE
EQUIVAL¾NCIA
REDU¼»O DE
JUROSSOBRE !JUSTEDEAVALIA3ALDOINICIAL
3ALDOlNAL
participação
patrimonial
capital CAPITALPRÆPRIO ção patrimonial


Alba Concessions
7.535
(1.631)
(6.218)
314
Alba Participations
1.606
(4)
(1.652)
50
Barcas
(300.499)
(98.749)
171.200
(228.048)
"ARCAS$IRCONCESS»OGERADONAAQUISI¼»O
2.327
(1.073)
1.254
Bloco Central
(7.474)
280.010
272.536
Bloco Sul
(28.194)
995.010
966.816
CCR España
429.115
(129.831)
(957)
22.615
320.942
CCR España Emprendimientos
972.475
25.415
73.420
1.071.310
##2%SPAÅA%MPRENDIMIENTOS$IRCONCESS»OGERADONAAQUISI¼»O
40.257
(7.335)
32.922
'REEN!IRPORTS
220.999
14.858
16.833
252.690
'REEN!IRPORTS$IRCONCESS»OGERADONAAQUISI¼»O
4.202
(258)
3.944
IAF
9.995
1.566
812
12.373
Lam Vias
3.052
(27.537)
29.996
5.511
Metrô Bahia
1.589.662
156.053
(1.157)
1.744.558
Mobilidade
1.511
(342)
(1.169)
MSVia
592.901
(70.655)
522.246
Pampulha
10
10
SPAC
64.665
(75.167)
(10.502)
SPCP
139.489
(649)
138.840
3.779.292
(251.007)
(957)
1.475.057
(9.027)
114.044
5.107.402
Total
D )NFORMA¼ÊESlNANCEIRASRESUMIDASDASCONTROLADAS


4OTALPASSIVO 4OTALDASRECEITAS ,UCROPREJUÁZO 
4OTALPASSIVO 4OTALDASRECEITAS ,UCROPREJUÁZO 
CIRCULANTEEN»O
BRUTASDO
LÁQUIDODO
CIRCULANTEEN»O
BRUTASDO
LÁQUIDODO
4OTALDOATIVO
4OTALDOATIVO
CIRCULANTE
EXERCÁCIO
EXERCÁCIO
CIRCULANTE
EXERCÁCIO
EXERCÁCIO
Alba Concessions
1
2
(1.633)
7.537
(32)
Alba Participations
1
(3)
1.605
1
(78)
Barcas
214.861
499.919
52.645
(123.436)
239.386
615.008
56.185
(133.082)
Bloco Central
892.582
620.046
745
(7.474)
Bloco Sul
2.814.809
1.847.993
1.093
(28.194)
CCR España
463.054
139.132
(135.033)
521.121
84.782
(280.620)
CCR España Emprendimientos
1.072.052
742
23.303
975.514
927
(85.012)
Lam Vias
5.515
3
(27.542)
11.223
8.169
(22.434)
Mobilidade
(a)
(a)
(a)
(a)
4.052
2.540
(119)
'REEN!IRPORTS
254.044
1.354
14.858
222.258
1.259
14.088
ATP
3.460
17.704
4.544
(6.559)
Metrô Bahia
5.673.781
3.924.725
948.276
156.150
5.354.997
3.760.934
667.726
22.230
MSVia
1.573.489
1.050.035
429.353
(70.844)
1.715.245
1.120.947
337.831
(353.467)
Pampulha
561
551
SPAC
91
12.914
(100.277)
87.462
8
(66.476)
403.967
568
(1.886)
405.299
14
(90)
SPCP
13.368.807
8.097.985
1.432.112
(302.011)
9.549.159
5.612.293
1.066.286
(911.651)
Total
A %MDENOVEMBRODEAEMPRESAFOIENCERRADA
e) Outras informações relevantes: A Companhia e suas investidas são partes em processos judiciais
e administrativos relacionados a questões regulatórias de concessão. São eles: A "ARCASI !¼»ODE
RESCIS»ODECONTRATODECONCESS»OCOMPEDIDODECONCESS»ODETUTELADEURG¾NCIA PROCESSON
  AJUIZADAPELA"ARCASPRETENDEVERDECLARADAARESCIS»ODOCONTRATODE
CONCESS»ODE3ERVI¼OS0ËBLICOSDE4RANSPORTE!QUAVI¶RIODE0ASSAGEIROS #ARGASE6EÁCULOSNO%STADO
DO2IODE*ANEIROlRMADOORIGINARIAMENTEENTREA"ARCASEO%STADODO2IODE*ANEIROEMDEFEVEREIRO DE  E CUJO OBJETO CONSISTE NA EXPLORA¼»O  POR  ANOS  DO SERVI¼O PËBLICO DE TRANSPORTE
AQUAVI¶RIODEPASSAGEIROSEVEÁCULOS%MDEOUTUBRODE FOIPROFERIDADECIS»ODEFERINDOOPEDIDODE"ARCASPARADETERMINARQUEA!'%42!.30EO%STADODO2IODE*ANEIRO NOPRAZODEVINTEDIAS 
AUXILIASSEMACONCESSION¶RIAAREADEQUAREREORGANIZAROSHOR¶RIOSELINHASDEVIAGEMDElCIT¶RIASNO
INTUITODEREDUZIREVENTUALPREJUÁZOMENSAL%MDEJANEIRODE O%STADODO2IODE*ANEIROEA
!'%42!.30INTERPUSERAMAGRAVODEINSTRUMENTO%MDESETEMBRODE ORECURSODEAGRAVODE
INSTRUMENTOFOICONHECIDO POR½MTEVESEUPROVIMENTONEGADO DETERMINANDOO4*2*QUEO%STADODO
2IODE*ANEIROPROMOVAAREADEQUA¼»OEREORGANIZA¼»ODOSHOR¶RIOSELINHASDEVIAGENSDElCIT¶RIAS
OPERADASPELAAUTORA CUJADECIS»OTRANSITOUEMJULGADO%MINST·NCIA FOIAPRESENTADAR½PLICAE 
POSTERIORMENTE FORAMDElNIDASDETERMINADASMEDIDASMITIGADORASDOSPREJUÁZOSRECORRENTESASSUMIDOSPELACONCESSION¶RIA SENDOQUE POSTERIORMENTE FOIACORDADAEMJUÁZOASUSPENS»ODATRAMITA¼»O
da ação judicial com o objetivo de se iniciar processo de negociação visando encontrar uma solução
GLOBALPARAOCONTRATODECONCESS»O%MDEFEVEREIRODE A$EFENSORIA0ËBLICADO%STADODO2IO
DE*ANEIROINTERPÇSAGRAVODEINSTRUMENTOEMFACEDADECIS»ODEINST·NCIAQUEPERMITIUASMEDIDAS
MITIGADORASPORMEIODAIMPLEMENTA¼»ODENOVAGRADEDEHOR¶RIOSDASVIAGENSDASEMBARCA¼ÊES%M
DENOVEMBRODE FOIPROFERIDOACÆRD»ODECLINANDOACOMPET¾NCIAPARAA#·MARA#ÁVELDO
4RIBUNALDE*USTI¼A%MDEDEZEMBRODE FORAMOPOSTOSEMBARGOSDEDECLARA¼»OPOR"ARCAS 
os quais aguardam julgamento. Esse recurso ainda se encontra pendente de julgamento. Em 21 de
FEVEREIRODE FOIAPRESENTADAPETI¼»OCONJUNTAENTREACONCESSION¶RIAEO%STADODO2IODE*ANEIROJUNTANDOO-EMORANDODE%NTENDIMENTOSEO4ERMODE#OMPROMISSOlRMADOEREQUERENDOASUSPENS»ODAA¼»OPELOPRAZODEDIAS%MDEABRILDE FOIPROFERIDADECIS»OSANEANDOOPROcesso, não tendo homologado o pedido conjunto de suspensão do processo e o acordo celebrado entre
ASPARTES EDETERMINANDOAMANIFESTA¼»ODASPARTESEMRELA¼»O¹PRODU¼»ODEPROVAS%MDEABRIL
DE A"ARCASAPRESENTOUPEDIDODERECONSIDERA¼»O¹DECIS»OQUEN»OHOMOLOGOUOTERMODE
COMPROMISSOE NAMESMAOPORTUNIDADE FOIREITERADOOPEDIDODESUSPENS»ODOPROCESSO%MDE
MAIODE ACONCESSION¶RIAOPÇSEMBARGOSDEDECLARA¼»OEMFACEDADECIS»OSANEADORA AQUAL
INDICOUQUEADISCUSS»OESTARIALIMITADA¹EXIST¾NCIADEPREJUÁZOSDA"ARCASNOCURSODAEXECU¼»ODO
CONTRATODECONCESS»O QUEFOIREJEITADO%MFACEDADECIS»OSANEADORA FORAMINTERPOSTOSAGRAVOSDE
INSTRUMENTO%MDENOVEMBRODE FOIPROFERIDODESPACHONOAGRAVODE"ARCASDETERMINANDO
que se aguarde o julgamento do agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público contra a
decisão que negou o seu pedido de suspensão do processo para se que possa dar continuidade ao
julgamento do recurso. %MDEJULHODE A"ARCASPROTOCOLIZOUPETI¼»OREITERANDOOSEUPEDIDO
DEPRODU¼»ODEPROVAPERICIALECONÇMICO lNANCEIRA AL½MDEPROVADOCUMENTALSUPLEMENTAR%M
DESETEMBRODE FOIPROFERIDADECIS»ODETERMINANDOQUESEAGUARDEOJULGAMENTODOSAGRAVOSDE
instrumento interpostos contra a decisão saneadora para o prosseguimento da ação de rescisão. Em 9
DEDEZEMBRODE O!GRAVODE)NSTRUMENTOINTERPOSTOPELO-INIST½RIO0ËBLICON»OFOICONHECIDO%M
DEJULHODE O-INIST½RIO0ËBLICOOPÇSEMBARGOSDEDECLARA¼»OCONTRAOACÆRD»O EMFACEDO
qual Barcas apresentou resposta. Atualmente, aguarda-se o julgamento dos embargos de declaração
DO-INIST½RIO0ËBLICO%MDEJUNHODE OAGRAVODEINSTRUMENTOINTERPOSTOPELA$EFENSORIA
0ËBLICA NOSAUTOSDAA¼»OCIVILPËBLICAQUEDISCUTEALTERA¼ÊESNAGRADEDEHOR¶RIOSCOMOOBJETIVODE
REUNIR NOVAMENTE AA¼»ODERESCIS»OEAREFERIDAA¼»OCIVILPËBLICA FOIINCLUÁDOEMPAUTADEJULGAmento, tendo sido conhecido e parcialmente provido, especialmente, para determinar que a ação de
RESCIS»OEAA¼»OCIVILPËBLICASEJAMREUNIDAS BEMCOMOPARAAFASTARAPOSSIBILIDADEDEA$EFENSORIA
PETICIONARNAA¼»ODERESCIS»O%MDEJULHODE A"ARCASOPÇSEMBARGOSDEDECLARA¼»OEMFACE
DESSADECIS»O QUEAGUARDAJULGAMENTO%MDEOUTUBRODE NO·MBITODAA¼»ODERESCIS»O FOI
PROFERIDODESPACHODETERMINANDOASUSPENS»ODOPROCESSOAT½QUEOSRECURSODEAGRAVOSDEINSTRUmento sejam julgados. II !¼»O #IVIL 0ËBLICA N   ANTIGO N
  PROPOSTAPELO-INIST½RIO0ËBLICODO%STADODO2IODE*ANEIRO-02* EMDE
Aos Acionistas e Administradores da #OMPANHIADE0ARTICIPA¼ÊESEM#ONCESSÊES
São Paulo - SP
/PINI»O%XAMINAMOSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDA#OMPANHIADE0ARTICIPA¼ÊESEM#ONCESSÊES
#OMPANHIA QUECOMPREENDEMOBALAN¼OPATRIMONIALEMDEDEZEMBRODEEASRESPECTIVAS
DEMONSTRA¼ÊESDORESULTADO DORESULTADOABRANGENTE DASMUTA¼ÊESDOPATRIMÇNIOLÁQUIDOEDOSmUXOS
DECAIXAPARAOEXERCÁCIOlNDONESSADATA BEMCOMOASCORRESPONDENTESNOTASEXPLICATIVAS COMPREENDENDOASPOLÁTICASCO
M
M
M
M
M
M
M
M
M
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M
M
M
M
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JANEIRODE EMFACEDO%STADODO2IODE*ANEIROEDA"ARCAS EMTR·MITENA6ARADA&AZENDA
0ËBLICADO2IODE*ANEIROREQUERENDOARESCIS»ODOCONTRATODECONCESS»OlRMADOENTREO%STADODO2IO
DE*ANEIROEA"ARCASEAREALIZA¼»ODENOVOPROCEDIMENTOLICITATÆRIO%MDEOUTUBRODE FOI
PROLATADASENTEN¼AJULGANDOIMPROCEDENTEAA¼»O%MDEMAIODE O4RIBUNALDE*USTI¼ADO2IO
DE*ANEIRO4*2* DEUPROVIMENTOAORECURSODEAPELA¼»ODO-02*PARADECRETARAANULA¼»ODOCONTRATODECONCESS»O"ARCASEO%STADODO2IODE*ANEIROOPUSERAMEMBARGOSDEDECLARA¼»OCONTRAO
ACÆRD»ODAAPELA¼»O QUEFORAMPROVIDOSPARCIALMENTE EMDEJULHODE PARASANARAOMISS»O
EAFASTARAPRESCRI¼»OALEGADAPELASPARTES%MDEAGOSTODE "ARCASOPÇSNOVOSEMBARGOSDE
DECLARA¼»OQUEFORAMREJEITADOS%MDEJANEIRODE A"ARCASAPRESENTOURECURSOSAOSTRIBUNAISSUPERIORES QUEAGUARDAVAMJUÁZODEADMISSIBILIDADE/RECURSOESPECIALDA"ARCASFOIADMITIDO
PELAVICE PRESID¾NCIADO4RIBUNALDE*USTI¼ADO2IODE*ANEIROEPOSTERIORMENTEEMDENOVEMBRO
DE REMETIDOPARAATURMADO34* ONDEAGUARDAJULGAMENTOIII!¼»O0OPULARN
 AJUIZADAPOR&ERNANDO/T¶VIODE&REITAS0EREGRINOEMDEMAR¼ODE EM
FACEDO%STADODO2IODE*ANEIRO ##2 #0# "ARCASEOUTROS REQUERENDOA ADECLARA¼»ODENULIDADE
DOREAJUSTEDATARIFAOCORRIDOEMB ADECLARA¼»ODENULIDADEDAREDU¼»ODABASEDEC¶LCULODO
)#-3 C DECLARA¼»ODECADUCIDADEDOCONTRATODECONCESS»OPELATRANSFER¾NCIADOCONTROLEACION¶RIO
DACONCESSION¶RIAEABERTURADENOVALICITA¼»OD ODEFERIMENTODEANTECIPA¼»ODETUTELAPARAQUEA
TARIFACOBRADASEJAAQUELAANTERIORAOREAJUSTE/PEDIDODELIMINARFOIINDEFERIDO%MDEJULHODE
 FOIPROLATADASENTEN¼ADEPROCED¾NCIAPARCIALDOSPEDIDOSPARAI DECLARARNULOSOSDECRETOS
ESTADUAISNE MANTIDOSOSREAJUSTESPARAREPOSI¼ÊESINmACION¶RIASVERIlCADASENTREOAUMENTOANTERIOREOORAIMPUGNADO RETORNANDO SE¹ALÁQUOTADO)#-3ANTERIORMENTE
PRATICADAII DECLARARNULOSOSATOSDERESSARCIMENTODASGRATUIDADESJ¶PREVISTASNADATADECELEbração do contrato, quais sejam, maiores de 65 anos, detentores de passe especial, portadores de
DOEN¼ASCRÇNICASQUEEXIJAMTRATAMENTOCONTINUADO SEMINTERRUP¼»OSOBRISCODEMORTE DElCIENTES
COMDIlCULDADEDELOCOMO¼»OEACOMPANHANTESEIII CONDENARA"ARCASARESSARCIRAOSCOFRESDO
%STADODO2IODE*ANEIROOSVALORESQUEDEIXARAMDESERRECOLHIDOSEMRAZ»ODAREDU¼»OILEGALDAALÁquota do ICMS, bem como o montante recebido a título de custeio das gratuidades supra indicadas,
QUEJ¶ERAMPREVISTAS¹½POCADACELEBRA¼»ODOCONTRATO TUDOASERAPURADOEMLIQUIDA¼»ODESENTEN¼APORARBITRAMENTO#ONTRAASENTEN¼AFORAMOPOSTOSEMBARGOSDEDECLARA¼»OPELA"ARCAS OSQUAIS
FORAMPARCIALMENTEACOLHIDOSPARAEXCLUIRDASENTEN¼AADECLARA¼»ODENULIDADEDODECRETON
EACONSEQUENTECONDENA¼»ODA"ARCASDERESSARCIRAO%STADODO2IODE*ANEIROOSVALORESDE)#-3
RELATIVOSAOREFERIDODECRETO PORTERSIDOTALPLEITOEXCLUÁDODOSPEDIDOSINICIALMENTEDEDUZIDOS!SR½S
Barcas, CCR e CPC interpuseram recursos de apelação, cujo julgamento teve início em 29 de novembro
DE TENDOOSDESEMBARGADORESDA3EGUNDA#·MARA#ÁVELDO4RIBUNALDE*USTI¼ADO2IODE*ANEIro, após apreciar as questões preliminares, determinado a suspensão do julgamento do mérito dos
RECURSOSAT½AEVENTUALCELEBRA¼»ODE4ERMODE!JUSTAMENTODE#ONDUTA4!# ¹½POCAOBJETODE
tratativas nos autos da ação civil pública nº 0082365-89.2012.8.19.0001. Contra a parte do julgamenTOQUEAPRECIOUASQUESTÊESPRELIMINARES FORAMOPOSTOSEMBARGOSDEDECLARA¼»OPELASR½S"ARCAS 
##2E#0# OSQUAISFORAMJULGADOSEMDEMAR¼ODE TENDOSIDOACOLHIDOSPARAELIMINARDA
SENTEN¼AOCAPÁTULOQUEDECLAROUNULOSOSATOSDERESSARCIMENTODASGRATUIDADESJ¶PREVISTASNADATA
de celebração do contrato, mantendo a ordem de suspensão do processo até eventual celebração de
TAC na ação civil pública nº 0082365-89.2012.8.19.0001. Apesar de ter havido o encerramento da
A¼»OCIVILPËBLICAN ANTESDACELEBRA¼»ODOREFERIDO4!# OJULGAMENTO
do processo permanece suspenso, porém agora no aguardo da conclusão do julgamento da ação civil
pública nº 0000838-96.2004.8.19.0001. B -36IAI2EVIS»OCONTRATUALEXTRAORDIN¶RIAEm 6 de abril
DE A-36IAAPRESENTOU¹!.44 UMPEDIDODEREVIS»OCONTRATUALEXTRAORDIN¶RIAEMVIRTUDEDETER
HAVIDO MODIlCA¼»O SUBSTANCIAL DAS BASES DA CONTRATA¼»O POR FATORES N»O IMPUT¶VEIS ¹ -36IA E
ALHEIOS¹SUARESPONSABILIDADELEGALOUCONTRATUAL QUEIMPEDIAMACONTINUIDADEDOSSERVI¼OSNOS
MOLDESORIGINALMENTECONTRATADOS%MDEJANEIRO A!.44ENCAMINHOU¹-36IAOFÁCIOCOMUNICANDOAREJEI¼»ODOPLEITODEREVIS»ODASCONDI¼ÊESDOCONTRATODECONCESS»O SOBOFUNDAMENTODEQUE
OSEVENTOSNARRADOSPELA-36IASERIAMRISCOSQUETERIAMSIDO NOCONTRATODECONCESS»O ALOCADOS¹
-36IA$ESSAFORMA N»ORESTOUOUTRAOP¼»O¹-36IA AN»OSER EMDEMAIODE INGRESSAREM
JUÁZOEMFACEDA!.44EDA5NI»O0ROCESSON  EMTR·MITEPERANTEA
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OITENTAECINCOPORCENTO DAVARIA¼»ODATAXADEJUROS3%,)# CALCULADOPRORATADIANO
PERÁODODADATABASEAT½ADATADOEFETIVOPAGAMENTO!#OMPANHIAEST¶EMPROCESSODENEGOCIA¼»OJUNTOAOSVENDEDORES!#OMPANHIARETER¶DAPARTERETIDADOPRE¼ODECOMPRADEVIDAAOS
VENDEDORES  OS VALORES RELACIONADOS AO AJUSTE POR PERDAS INCORRIDAS APLIC¶VEL AOS VENDEDORES 
CONFORME PROCEDIMENTO DE C¶LCULO PREVISTO EM CONTRATO  CL¶USULA 6))) h/BRIGA¼»O DE INDENIZAR
DOSVENDEDORESv/SVENDEDORES INDIVIDUALESOLIDARIAMENTE OBRIGAM SE DEFORMAIRRETRAT¶VELE
IRREVOG¶VEL AQUALQUERTEMPO DEFENDER INDENIZAR REEMBOLSAREAMANTERINDENESEMRELA¼»OA
TODASEQUAISQUERPERDASINCORRIDASPELACOMPRADORAEOUPELASPARTESINDENIZ¶VEISDACOMPRADORA DECORRENTESI$ON»OCUMPRIMENTO PARCIALOUTOTAL DEQUALQUERAVEN¼AOUOBRIGA¼»ODOS
VENDEDORESNOSTERMOSDOREFERIDOCONTRATO N»OSANADAEMAT½QUINZE DIASËTEISACONTARDO
RECEBIMENTODECOMUNICA¼»ODACOMPRADORANESTESENTIDOII$EQUAISQUERRESPONSABILIDADES 
OBRIGA¼ÊESOUPASSIVOS CONTINGENTEOUABSOLUTO DEQUALQUERNATUREZAINCLUINDO SEMLIMITA¼»O 
CIVIL TRIBUT¶RIA AMBIENTAL SECURIT¶RIA lNANCEIRA PREVIDENCI¶RIAOUQUALQUEROUTRA DA#OMPANHIAEOUDA!40 CUJOFATOGERADORSEJAANTERIOR¹DATADEFECHAMENTO MESMOQUEMATERIALIZADAS
POSTERIORMENTE¹DATADEFECHAMENTO
 0ATRIMÇNIO LÁQUIDO A #APITAL SOCIAL %M  DE DEZEMBRO DE  O CAPITAL SOCIAL ½ DE
2   DIVIDIDO EM  A¼ÊES NOMINATIVAS  SENDO  NOMINATIVASORDIN¶RIASENOMINATIVASPREFERENCIAIS%MDEDEZEMBRODEOCAPITAL
SOCIAL½DE2 DIVIDIDOEMA¼ÊESNOMINATIVAS SENDO
NOMINATIVASORDIN¶RIASENOMINATIVASPREFERENCIAIS$URANTEOEXERCÁCIODE 
ocorreram as seguintes movimentações de capital aprovados pelo Conselho de Administração da
#OMPANHIA%MDEABRILDE EM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIA FOIAPROVADAOAUMENTO
DECAPITALDA#OMPANHIANOVALORTOTALDE2 MEDIANTEACAPITALIZA¼»ODECR½DITOSDE
JUROSSOBRECAPITALPRÆPRIONOMONTANTEDE2 CAPITALIZA¼»ODECR½DITOSDECONTRATOSDE
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL !&!#  NO MONTANTE DE 2  E APORTE EM
MOEDACORRENTEDE2PELAACIONISTA#))3 INTEGRALIZADOSPELAACIONISTA#))3EMDEAGOSTO
DE%MDEJUNHODE EM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIAFOIAPROVADAOAUMENTODE
CAPITALDA#OMPANHIANOVALORTOTALDE2%MDEJULHODE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDINHEIRONOMONTANTEDE2 APROVADOPELA!SSEMBLEIA'ERAL
%XTRAORDIN¶RIADEDEJUNHODE%MDESETEMBRODE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
SOCIALEMDINHEIRONOMONTANTEDE2 APROVADOPELA!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADE
DEJUNHODE%MDEOUTUBRODE HOUVEINTEGRALIZA¼»ODECAPITALSOCIALEMDINHEIRO
NOMONTANTEDE2 APROVADOPELA!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEJUNHODE
%MDEOUTUBRODE EM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIA FOIAPROVADAAREDU¼»ODE
CAPITALDA#OMPANHIANOMONTANTEDEAT½DE2 MEDIANTEADEVOLU¼»ODOREFERIDOVALOR
AOSACIONISTAS COMPAGAMENTOEMMOEDACORRENTE BENSEOUDIREITOS%NTRETANTO ESTAREDU¼»O
N»OFOIEFETUADA E COMBASENA!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEDEZEMBRODE FOI
APROVADAAREDU¼»ODECAPITALDA#OMPANHIANOVALORTOTALDE2 COMAABSOR¼»ODE
PREJUÁZOSACUMULADOSAT½DEDEZEMBRODE.AMESMADATAFOIAPROVADOAINDAAREDU¼»O
DECAPITALPROPOSTAEM!SSEMBLEIA'ERAL%XTRAORDIN¶RIADEDEOUTUBRODE NOMONTANTE
DE2 CUJOPAGAMENTOCORRESPONDENTEFOIREALIZADODASEGUINTEFORMAI 2
AACIONISTA##2 CORRESPONDENTEAOACERVOLÁQUIDODA%NGELOGE%NGELOGTECNOMONTANTEDE2
ETRANSFER¾NCIADECONTRATODEMËTUOCELEBRADOENTREA#OMPANHIAE"ARCASNOMONTANTE
DE2EII 2EMMOEDACORRENTENACIONALAACIONISTA#))3 DEACORDOCOMSUA
PARTICIPA¼»O ASEREMPAGOSAT½DEJANEIRODE%MDEFEVEREIRODE FOIAPROVADO
OAUMENTODECAPITALDA#OMPANHIANOVALORDE2MEDIANTEACAPITALIZA¼»ODECR½DITOS
de AFAC. As ações estão assim distribuídas:

Partici#APITAL
!¼ÊES !¼ÊESPREFE- !¼ÊES)NTE- 3OCIAL)NTEpação
ORDIN¶RIAS
renciais
GRALIZADAS GRALIZADO
!CIONISTAS
ACION¶RIA
CCR S.A.
99,000% 2.233.828.016 2.233.828.016 4.467.656.032 4.091.907
CIIS - Companhia de
Investimentos em
22.563.919 22.563.919 45.127.838
41.332
  )NFRAESTRUTURAE3ERVI¼OS 1,000%
2.256.391.935 2.256.391.935 4.512.783.870 4.133.239
Total

Partici#APITAL
!¼ÊES !¼ÊESPREFE- !¼ÊES)NTE- 3OCIAL)NTEpação
ORDIN¶RIAS
renciais
GRALIZADAS GRALIZADO
!CIONISTAS
ACION¶RIA
CCR S.A.
99,000% 1.728.324.506 1.728.324.506 3.456.649.012 3.910.652
CIIS - Companhia de
Investimentos em
17.457.823 17.457.823 34.915.646
39.502
  )NFRAESTRUTURAE3ERVI¼OS 1,000%
1.745.782.329 1.745.782.329 3.491.564.658 3.950.154
Total
B !JUSTE DE AVALIA¼»O PATRIMONIAL .ESTA RUBRICA S»O RECONHECIDOS OS EFEITOS DE  6ARIA¼ÊES
CAMBIAISSOBREOSINVESTIMENTOSEMINVESTIDASNOEXTERIOR%SSEEFEITOACUMULADOSER¶REVERTIDO
PARA O RESULTADO DO EXERCÁCIO COMO GANHO OU PERDA SOMENTE EM CASO DE ALIENA¼»O OU BAIXA DO
INVESTIMENTO !JUSTEAVALORJUSTODEPLANODEPENS»OCOMBENEFÁCIOSDElNIDOC2ESERVADE
CAPITAL TRANSA¼»OCOMSÆCIOS%MDEFEVEREIRODE A#0#RECONHECEUOMONTANTEDE
2  REFERENTEAOP¼»ODECOMPRADOTERRENODOPROJETO.!30%MDEMAR¼ODE A
#0#APORTOUREFERIDOTERRENOERESPECTIVASOBRIGA¼ÊESNA30#0%MDESETEMBRODEOCORREU
¶GIONAAQUISI¼»ODEPARCELADEINVESTIMENTODA!%2)3EMNOVALORDE2%MDE
MAR¼ODEOCORREU¶GIONAAQUISI¼»ODEPARCELADEINVESTIMENTODA!40EM NOVALOR
DE2D!DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL!DIANTAMENTOSPARAFUTUROAUMENTO
de capital recebidos pela companhia de seus acionistas, destinados a aumentar o capital social.


2ECEITASOPERACIONAIS
176.413 174.356
Receitas administrativas e de prestação de serviços de rodovias
176.413 174.356
2ECEITABRUTA
Impostos sobre receitas
(18.583) (18.477)
157.830 155.879
2ECEITALIQUÁDAOPERACIONAL


2ESULTADOlNANCEIRO
$ESPESASlNANCEIRAS
*UROSSOBREDEB¾NTURESEARRENDAMENTOSMERCANTIS
- (13.203)
6ARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS
(8)
(11)
)MPOSTOSSOBREREMESSAAO%XTERIOR
(601)
(613)
#)$% #ONTRIBUI¼»ODE)NTERVEN¼»ONO$OMÁNIO%CONÇMICO
(87)
(97)
*UROSEVARIA¼ÊESMONET¶RIASSOBREPARCELASRETIDASNASAQUISI¼ÊESDENEGÆCIOS (3.859) (3.821)
#OMISSÊESSOBRElAN¼AS
(2.128) (2.874)
(1.375) (2.603)
4AXAS COMISSÊESEOUTRASDESPESASlNANCEIRAS
(8.058) (23.222)
2ECEITASlNANCEIRAS
*UROSEVARIA¼ÊESMONET¶RIASCOMPARTESRELACIONADAS
19.859 13.744
2ENDIMENTOSOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
1.633 1.709
6ARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREFORNECEDORESESTRANGEIROS
9
17
*UROSEOUTRASRECEITASlNANCEIRAS
55
269
21.556 15.739
13.498 (7.483)
2ESULTADOlNANCEIROLÁQUIDO
)NSTRUMENTOSlNANCEIROSPORCATEGORIAA Companhia mantém operações com instrumentos
lNANCEIROS!ADMINISTRA¼»ODESSESINSTRUMENTOS½EFETUADAPORMEIODEESTRAT½GIASOPERACIONAIS
ECONTROLESINTERNOSVISANDOASSEGURARLIQUIDEZ RENTABILIDADEESEGURAN¼A/SRESULTADOSOBTIDOS
COMESTASOPERA¼ÊESEST»OCONDIZENTESCOMASPOLÁTICASEESTRAT½GIASDElNIDASPELAADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA0ARAAPOIOAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»ODA#OMPANHIA NASQUESTÊESlNANceiras estratégicas, a Controladora CCR possui um Comitê Financeiro de Resultado e Finanças,
FORMADO POR CONSELHEIROS INDICADOS PELOS ACIONISTAS CONTROLADORES E CONSELHEIROS INDEPENDENTES QUEANALISAASQUESTÊESQUEDIZEMRESPEITO¹POLÁTICAEESTRUTURAlNANCEIRADA#OMPANHIA 
ACOMPANHAEINFORMAO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»OSOBREQUESTÊESlNANCEIRASCHAVE TAISCOMO
EMPR½STIMOSRElNANCIAMENTOSDEDÁVIDASDELONGOPRAZO AN¶LISEDERISCO EXPOSI¼ÊESAOC·MBIO 
aval em operações, nível de alavancagem, política de dividendos, emissão de ações, emissão de
TÁTULOSDEDÁVIDAEINVESTIMENTOS4ODASASOPERA¼ÊESCOMINSTRUMENTOSlNANCEIROSDA#OMPANHIA
EST»ORECONHECIDASNASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS CONFORMEOQUADROASEGUIR


!TIVOSl- Passivos
!TIVOSl- Passivos
6ALOR nanceiros lNANCEInanceiros lNANCEIJUSTO MENSU- ros men6ALOR MENSU- ros menATRAV½S
JUSTO
rados SURADOS
rados SURADOS
do AOCUSTO AOCUSTO ATRAV½S AOCUSTO AOCUSTO
RESUL- amorti- amorti- DORESUL- amorti- amortitado
tado
ZADO
ZADO
ZADO
ZADO
!TIVOS
#AIXAEBANCOS
6.572
109
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
159.643
- 15.964
Contas a receber - partes
relacionadas
24.893
- 31.073
Mútuos - partes relacionadas
2.080
- 292.323
Partes relacionadas - AFAC
10
- 171.200
*UROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO
1.157
Passivos
Fornecedores e outras obrigações
(886)
- (3.752)
Fornecedores e contas a pagar
- partes relacionadas
- (4.180)
- (4.721)
Parcelas retidas nas aquisições
de negócios
- (47.758)
- (46.043)
Partes relacionadas - AFAC
- (43.357)
*UROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO
- (52.610)
166.215
28.140 (52.824) 16.073 494.596 (150.483)
/SSEGUINTESM½TODOSEPREMISSASFORAMADOTADOSNADETERMINA¼»ODOVALORJUSTOs #ONTASA
RECEBER - PARTESRELACIONADAS FORNECEDORESEOUTRASOBRIGA¼ÊES FORNECEDORESECONTASA
PAGAR PARTESRELACIONADAS PARTESRELACIONADAS !&!# MËTUO PARTESRELACIONADAS PARCELARETIDANASAQUISI¼ÊESDENEGÆCIOSEJUROSSOBREOCAPITALPRÆPRIO- Os valores justos são
PRÆXIMOSDOSSALDOSCONT¶BEIS DADOOCURTOPRAZOPARALIQUIDA¼»ODASOPERA¼ÊES EXCETOMËTUOS
PARTESRELACIONADASOSQUAISSETRATAMDEINSTRUMENTOSlNANCEIROSINTRAGRUPO COMCARACTERÁSTICASEXCLUSIVAS(IERARQUIADEVALORJUSTO!#OMPANHIAPOSSUIOSSALDOSABAIXODEINSTRUMENTOS
lNANCEIROSAVALIADOSPELOVALORJUSTO OSQUAISEST»OQUALIlCADOSABAIXO


.ÁVEL
#AIXAEBANCOS
6.572
109
!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
159.643 15.964
/S DIFERENTES NÁVEIS FORAM DElNIDOS A SEGUIR s .ÁVEL  PRE¼OS NEGOCIADOS SEM AJUSTES  EM
MERCADOSATIVOSPARAATIVOSEPASSIVOSID¾NTICOSs .ÁVELinputs DIFERENTESDOSPRE¼OSNEGOCIADOSEMMERCADOSATIVOSINCLUÁDOSNONÁVEL 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
ENVOLVENDOESSASESTIMATIVASPODER¶RESULTAREMVALORESDIFERENTESDOSESTIMADOSDEVIDO¹SUBJETIVIDADEINERENTEAOPROCESSOUTILIZADONAPREPARA¼»ODASAN¶LISES!#OMPANHIAADOTOUPARA
OSCEN¶RIOSDEESTRESSE!E"DAAN¶LISEDESENSIBILIDADE OSPERCENTUAISDEE RESPECtivamente, os quais são aplicados no sentido de apresentar situação que demonstre sensibilidade
RELEVANTE DE RISCO VARI¶VEL !N¶LISE DE SENSIBILIDADE DE VARIA¼ÊES NAS TAXAS DE JUROS !BAIXO
EST»ODEMONSTRADOSOSVALORESRESULTANTESDASVARIA¼ÊESMONET¶RIASEDEJUROS NOHORIZONTEDE
MESES OUSEJA AT½DEDEZEMBRODEOUAT½OVENCIMENTOlNALDECADAOPERA¼»O O
que ocorrer primeiro.
%FEITOEM2NORESULTADO
Exposição #EN¶RIO #EN¶RIO #EN¶RIO
Operação
2ISCO EM2  PROV¶VEL ! "
#$)(2) 159.643 14.370 10.779 7.187
!PLICA¼»OlNANCEIRA-ENKAR)) (3)
14.370 10.779 7.187
4OTALDOEFEITODEGANHO
%FEITOSOBREASAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
14.370 10.779 7.187
!STAXASDEJUROSCONSIDERADASFORAM 
#$)
9,15% 6,86% 4,58%
 !STAXASAPRESENTADASACIMASERVIRAMCOMOBASEPARAOC¶LCULO!SMESMASFORAMUTILIZADAS
NOSMESESDOC¶LCULO.OITEM ABAIXO EST¶DETALHADAAPREMISSAPARAOBTEN¼»ODATAXADO
CEN¶RIOPROV¶VEL 2EFERE SE¹TAXADE DIVULGADAPELA" /CONCEITOAPLICADO
PARAASAPLICA¼ÊESlNANCEIRASCONSISTEEMSEO#$)CAIR H¶UMAREDU¼»ODARECEITAlNANCEIRAE
 /SCEN¶RIOSDEESTRESSECONTEMPLAMUMADEPRECIA¼»ODOSFATORESDERISCO#$) 
$EMONSTRA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXAa. %FEITOSNASDEMONSTRA¼ÊESEMREFER¾NCIA QUEN»OAFETARAMOCAIXANOEXERCÁCIOlNDOEMDEDEZEMBRODEE#ASOASOPERA¼ÊESTIVESSEM
AFETADOOCAIXA SERIAMAPRESENTADASNASRUBRICASDOmUXODECAIXASABAIXO


Partes relacionadas - Ativo
(417.147)
$ESPESASANTECIPADASEOUTRAS
(1.915)
Fornecedores
4.949
Fornecedores - partes relacionadas
2.565
Imp. e cont. a recolher e parc. e prov. IR e CS
764
Obrigações sociais e trabalhistas
38.818
$IVIDENDOSEJUROSSCAPITALPRÆPRIORECEBIDOS
57
Outras contas a pagar
%FEITONOCAIXALÁQUIDODASATIVIDADESOPERACIONAIS
(371.909)
Redução de capital em investidas
392.186 (1.304.579)
Outros de ativo intangível
(19.277)
372.909 (1.304.579)
%FEITONOCAIXALÁQUIDODASATIVIDADESDEINVESTIMENTO
$EB¾NTURES
686.599
617.980
Redução de capital
%FEITONOCAIXALÁQUIDODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
- 1.304.579
b. !#OMPANHIACLASSIlCAOSJUROSPAGOSCOMOATIVIDADEDElNANCIAMENTO PORENTENDERQUETAL
CLASSIlCA¼»OMELHORREPRESENTAOSmUXOSDEOBTEN¼»ODERECURSOS
#APITAL
c2ECONCILIA¼»ODASATIVIDADESDElNANCIAMENTO
!&!#
4OTAL
social
Saldo Inicial
43.357 3.950.154 3.993.511
6ARIA¼ÊESDOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
!DIANTAMENTOPARAFUTUROAUMENTODECAPITAL
975.423
- 975.423
)NTEGRALIZA¼»ODECAPITAL
- 1.417.902 1.417.902
Redução de capital
- (1.234.817) (1.234.817)
4OTALDASVARIA¼ÊESNOSmUXOSDECAIXADElNANCIAMENTO
975.423
183.085 1.158.508
/UTRASVARIA¼ÊES
(774.142)
- (774.142)
/UTRASVARIA¼ÊESQUEN»OAFETARAMOCAIXA
4OTALDASOUTRASVARIA¼ÊES
(774.142)
- (774.142)
244.638 4.133.239 4.377.877
Saldo Final
%VENTOSSUBSEQUENTES%MDEJANEIRODE FOIAPROVADOOAUMENTODECAPITALNOVALORDE
2 PARAAINVESTIDA0AMPULHA%MDEJANEIRODE FOIAPROVADOOAUMENTODECAPITAL
NOVALORDE2 PARAAINVESTIDA-36IA%MDEFEVEREIRODE FOIAPROVADOOAUMENTO
DECAPITALDA#OMPANHIANOVALORDE2MEDIANTEACAPITALIZA¼»ODECR½DITOSDE!&!#
#OMPOSI¼»ODO#ONSELHODE!DMINISTRA¼»O
-ARCO!NTONIO3OUZA#AUDURO
Presidente
Pedro Paulo Archer Sutter
Conselheiro
7ALDO%DWIN0½REZ,ESKOVAR
Conselheiro
#OMPOSI¼»ODA$IRETORIA
7ALDO%DWIN0½REZ,ESKOVAR
$IRETOR0RESIDENTE
Marcio Yassuhiro Iha
$IRETOR
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6ARA&EDERAL#ÁVELDA3E¼»O*UDICI¶RIADO$ISTRITO&EDERAL PARAREQUERERPRELIMINARMENTEQUESEJA
AUTORIZADAASUSPENS»ODESUASOBRIGA¼ÊESCONTRATUAISDEINVESTIMENTOSESEJADETERMINADOQUEA
!.44SEABSTENHADEAPLICARQUAISQUEROUTRASPENALIDADESCONTRAA-36IAE AOlNAL ACONDENA¼»O
DA!.44APROCEDER¹REVIS»ODOCONTRATODECONCESS»O OU SUBSIDIARIAMENTE NAREMOTAHIPÆTESEDE
SEENTENDERQUEAREVIS»ONECESS¶RIAEXTRAPOLAOSLIMITESDEALTERA¼ÊESDOSCONTRATOSADMINISTRATIVOS 
ASUARESCIS»OJUDICIAL CONFORMEDISPOSTOEMLEIENOSTERMOSDOCONTRATODECONCESS»O%MDEMAIO
DE OJUIZPROFERIUDECIS»ODETERMINANDOQUEA!.44SEABSTENHA AT½DELIBERA¼»OPOSTERIOR DE
APLICARQUALQUERTIPODEPENALIDADECONTRAA-36IA!PÆSACITA¼»ODA!.44EDA5NI»O ASMESMAS
CONTESTARAMAA¼»OE POSTERIORMENTE A-36IAAPRESENTOUSUAMANIFESTA¼»OEMDEJULHODE
%MDEOUTUBRODE FOIREALIZADAAUDI¾NCIADECONCILIA¼»ONAQUALASPARTESACORDARAMDE
SUSPENDEROPROCESSOPORDIAS PARAQUEFOSSEMREALIZADASTRATATIVASADMINISTRATIVAS AlMDE
CONCRETIZARUMPOSSÁVELACORDO%MDEFEVEREIRODE A!.44APRESENTOUPETI¼»O PARAREQUERERA
SUSPENS»ODOPROCESSOPORMAISDIAS OQUEFOIDEFERIDO%MDEABRILDE A!.44FORMULOU
NOVOPEDIDODEPRORROGA¼»O REQUERENDOADILA¼»ODASUSPENS»OPORMAISDIAS$IANTEDOTRANSCURSODOPRAZOADICIONALDEDIASSEMQUALQUERMANIFESTA¼»ODA!.44 BEMCOMOCONSIDERANDOQUEA
!G¾NCIAINFORMOUQUESERIAAPLICADOO&ATOR$ COMFUNDAMENTONESSEFATONOVO A-36IA EMDE
JUNHODE APRESENTOUPETI¼»OREITERANDOOSPEDIDOSLIMINARESINICIALMENTEFORMULADOS SOBRETUDO
ASUSPENS»ODAAPLICA¼»ODO&ATOR$%MDEJULHODE A-36IAAPRESENTOUNOVAPETI¼»OINFORMANDOQUEA!.44HAVIANOTIlCADOACONCESSION¶RIAPARASEMANIFESTAR NOPRAZODEDIAS SOBREA
.OTA4½CNICAN QUECONSIGNOUOSRESULTADOSPRELIMINARESDAREVIS»OTARIF¶RIAEMANDAMENTOE
APONTOUEVENTUALREDU¼»OTARIF¶RIAEMSETEMBRODEDAORDEMDE OUDAORDEMDE 
CASOOREC¶LCULOSEJADILUÁDOAOLONGODOSPRÆXIMOSMESES #OMFUNDAMENTONESSEFATONOVO FOI
REITERADOOPEDIDOLIMINARFORMULADONAINICIALPARASUSPENDERAAPLICA¼»ODO&ATOR$%MDESETEMBRODE FOIPROFERIDADECIS»OQUEINDEFERIUOPEDIDODETUTELADEURG¾NCIAFORMULADOPELA
-36IA%MDESETEMBRODE ACONCESSION¶RIAINTERPÇSORECURSODEAGRAVODEINSTRUMENTOREQUERENDOAREFORMADADECIS»ORECORRIDA OQUALFOIINDEFERIDOEMDEOUTUBRODE%MDE
NOVEMBRODE A-36IAINTERPÇSAGRAVOINTERNO%MDEDEZEMBRODE A-36IACOMUNICOU
NOSAUTOSDOAGRAVODEINSTRUMENTOQUEDECIDIUSUBMETERAQUEST»ODOREEQUILÁBRIOCONTRATUAL¹JURISDI¼»OARBITRAL RAZ»OPELAQUALDESISTIUDORECURSO%MDEDEZEMBRODE A5NI»OPROTOCOLIZOU
PETI¼»OCOMUNICANDOQUEDEIXOUDEAPRESENTARCONTRARRAZÊESAOAGRAVOINTERNO TENDOEMVISTAADESIST¾NCIARECURSALDAPARTEADVERSA%MINST·NCIA A-36IAAPRESENTOUR½PLICA EMDEOUTUBRODE
 EOPROCESSOSEGUENAFASEDEINSTRU¼»O%MDEMAR¼ODE O-INIST½RIO0ËBLICO&EDERAL
APRESENTOUPETI¼»OPARAREQUERERVISTADOSAUTOSPARAAN¶LISEDEPOSSÁVELINTERESSEEMINTERVIRNO
FEITO%MDEMAR¼ODE FOIPROTOCOLIZADAPETI¼»OPELA-36IAREQUERENDOASUSPENS»ODOPROCESSOAT½OT½RMINODAARBITRAGEMEMQUESER¶DISCUTIDOODESEQUILÁBRIODOCONTRATODECONCESS»OOU 
NAREMOTAHIPÆTESEDEASSIMN»OSEENTENDER REITERANDOASPROVASQUEPRETENDEPRODUZIR%MDE
MAIODE FOICERTIlCADOODECURSODOPRAZOPARAMANIFESTA¼»ODA!.44SOBREPROVAS.O·MBITO
ADMINISTRATIVO OPROCEDIMENTOQUETEMPOROBJETOAREVIS»OORDIN¶RIA AREVIS»OEXTRAORDIN¶RIAEOREAJUSTETARIF¶RIO PORMEIODADELIBERA¼»ODA!.44N EMDENOVEMBRODE DETERMINOUAREDU¼»O EM  DATARIFAB¶SICADEPED¶GIODETODASASPRA¼ASCOMPREENDIDASNA"2 
MS, motivo que ensejou a ação cautelar antecedente preparatória de arbitragem com pedido de liminar
PROCESSON  %MDEJULHODE FOIPROFERIDADECIS»OQUEDEFERIU
ASUSPENS»ODOFEITOPORMESESOU EMQUALQUERCASO AT½OT½RMINODOPROCESSODAARBITRAGEM%M
12 de agosto de 2020, o Ministério Público tomou ciência desta decisão. Em 4 de novembro de 2021,
TERMINOUOPRAZODESUSPENS»OPROCESSUAL!GUARDA SEAINTIMA¼»ODASPARTESPARASEMANIFESTAREM
a respeito do prosseguimento do processo ou novo pedido de suspensão. II2EDU¼»O4ARIF¶RIAE!RBITRAGEM%MDENOVEMBRODE A!.44 PORMEIODADELIBERA¼»ONPUBLICADANO
$I¶RIO /lCIAL EM  DE NOVEMBRO DE   PROFERIDA NO ·MBITO DO 0ROCESSO !DMINISTRATIVO N
  DETERMINOUAREDU¼»O EM  DATARIFAB¶SICADEPED¶GIODETODASAS
PRA¼ASCOMPREENDIDASNA"2 -3%MDENOVEMBRODE A-36IAAJUIZOUA¼»OCAUTELAR
antecedente preparatória de arbitragem com pedido de liminar, buscando a suspensão da deliberação
N QUEFOIDISTRIBUÁDAPARAA6ARADA*USTI¼A&EDERALDE"RASÁLIAPROCN
 !REDU¼»OTARIF¶RIAFOISUSPENSAPORMEIODEDECIS»OLIMINARPROFERIDAPELO42&DA
1ª Região em Agravo de Instrumento. Após a constituição do Tribunal Arbitral, em 16 de julho de 2020,
FOIPROFERIDASENTEN¼AJULGANDOEXTINTOOPROCESSOSEMJULGAMENTODOM½RITO.O·MBITODAARBITRAGEM 
APÆSACOMPOSI¼»ODO4RIBUNAL!RBITRALECELEBRA¼»ODA!TADE-ISS»O FORAMAPRESENTADAS PELA-36IASUASALEGA¼ÊESINICIAISEMDEAGOSTODE%MDEOUTUBRODE FORAMAPRESENTADAS
ASRESPOSTASDA5NI»OE!.44¹SALEGA¼ÊESINICIAIS!-36IAAPRESENTOUSUAR½PLICAEMDENOVEMBRODE%MDEDEZEMBRODE A5NI»OE!.44APRESENTARAMTR½PLICA%MDEMAR¼ODE
 FOIREALIZADAAUDI¾NCIAJUNTOAO4RIBUNAL!RBITRAL%MDEABRILDE FOIPROFERIDADECIS»O
NAARBITRAGEMNOSENTIDODEMANTERADECIS»OPROFERIDANATUTELACAUTELARANTECEDENTE ASSIMCOMO
AMPLIARATUTELACAUTELARPARASUSPENDERAEXIGIBILIDADEDASMULTASAPLICADASPELA!.44¹-36IA%M
DEABRILDE A!.44APRESENTOUPEDIDODEESCLARECIMENTOSEMFACEDESSADECIS»O OQUALENcontra-se pendente de apreciação. Em 25 de maio de 2021, a MSVia apresentou resposta ao pedido de
ESCLARECIMENTODA!.44%MDEJUNHODE O4RIBUNAL!RBITRALDEFERIUAPRODU¼»ODEPROVAPERIcial e oral postulada pelas Requerentes. Em 15 de julho de 2021, o Tribunal Arbitral negou provimento
AOPEDIDODEESCLARECIMENTODA!.44 CONCEDENDOOPRAZOAT½ODIADEJULHODEPARAQUEAS
PARTESAPRESENTEMMANIFESTA¼»O ESPECIlCANDOASPROVASQUEPRETENDEMPRODUZIR OQUEFOICUMPRIDO
NAARBITRAGEM TENDOSIDOAPRESENTADAMANIFESTA¼»OPORAMBASASPARTES%MDESETEMBRODE 
A!.44SOLICITOUAO4RIBUNAL!RBITRALABIFURCA¼»ODOPROCEDIMENTOARBITRALE CONSEQUENTEMENTE A
IMEDIATAPROLA¼»ODESENTEN¼APARCIAL PREVIAMENTE¹PRODU¼»ODEEVENTUALPROVAT½CNICA%MDE
OUTUBRODE A-36IAAPRESENTOUMANIFESTA¼»OSEINSURGINDOCONTRAAMANIFESTA¼»ODA!.44E
REQUERENDOOINÁCIODAFASEDEINSTRU¼»O%MDENOVEMBRODE O4RIBUNAL!RBITRALINDEFERIUO
PEDIDODEBIFURCA¼»ODOPROCEDIMENTOREQUERIDOPELA!.44E ATOCONTÁNUO FOIDETERMINADAAREALIZAção de perícia para os pleitos objeto do procedimento arbitral. Aguarda-se o início da perícia. III2ELICITA¼»O%MDEDEZEMBRODE A-36IAENDERE¼OUREQUERIMENTOJUNTO¹!.44 MANIFESTANDOA
INTEN¼»ODEADERIRAOh0ROCESSODE2ELICITA¼»Ov OBJETODALEIN RESSALTANDO SEQUETAL
REQUERIMENTO FOI ELABORADO COM BASE NOS REQUISITOS EXIGIDOS NOS TERMOS DO DECRETO FEDERAL N
 QUEODISCIPLINOU#OMESTEREQUERIMENTO ACONCESSION¶RIAINICIOUOSTR·MITESRELATIVOS¹
DEVOLU¼»OAMIG¶VELDACONCESS»O DEVENDOOSISTEMARODOVI¶RIOSERSUBMETIDOAUMANOVALICITA¼»O
2ELICITA¼»O PELO0ODER#ONCEDENTE!VIABILIDADET½CNICAEJURÁDICADOREQUERIMENTOFOIATESTADAPELA
!.44PORMEIODA$ELIBERA¼»ON DEDEJULHODE TENDOHAVIDOAMANIFESTA¼»OFAVOR¶VEL
DO#ONSELHODO0ROGRAMADE0ARCERIASDE)NVESTIMENTOS#00) DA0RESID¾NCIADA2EPËBLICA CONFORME
2ESOLU¼»O#00)N DEDEDEZEMBRODE EAPOSTERIORPUBLICA¼»ODO$ECRETON DE
 PORPARTEDA0RESID¾NCIADA2EPËBLICA%MDEJUNHODE FOICELEBRADOO4ERMO!DITIVO
AOCONTRATODECONCESS»ODA-36IA CUJAPUBLICA¼»ONO$I¶RIO/lCIALOCORREUEMDEJUNHODE
/4ERMO!DITIVOCONTEMPLAGARANTIASPORPARTEDA-36IA DESCRITOSNANOTAEXPLICATIVAN #ONTEXTOOPERACIONAL!VIG¾NCIADO4ERMO!DITIVO½DEAT½MESES CONTADOSAPARTIRDAPUBLICA¼»ODO
$ECRETON EMDEMAR¼ODE%MDEJANEIRODE FOIREALIZADAREUNI»ODE
$IRETORIA#OLEGIADADA!.44 QUEAPROVOUO4ERMO!DITIVOAOCONTRATODECONCESS»O!GUARDA SEA
ASSINATURADO4ERMO!DITIVOPELOS$IRETORESDA!.44IV!¼»ODE.ULIDADEDE3ENTEN¼A!RBITRALEm
DEOUTUBRODE A!.44AJUIZOUAA¼»ODECLARATÆRIADENULIDADEDESENTEN¼AARBITRALPARCIALCOM
PEDIDODETUTELAANTECIPADAEMFACEDA-36IAPARAQUESEJADETERMINADAAEXCLUS»OLIMINARDOSPEDIDOSELENCADOSDO0ROCEDIMENTO!RBITRALN'330&& AFASTANDOOTEORDADECIS»ODAORDEM
PROCEDIMENTALN INTEGRADAPELADECIS»ODOPEDIDODEESCLARECIMENTOS%MDEDEZEMBRODE 
A!.44PROTOCOLIZOUPETI¼»OREQUERENDOADESIST¾NCIADADEMANDA ANTESDACITA¼»ODA-36IA AlM
DEQUEOFEITOSEJAEXTINTOSEMRESOLU¼»ODOM½RITO!GUARDA SEAHOMOLOGA¼»ODOPEDIDODEDESIST¾NCIA!#OMPANHIAEAADMINISTRA¼»ODASINVESTIDASREITERAMASUACONlAN¼ANOSPROCEDIMENTOSLEGAIS
VIGENTES APLIC¶VEISAOSCONTRATOSDECONCESS»O!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASDASINVESTIDASN»O
contemplam ajustes decorrentes destes processos, tendo em vista que até a presente data não houve
DESFECHOOUTEND¾NCIADESFAVOR¶VELPARANENHUMDELES EXCETOOPROCESSODERELICITA¼»ODA-36IACITADONOITEMIIIACIMA PARAOQUAL EMDEJUNHODE FOIlRMADOO4ERMO!DITIVONAOCONTRATODECONCESS»ODACONTROLADA-36IA"ASEADONACL¶USULANDO!DITIVO APLICOU SEAAN¶LISEDE
RECUPERABILIDADEPORVALORJUSTO AQUALINCLUIAAVALIA¼»ODEINDENIZA¼ÊESASEREMRECEBIDASDO0ODER
#ONCEDENTESOBOREGIMEDA,EIN CONFORME2ESOLU¼»ONDEE$ECRETON
DE.ESTESENTIDO NACONTROLADA OVALORDE2FOIRECLASSIlCADOPARAOATIVO
lNANCEIROOSVALORESDOSBENSREVERSÁVEISANTERIORMENTECLASSIlCADOSCOMOATIVOIMOBILIZADOEINTANGÁVEL LÁQUIDOSDESUASAMORTIZA¼ÊESPELACURVADEBENEFÁCIOECONÇMICOEDEPRECIA¼ÊESPELAVIDAËTIL
¹INCORRER CONSIDERANDOCOMOPREMISSAOPRAZOM¶XIMOPARAQUEARELICITA¼»OOCORRA AJUSTADOPELA
DIFEREN¼ADECRIT½RIODEAMORTIZA¼»OLINEARCALCULADONADATA BASEDESTASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS 
AJUSTEDECRIT½RIODECAPITALIZA¼»ODEJUROS3%,)#VS4*,0 ATUALIZA¼»ODOSALDOPELO)0#!EAESTIMATIVADEEXCEDENTETARIF¶RIO AMBOSAT½DEDEZEMBRODE%SSATRANSA¼»OGEROUIMPACTONORESULtado de equivalência do investimento da Companhia na controlada MSVia no ano de 2021 no montanTEDE2
!TIVO)MOBILIZADO


4AXAM½DIA
4RANSFEANUALDEDER¾NCIAS /UTROS 3ALDO
3ALDO !DIpreciação %
A
inicial ções "AIXAS
B
lNAL
6ALORDECUSTO
Móveis e utensílios
6.752
48 (5.821)
979
-¶QUINASEEQUIPAMENTOS
10.745
- (11) 2.311 (12.086)
959
Veículos
994
- (88)
- (906)
)NSTALA¼ÊESEEDIlCA¼ÊES
1.531
20 (1.551)
Sistemas operacionais
2.182
(24) 2.158
274 2.056
- (1.925) (104)
301
)MOBILIZA¼ÊESEMANDAMENTO
4OTALCUSTO
22.478 2.056 (99)
454 (20.492) 4.397
6ALORDEDEPRECIA¼»O
Móveis e utensílios
10
(4.791) (555)
- 4.633 (713)
-¶QUINASEEQUIPAMENTOS
18
(7.547) (1.298)
10
- 8.166 (669)
Veículos
20
(659) (118)
82
695
)NSTALA¼ÊESEEDIlCA¼ÊES
10
(1.267) (47)
- 1.314
(1.339) (218)
17 (1.540)
Equipamentos operacionais
10
4OTALDEPRECIA¼»O
(15.603) (2.236)
92
- 14.825 (2.922)
6.875 (180)
(7)
454 (5.667) 1.475
4OTALGERAL


4RANSFER¾NCIAS 3ALDO
4AXAM½DIAANUAL 3ALDO
A
de depreciação % inicial !DI¼ÊES "AIXAS
lNAL
6ALORDECUSTO
Móveis e utensílios
6.484
- (42)
310 6.752
-¶QUINASEEQUIPAMENTOS
9.289
(9) 1.465 10.745
Veículos
1.030
- (36)
994
)NSTALA¼ÊESEEDIlCA¼ÊES
1.478
53 1.531
Sistemas operacionais
2.182
- 2.182
1.072
590
- (1.388)
274
)MOBILIZA¼ÊESEMANDAMENTO
21.535
590 (87)
440 22.478
4OTALCUSTO
6ALORDEDEPRECIA¼»O
Móveis e utensílios
10
(4.258) (564)
31
- (4.791)
-¶QUINASEEQUIPAMENTOS
17
(6.457) (1.091)
1
- (7.547)
Veículos
20
(572) (123)
36
- (659)
)NSTALA¼ÊESEEDIlCA¼ÊES
10
(1.222)
(45)
- (1.267)
(1.121) (218)
- (1.339)
Equipamentos operacionais
10
4OTALDEPRECIA¼»O
(13.630) (2.041)
68
- (15.603)
7.905 (1.451) (19)
440 6.875
4OTALGERAL
A 2ECLASSIFCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVELEB 2EFERE SEATRANSFER¾NCIADEACERvo líquido (Engelog e Engelogtec) para a CCR S.A. decorrente da redução de capital da Companhia.
)NTANGÁVEL


4AXAM½DIA
4RANSFEANUALDE
R¾NCIAS /UTROS3ALDO
3ALDO !DIAMORTIZAA
inicial ções "AIXAS
B lNAL
ção %
6ALORDECUSTO
$IREITODEUSODESISTEMAS
 INFORMATIZADOS
27.514
- 8.394 (35.891) 17
$IREITOSDEUSODESISTEMAS
 INFORMATIZADOSEMANDAMENTO
4.793 5.990 (59) (8.848) (1.470) 406
Custo de desenvolvimento de
 SISTEMASINFORMATIZADOS
8.023
- (8.023)
40.330 5.990 (59) (454) (45.384) 423
4OTALCUSTO
6ALORDEAMORTIZA¼»O
$IREITODEUSODESISTEMAS
 INFORMATIZADOS
20
(19.401) (4.392)
- 23.791 (2)
Custo de desenvolvimento de
(7.750) (235)
- 7.985
 SISTEMASINFORMATIZADOS
20
(27.151) (4.627)
- 31.776 (2)
4OTALAMORTIZA¼»O
4OTALGERAL
13.179 1.363 (59) (454) (13.608) 421


4AXAM½DIA
ANUALDE
4RANSFEAMORTIZA3ALDO !DIR¾NCIAS 3ALDO
ção %
inicial ções "AIXAS
lNAL
A
6ALORDECUSTO
$IREITODEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS
22.728
- 4.786 27.514
$IREITOSDEUSODESISTEMAS
 INFORMATIZADOSEMANDAMENTO
4.871 5.149
(1) (5.226) 4.793
Custo de desenvolvimento de sistemas
 INFORMATIZADOS
8.023
- 8.023
4OTALCUSTO
35.622 5.149
(1) (440) 40.330
6ALORDEAMORTIZA¼»O
$IREITODEUSODESISTEMASINFORMATIZADOS
20
(15.542) (3.859)
- (19.401)
Custo de desenvolvimento de sistemas
(7.460) (290)
- (7.750)
 INFORMATIZADOS
20
(23.002) (4.149)
- (27.151)
4OTALAMORTIZA¼»O
4OTALINTANGÁVEL
12.620 1.000
(1) (440) 13.179
A 2ECLASSIFCA¼ÊESDOATIVOIMOBILIZADOPARAOINTANGÁVELEB 2EFERE SEATRANSFER¾NCIADEACERvo líquido (Engelog e Engelogtec) para a CCR S.A. decorrente da redução de capital da Companhia.
0ROVISÊESPARARISCOSCÁVEISETRABALHISTASA Companhia é parte em ações judiciais e processos
administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal de suas respectivas operações, envolvendo questões trabalhistas. A Administração constituiu provisão em montanTECONSIDERADOSUlCIENTEPARACOBRIRASPROV¶VEISPERDASESTIMADASCOMASA¼ÊESEMCURSO CONFORME
QUADROABAIXO COMBASEEMI INFORMA¼ÊESDESEUSASSESSORESJURÁDICOS II AN¶LISEDASDEMANDAS
JUDICIAISPENDENTESEIII COMBASENAEXPERI¾NCIAANTERIORREFERENTE¹SQUANTIASREIVINDICADAS


3ALDO
!TUALIZA¼»ODEBASES 3ALDO
inicial #ONSTITUI¼»O 2EVERS»O Pagamentos PROCESSUAISEMONET¶RIA lNAL
.»OCIRCULANTE
82
611
(229)
(263)
4 205
Trabalhistas
82
611
(229)
(263)
4 205
A Companhia possui outros riscos relativos as questões trabalhistas, avaliadas pelos assessores
jurídicos como sendo de risco possível.


Trabalhistas
384
572
0ARCELASRETIDASNASAQUISI¼ÊESDENEGÆCIOS
 
#IRCULANTE
Auto Viação 1001 Ltda. (a)
44.982 43.367
2.776 2.676
Rodomar Administração e Participações Ltda. (a)
47.758 46.043
A /SVALORESINDICADOSREFEREM SEAPARCELARETIDADOVALORDECOMPRADACONTROLADA"ARCAS
que seria paga a cada vendedor, Auto Viação 1001 Ltda (75,35%) e Rodomar Participações Ltda
(4,65%) em uma única parcela no ano de 2017, reajustado pelo percentual correspondente a
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TALUDE CONSTRUÇÕES S.A.
CNPJ 14.914.786/0001-67
Demonstrações Contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 - (Valores expressos em reais)

Total do ativo

Notas
3
4
5
6
7
8
9

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (Valores expressos em reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021
31/12/2020 Passivo e Patrimônio Líquido
Notas 31/12/2021 31/12/2020
8.964.975 12.725.115 18.085.433
15.747.310 Passivo circulante
747.700
970.803
147.994
955.859
5.730.933
3.023.754
Fornecedores de bens e serviços
10
12.554
149.606
394.226
343.467
4.849.262
796.836
Obrigações trabalhistas, salários e
770.751
774.669
762.688
777.326
encargos
11
141.754
217.878
40.855
40.855
396.582
264.295
Obrigações fiscais
12
99.492
25.843
4.161.150
7.160.265
2.895.970
7.020.744
Partes relacionadas
6
17.802
166.426
3.450.000
3.450.000
3.450.000
3.864.356
Demais contas a pagar
476.099
411.050
15.359.693 13.098.696 11.483.073
11.602.597 Passivo circulante
7.125.054
7.125.054
750.000
750.000
750.000
750.000
Partes relacionadas
7.125.054
7.125.054
39.891
39.891
39.891
39.891 Patrimônio líquido
16.451.913 17.727.953
3.886.410
1.612.068
104.934
Capital social
13.1 10.211.660 10.211.660
198.325
211.670
208.115
222.705
Adiantamento para futuro aumento de capital
4.200.000
4.200.000
10.485.067 10.485.067 10.485.067
10.485.067
Reserva legal
73.431
Reserva de lucros
1.966.822
3.316.293
Participação dos acionistas não controladores
Total do patrimônio líquido consolidado
24.324.668 25.823.811 29.568.507
27.349.907 Total do passivo e patrimônio líquido
24.324.668 25.823.811

Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
2.542.857
1.539.356
14.331
370.862
680.567
1.112.062
435.627
300.271
7.125.054
7.125.054
18.051.551
10.211.660
4.200.000
73.431
3.566.461
1.849.044
19.900.595
29.568.507

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020
Adiantamento
Total atribuído
Total atribuído aos
Capital
Reserva
Reserva de
para futuro
aos acionistas
acionistas não
Social
de Lucros
Capital
aumento de capital
controladores
controladores
Saldos em 31 de dezembro de 2019
10.211.660
522.251
4.200.000
14.933.911
50.522
Lucro do exercício
5.981.942
3.227.551
2.754.390
Efeito reflexo da distribuição de lucros realizados em controladas
(2.231.296)
(137.023)
(2.144.796)
Investimentos de não controladores realizados em controladas
Saldos em 31 de dezembro de 2020
10.211.660
4.272.896
4.200.000
18.024.440
660.117
Lucro do exercício
5.483.254
3.020.075
2.463.179
Efeito reflexo da distribuição de lucros realizados em controladas
(1.276.092)
(1.276.092)
Constituição de reserva legal
(73.431)
73.431
Investimentos de não controladores realizados em controladas
1.840
(2.992.963)
(2.992.963)
Outros resultados reflexos
Saldos em 31 de dezembro de 2021
10.211.660
5.413.664
73.431
4.200.000
18.051.551
1.849.044

387.895
163.292
317.125
300.182
7.125.054
7.125.054
18.023.500
10.211.660
4.200.000
11.976
3.599.863
661.997
18.685.496
27.349.907

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
Controladora
Consolidado
Notas 31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021
31/12/2020
Receita operacional liquida
15
148.301 31.019.094
25.877.248
Custos dos serviços prestados
16 (1.991.123) (1.571.731) (18.031.627) (18.110.361)
Lucro Bruto
(1.991.123) (1.423.430) 12.987.467
7.766.888
Receitas/(despesas)operacionais:
Administrativas e gerais
17 (2.071.656)
(429.848) (6.611.574)
(626.314)
Pessoal
- (1.431.695)
(52.652) (1.466.091)
Resultado de equivalência patrimonial
7
3.772.800
6.091.290
Outras receitas (despesas)
1.524.064
137.498
985.985
operacionais, líquidas
3.225.208
4.229.747 (6.526.728) (1.106.420)
Resultado operacional antes do
1.234.085
2.806.316
6.460.739
6.660.467
resultado financeiro
Resultado financeiro
Despesas financeiras
18
(7.004)
(11.353)
(35.503)
(31.994)
Receitas financeiras
2.009
1.932
5.240
143.391
(4.995)
(9.421)
(30.263)
111.397
Lucro antes do IR e da CS
1.229.090
2.796.895
6.430.476
6.771.864
Imposto de Renda e CS corrente
12.1
(2.854)
(947.222)
(789.922)
Lucro antes da participação de
1.229.090
2.794.042
5.483.254
5.981.942
não controladores
Participação de não controladores
2.463.179
2.754.390
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
1.229.090
2.794.042
3.020.075
3.227.551

Total
14.984.433
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
5.981.942
Controladora
Consolidado
(2.281.818)
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021
31/12/2020
1.229.090
2.794.042
5.483.254
5.981.942
18.684.556 Lucro líquido antes das participações
5.483.254 Outros resultados abrangentes
1.229.090
2.794.042
5.483.254
5.981.942
(1.276.092) Resultado abrangente do exercício
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA
1.840
Controladora
Consolidado
(2.992.963)
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021
31/12/2020
19.900.595
Fluxos de caixa das atividades operacionais
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (Em Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Lucro/prejuízo do exercício
1.229.090,15 2.794.042
5.483.254
5.981.942
Ajustes para reconciliar o superávit do
1. Contexto operacional: A Talude Construções S.A.(“Companhia”), com sede na Rua Ibateguara,170, As participações nas controladas são conforme seguem:
exercício
com
o
caixa
líquido
gerado
pelas
Participação total em sociedades em conta de participação %
na Cidade de Barueri, Estado de São Paulo, tem como objeto social a o ramo da construção civil em geral,
(aplicado nas) atividades operacionais:
2021
2020
conforme mencionado em seu Estatuto Social artigo 3º. As funções administrativas e estrutura financeira
Depreciação e amortização
13.345
11.724
15.612
12.969
Direta Indireta
Direta
Indireta
são compartilhadas entre empresas relacionadas, sendo os custos administrativos rateados entre as Controladas
Participação de quotistas não controladores
78%
78%
partes envolvidas. Pelo fato de pertencerem ao mesmo grupo econômico, não há incidência de encargos SCP - DVR - Acesso Viário Limeira - 3038
Outras movimentações
(2.505.130)
- (2.993.085)
(53.422)
SCP
Recuperação
Córrego
Nadir
3040
*
50%
financeiros sobre transações entre partes relacionadas por tratar-se de operações de conta-corrente
Aumento
(redução)
nos
ativos
operacionais:
*
78%
mercantil. 2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis: SCP - Rodoanel Black Topping - 3041
Contas a receber
(50.759)
(14.930) (4.052.426)
181.174
50%
**
2.1. Apresentação das demonstrações contábeis - Demonstrações financeiras individuais da SCP - Emergencial Córrego Rapadura - 3042
Adiantamentos
3.918
(350.103)
14.639
(348.787)
SCP
CRB
PGF
PCES
3043
68%
**
Controladora: As demonstrações contábeis individuais da controladora foram elaboradas e estão sendo
Impostos
a
recuperar
(132.287)
(221.789)
50%
**
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as normas SCP - Grelha Av. 9 de Julho - 3045
Valores a receber
(8.500)
414.356
33.575
50%
**
introduzidas pelos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas do Comitê de Pronunciamentos SCP - Emergencial Córrego Jaguarezinho - 3046
Aumento (redução) nos passivos
70%
**
Contábeis (CPC), aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Desde 2014, com a emissão SCP - DER Lote 36 - 3048
operacionais:
do pronunciamento IAS 27 (Separate Financial Statements) revisado pelo IASB e Deliberação CVM nº (*) Sociedades em conta de participações encerradas em 2021. (**) Sociedades em conta de participações Fornecedores de bens e serviços
(137.052)
132.462
(356.531)
275.510
733/2014, que aprovou o Documento de revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07 referente aos iniciadas em 2021.
Obrigações trabalhistas, salários e encargos
(76.125)
190.271
292.672
262.334
pronunciamentos CPC 18, CPC 35 e CPC 37 emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis, 3. Caixa e equivalentes de caixa
Obrigações fiscais
73.649
10.384
948.770
107.207
Controladora
Consolidado
recepcionada a citada revisão do IAS 27, as demonstrações financeiras individuais da Controladora
Demais contras a pagar
65.050
341.198
89
300.182
2021
2020
2021
2020
passaram a estar em conformidade também coma IFRS. Demonstrações financeiras consolidadas: As Ativo circulante
Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
100
100
13.574
8.064 Caixa líquido gerado pelas atividades
demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas tomando como base os padrões internacionais Caixa
6.009
6.009
6.035
6.013
de contabilidade (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e interpretações Bancos
operacionais
(1.384.015) 3.106.548
(364.938)
6.530.895
141.885
949.750 5.711.324
3.009.676 Fluxos de caixa das atividades
emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (“IFRIC”), implantados no Brasil Aplicações financeiras
147.994
955.859 5.730.933
3.023.754
através do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e suas interpretações técnicas (“ICPC”) e
de investimentos
orientações (“OCPC”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Na preparação destas 4. Contas a receber
Aquisição de investimentos
(2.274.341) (1.281.109)
(2.350)
Controladora
Consolidado
demonstrações financeiras, a Companhia seguiu as mesmas políticas contábeis e métodos de cálculo
Adições de bens do ativo imobilizado
2021
2020
2021
2020
tais como foram aplicados nas demonstrações financeiras consolidadas de 31 de dezembro de 2020,
e intangível
104.934
(104.934)
394.226
343.467 4.849.262
796.836
sendo que a Companhia adotou todas as normas, revisões de normas e interpretações emitidas pelo Clientes nacionais
AFAC - Aporte para futuro aumento de capital
394.226
343.467 4.849.262
796.836 Caixa líquido aplicado nas atividades
CPC, pelo IASB e órgão reguladores que estavam em vigor em 31 de dezembro de 2020. As demonstrações
394.226
343.467 4.849.262
796.836
contábeis foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de Ativo circulante
(2.274.341) (1.281.109)
104.934
(107.284)
de investimentos
certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo ou pelo
Controladora
Consolidado Fluxos de caixa das atividades
valor amortizado. Na elaboração das demonstrações contábeis é necessário realizar julgamentos e utilizar
de financiamentos
2021
2020
2021
2020
estimativas para contabilizar certos ativos, passivos e outras transações. As estimativas e as respectivas A vencer
Distribuição de lucros
- (1.276.092) (2.227.457)
premissas estão baseadas na experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes, sendo Em até 30 dias
2.850.491
(921.427) 4.243.276
(1.294.043)
Partes relacionadas
343.467 4.849.262
796.836
revisadas continuamente. As demonstrações contábeis incluem, portanto, estimativas referentes à seleção Vencidos
Caixa líquido aplicado nas atividades
das vidas úteis do ativo imobilizado, provisões necessárias para passivos contingentes, provisões para Em até 30 dias
2.850.491
(921.427) 2.967.183
(3.521.500)
de investimentos
créditos de liquidação duvidosa, determinações de provisões para imposto de renda e outras similares. Entre 30 a 90 dias
- Aumento (redução) de caixa
(807.866)
904.012
2.707.179
2.902.111
e equivalentes de caixa
Os resultados reais podem apresentar variações em relação às estimativas. A moeda funcional da Entre 91 a 120 dias
Companhia é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis. 2.2. Entre 121 a 240 dias
- Caixa e equivalentes de caixa
no
início
do
exercício
955.859
51.847
3.023.754
121.643
Principais práticas contábeis adotadas: As principais práticas contábeis que foram adotadas na Entre 241 a 360 dias
394.226
elaboração das referidas demonstrações contábeis estão descritas a seguir: 2.2.1. Caixa e equivalentes Mais de 360 dias
- Caixa e equivalentes de caixa
147.994
955.859
5.730.933
3.023.754
no final do exercício
de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e depósitos bancários. 2.2.2.
394.226
343.467 4.849.262
796.836
Aumento (redução) de caixa
Instrumentos financeiros: a) Classificação e mensuração: A Companhia classifica seus ativos 5. Impostos a recuperar
(807.866)
904.012
2.707.179
2.902.111
e equivalentes de caixa
financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo através do resultado e empréstimos
Controladora
Consolidado
e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Ativo circulante
2021
2020
2021
2020
Saldos
em
Saldos
em
Administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial, data em IRRF sobre aplicações financeiras
108
Adições
Amortização
31/12/2020
31/12/2021
que a Companhia se torna parte das disposições contratuais. Ativos financeiros mensurados ao valor ISS retido pelo cliente
31.770
31.770
31.770
59.628
Acervo
técnico
10.206.660
10.206.660
justo através do resultado: Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são INSS sobre faturamento
9.085
9.085
364.704
204.666
278.407
278.407
ativos financeiros mantidos para negociação ativa e frequente. Os ativos dessa categoria são classificados
40.855
40.855
396.582
264.295 Software
10.485.067
10.485.067
como ativos circulantes. Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos 6. Partes relacionadas: A Companhia apresenta, no balanço patrimonial, o saldo líquido de valores a
financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do receber e a pagar junto a partes relacionadas classificado como ativo ou passivo circulante e não circulante.
Consolidado
resultado em “resultado financeiro” no período em que ocorrem, a menos que o instrumento tenha sido As transações com partes relacionadas representam operações de conta corrente com empresas
Taxa anual de amortização
2021
2020
contratado em conexão com outra operação. Neste caso, as variações são reconhecidas na mesma linha pertencentes ao mesmo grupo econômico registradas pelo valor original, as quais foram realizadas em Acervo técnico
0%
10.206.660
10.206.660
do resultado afetada pela referida operação. Empréstimos e recebíveis: Incluem-se nesta categoria os condições estabelecidas entre as partes, não havendo vencimento estipulado, bem como não há Software
278.407
278.407
20%
empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros não derivativos com pagamentos remuneração dos montantes. Sua composição é conforme segue:
10.485.067
10.485.067
fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, exceto Ativo circulante
Saldos em
Saldos em
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes são Nota - 6.1
Controladora
Consolidado
Adições
Amortização
31/12/2020
31/12/2021
classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia compreendem Contas-correntes a receber (ativo)
2021
2020
2021
2020 Acervo técnico
10.206.660
10.206.660
as contas a receber de clientes, demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa, exceto os Talude Comercial e Construtora Ltda.
284.143
962.804 1.535.502
962.804 Software
278.407
278.407
investimentos de curto prazo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, SCP - Ananhaguera 3016
528.058
528.058
10.485.067
10.485.067
usando o método da taxa de juros efetiva. b) “impairment” de ativos financeiros: A Companhia avalia, SCP - CCR - AB - 123 - 15 - 3021
294.143
294.143
na data do balanço, se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros SCP - Rodoanel - ADM - 3022
40.751
40.751 10. Fornecedores
está registrado por valor acima de seu valor recuperável (‘impairment’). Um ativo ou grupo de ativos SCP - Rodoanel - ADM - 3024
140.976
140.976
Controladora
Consolidado
financeiros está deteriorado e os prejuízos de “impairment” são incorridos somente se há evidência objetiva SCP - Rodoanel - ADM - 3027
26.200
26.200 Passivo circulante
2021
2020
2021
2020
de “impairment” como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos SCP - CCR Sela Trinca - 3029
65.173
65.173
12.554
149.607
14.331
370.862
Fornecedores
(um “evento de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros SCP - CCR Alça de Acesso - 3030
136.448
136.448
12.554
149.607
14.331
370.862
do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira confiável. Os critérios SCP - SPO Interlagos II - 3031
843.282
843.282 A abertura por vencimento do saldo de fornecedores em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 é conforme
551.336
551.336 segue:
que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por “impairment” incluem: SCP - DAESP Ribeirão Preto - 3032
53.407
53.407
'LILFXOGDGHILQDQFHLUDUHOHYDQWHGRHPLVVRURXGHYHGRU8PDTXHEUDGHFRQWUDWRFRPRLQDGLPSOrQFLD SCP - CCR - RAT - 3034
Controladora
Consolidado
2.154
2.154
RXPRUDQRSDJDPHQWRGRVMXURVRXSULQFLSDO2GHVDSDUHFLPHQWRGHXPPHUFDGRDWLYRSDUDDTXHOH Consórcio Interlargos - 3026
2021
2020
2021
2020
1.301.481 3.285.041 1.301.481
3.294.964 Vincendos
DWLYRILQDQFHLURGHYLGRjVGLILFXOGDGHVILQDQFHLUDV'DGRVREVHUYiYHLVLQGLFDQGRTXHKiXPDUHGXomR Consórcio Romeirão
1.404.329
mensurável nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o SCP - DVR - 3038 - Acesso Viário Limeira
Em até 30 dias
12.554
149.607
14.331
370.862
49.244
- Vencidos
reconhecimento inicial daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os Talude Construções - Consórcio Estoril
181.248
ativos financeiros individuais, como condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com SCP Talude Construções S.A. - 3042
Em até 30 dias
58.987
13.816
as inadimplências sobre os ativos na carteira. O montante do prejuízo é mensurado como a diferença ARPA Coml e Construtora
12.554
149.607
14.331
370.862
67.232
entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os 2SS Construções
369.546
- 11. Obrigações trabalhistas, salários e encargos sociais
prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) descontados a taxa de juros em vigor original dos SCP Talude Construções S.A - 3043
239.943
Controladora
Consolidado
ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração SCP Talude Construções S.A - 3048
351.713
- Passivo circulante
2021
2020
2021
2020
do resultado. c) Instrumentos derivativos: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não SCP Talude Construções S.A - 3046
209.995
- Salarios a pagar
42.232
57.767
259.793
122.844
possuía operações envolvendo instrumentos financeiros derivativos. 2.2.3. Contas a receber de clientes: Consórcio Talude/JAPY - 3047
4.161.150
7.160.265
2.895.970
7.020.743
Férias
a
pagar
51.228
12.824
79.985
23.299
As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor presente (quando da ocorrência
INSS a recolher
10.915
105.926
193.082
178.402
de efeitos significativos), deduzidas da estimativa para perdas com créditos de liquidação duvidosa. Passivo circulante e não circulante
8.006
11.358
103.834
46.334
Controladora
Consolidado FGTS a recolher
A estimativa para perdas com créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência Nota - 6.2
Rescisões
a
pagar
27.650
30.003
42.151
17.016
2021
2020
2021
2020
objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos
1.722
1.722
2021
2020
2021
2020 Estágio
originais das contas a receber e na experiência de acordos realizados em anos anteriores para o retorno Contas-correntes a pagar (passivo)
141.754
217.878
680.567
387.895
7.125.054 7.125.054 7.125.054
7.125.054
de algumas vendas. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. Manipuera empreendimentos
Talude
Construções
AS
10.000
12.
Obrigações
tributárias
2.2.4. Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto de renda e a contribuição social correntes
7.875
7.875
123.865
71.610
Controladora
Consolidado
são calculados pelas alíquotas regulares de 15%, acrescidos de adicional de 10% para o imposto de Dalla Engenharia Ltda.
20.000
- Passivo circulante
2021
2020
2021
2020
renda e de 9% para a contribuição social. Conforme facultado pela legislação tributária, a Companhia Engenik
7.791
5.046
7.791
5.046 PIS a recolher
84.658
3.971
optou pelo regime de lucro presumido, sendo que as bases de cálculo do imposto de renda e contribuição Arpa Comercial e Construtora Ltda.
3.404 COFINS a recolher
390.730
18.330
social são calculadas à razão de 8% e 32%, sobre as quais se aplicam as alíquotas regulares do respectivo SCP Talude Construções SA - 3035
124.675 Imposto de Renda e Contribuição Social
508.183
94.415
imposto e contribuição. 2.2.5. Imobilizado: Registrados ao custo histórico de aquisição, deduzido da SCP Talude Construções SA - 3036
2.136
2.136
2.136
2.136 Retenções a recolher
99.492
25.843
128.490
46.576
depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear, de acordo com as taxas divulgadas Talude Construções SPEL
105.515
7.491
99.492
25.843 1.112.062
163.292
na Nota Explicativa nº 8 (que se aproximam das respectivas vidas úteis dos ativos). Os valores residuais Talude Comercial e Construtota Ltda.
45.100
30.100 12.1. Reconciliação da despesa do Imposto de Renda e da Contribuição Social
e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados ao final de cada exercício. Ganhos e perdas em alienações AC Pizziolo
121.220
87.646
são determinados pela comparação dos valores de alienação com o valor contábil e são incluídos no 2SS
Controladora
Consolidado
7.142.856
7.140.111
7.560.681
7.442.179
resultado. Reparos e manutenções são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos.
2021
2021
7.
Investimentos
em
Controladas
O custo das principais renovações é incluído no valor contábil do ativo quando for provável que os
Receita base de cálculo - Imposto de renda
2.452.050
benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão de desempenho inicialmente avaliado para Posição de investimentos
Alíquota efetiva do Imposto de renda
15%
15%
Controladora
o ativo existente fluirão para a Companhia. As principais renovações são depreciadas ao longo da vida
( = ) Imposto de Renda
367.808
SCP - DVR - 3038 SCP - Emergencial SCP - CRB SCP - Grelha
útil restante do ativo relacionado. Redução ao valor recuperável de ativos: O imobilizado e outros ativos
Receita base de cálculo - Imposto de renda
2.212.050
- Acesso viário
Córrego PGF PCES Av. 9 de
não circulantes são revistos anualmente para se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou
Alíquota efetiva do Imposto de renda
10%
10%
Limeira Rapadura - 3042
3043 Julho - 3045
ainda, sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser
( = ) Imposto de renda
221.205
Quotas possuídas
Receita base de cálculo - Contribuição social
3.980.101
recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado para verificar se há perda. Quando
Quotas
780
500
680
500
Alíquota efetiva da Contribuição social
9%
9%
houver perda, ela é reconhecida pelo montante em que o valor contábil do ativo ultrapassa seu valor
Participação
78,00
50,00
68,00
50,00
( = ) Contribuição social
358.209
recuperável, que é o maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso de um ativo. Para fins de
Capital Social
1.000
1.000
1.000
(–) IR retido
avaliação, os ativos são agrupados no menor grupo de ativos para o qual existem fluxos de caixa
Reserva de lucros
7.576
1.490.433
138.705
109.000
(–) CSLL retido
identificáveis separadamente. Não houve constituição de estimativa para redução ao valor recuperável
25.243
1.592.827
5.287.703
109.769
Lucro/(prejuízo) do período
(
=
)
Imposto
de
renda
e
constribuição
social
947.222
de ativos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020. 2.2.6. Ativos intangíveis: Ativos intangíveis Movimentação de investimentos
(439.039)
Recolhimento efetuado
compreendem direitos de uso de software e marcas e patentes. São demonstrados ao custo de aquisição Em 31/12/2020
102.360
(110.779)
508.183
Saldo a recolher
deduzidos da amortização no período, apurados de forma linear com base na vida útil definida. 2.2.7. Equivalência patrimonial
(87.799)
162.476
3.501.999
385
Provisões: As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou Adiantamentos para AFAC
- 12.2. Revisão da apuração de tributos: De acordo com a legislação vigente, as operações da Companhia
não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja Em 31/12/2021
estão
sujeitas
à
revisão
pelas
autoridades
fiscais
pelo
prazo
de
cinco
anos
com
referência
aos
tributos
14.561
51.697
3.501.999
385
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. A Companhia é
(Imposto de Renda, Contribuição Social, PIS e COFINS). Não há prazo de prescrição para exame dos
SCP - Emergencial Córrego
SCP - DER
parte de processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências
recolhimentos de contribuição previdenciária (INSS e FGTS). Como decorrência destas revisões,
Jaguarezinho - 3046
Lote 36 - 3048
referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar
transações e recolhimentos poderão ser questionados, ficando os valores identificados sujeitos a multas,
a contingência e uma estimativa razoável possa ser feita. 2.2.8. Ativos e passivos contingentes e Quotas possuídas
500
700 juros e atualizações monetárias. A Administração considera que estes impostos foram devidamente
obrigações legais: As práticas contábeis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes Quotas
50,00
70,00 recolhidos ou provisionados nas demonstrações contábeis para os exercícios findos em 31 de dezembro
e obrigações legais são as seguintes: (i) ativos contingentes são reconhecidos somente quando há Participação
1.000
1.000 de 2021 e de 2020. 13. Patrimônio líquido: 13.1. Capital social: Em 31 de dezembro de 2021, o capital
garantias reais ou decisões judiciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com êxitos Capital social
- social totalmente subscrito e integralizado está dividido em 10.211.660 ações de R$ 1,00 cada uma
SURYiYHLVVmRDSHQDVGLYXOJDGRVHP1RWD([SOLFDWLYD LL SDVVLYRVFRQWLQJHQWHVVmRSURYLVLRQDGRVTXDQGR Reserva de lucros
Lucro/(prejuízo) do período
(352.657)
452.955 distribuídas da seguinte forma:
as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente
Quantidade de ações
2020
Movimentação de investimentos
segurança. Os passivos contingentes avaliados como de perdas possíveis são apenas divulgados em
10.211.660
500
700 Talude Comercial Construtora Ltda.
Aporte inicial
nota explicativa, e os passivos contingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados
10.211.660
(176.328)
317.068
Equivalência patrimonial
HQHPGLYXOJDGRVH LLL REULJDo}HVOHJDLVVmRUHJLVWUDGDVFRPRH[LJtYHLVLQGHSHQGHQWHPHQWHGDDYDOLDomR
- 2021
Adiantamentos para AFAC
Quantidade de ações
sobre as probabilidades de êxito de processos em que a Companhia questionou a inconstitucionalidade
(175.828)
317.768 Talude Comercial Construtora Ltda.
Em 31 de dezembro de 2021
10.211.660
de tributos. 2.2.9. Benefícios a funcionários: a) Benefícios de demissão: Os benefícios de demissão
Controladora
10.211.660
são pagos sempre que o vínculo empregatício do funcionário é encerrado antes da data normal de
2020
2020 14. Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros, com
aposentadoria ou sempre que um funcionário aceitar a demissão voluntária em troca desses benefícios.
1.500.789
261.807 destaque para caixa e equivalentes de caixa, duplicatas a receber de clientes, contas a pagar a
A Companhia reconhece os benefícios de demissão quando está comprometida com o encerramento do Saldo inicial do exercício
Integralização de capital
1.700
2.060 fornecedores. A administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e
vínculo empregatício do funcionário, segundo um plano formal e detalhado sem possibilidade de desistência
3.717.800
4.396.024
ou com a concessão de benefícios de demissão devido a uma oferta de demissão voluntária. b) Outros Equivalência patrimonial
controles internos visando liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em
Adiantamentos para AFAC
benefícios: Os benefícios concedidos a funcionários e administradores da Companhia incluem
acompanhamento permanente das condições contratadas versus condições vigentes no mercado. A
Reflexo de encerramento de SCPs
(1.509.708)
(158.143)
remuneração fixa (salários e contribuições para a seguridade social (INSS), férias e 13º salário). Esses
Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de
(3.000.959)
Distribuição de lucros
benefícios são registrados no resultado do exercício quando a Companhia tem uma obrigação com base
3.710.581
1.500.789 risco que não tenham finalidade de proteção. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes
Saldo final do exercício
em regime de competência, à medida que são incorridos. 2.2.10. Demais ativos e passivos (circulantes
com as políticas e estratégias definidas pela Administração da Companhia. As operações da Companhia
e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 8. Imobilizado
estão sujeitas aos fatores de riscos descritos a seguir: 14.1. Considerações sobre riscos: (i) Risco de
Controladora
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado
estrutura de capital (ou risco financeiro): Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital
Taxa anual de depreciação
2021
2020
com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia possui uma
10%
6.162
12.678 e retenção de lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações. Para
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso Móveis e utensílios
mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora
Equipamentos
de
informática
20%
11.149
15.875
econômico seja requerido para liquidá-lo. Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados
181.014
183.117 e gerencia permanentemente os níveis de endividamento de acordo com sua política interna, a fim de
10%
pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, Máquinas e equipamentos
198.325
211.670 avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos periodicamente os
variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, são
limites de crédito. A política de gerenciamento de risco da Companhia foi estabelecida pela Administração.
Saldos em
Saldos em
registrados ao valor presente, transação a transação, com base em taxas de juros que reflitam o prazo,
Nos termos dessa política, os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar
Adições
Depreciação
31/12/2020
31/12/2021
a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra
a
estratégia corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. (ii) Risco de
12.678
(6.516)
6.162
as contas de resultado que deram origem ao referido ativo e/ou passivo. A diferença entre o valor presente Móveis e utensílios
crédito:
A política de vendas da Companhia considera o nível de risco de crédito a que está disposta a
15.875
(4.726)
11.149
de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato Equipamentos de informática
183.117
(2.103)
181.014 se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de recebíveis, a seletividade de
com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. Os ativos e passivos são classificados Máquinas e equipamentos
seus
clientes,
assim como o acompanhamento dos prazos de financiamento de vendas por segmento de
211.670
(13.345)
198.325
como circulantes quando sua realização ou liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses.
negócios e limites individuais de posição são procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais
Caso contrário, são demonstrados como não circulantes. 2.2.11. Reconhecimento de receita: As receitas
Consolidado
problemas de inadimplência em suas contas a receber. No que diz respeito às negociações financeiras
de prestação de serviços são reconhecidas pela efetiva prestação dos serviços, sendo apresentadas
Taxa anual de depreciação
2021
2020
líquidas de descontos e impostos relacionados às vendas. 2.2.12. Ajuste a valor presente de ativos e Móveis e utensílios
10%
15.952
23.713 e demais investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de primeira linha.
20%
11.149
15.875 (iii) Risco de liquidez: É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar
passivos: Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no registro inicial da Equipamentos de informática
181.014
183.117 seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os
10%
transação, levando em consideração os fluxos de caixa contratuais, a taxa de juros explícita e, em certos Máquinas e equipamentos
208.115
222.705 recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional, são
casos, implícita, dos respectivos ativos e passivos e as taxas praticadas no mercado para transações
estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitoradas diariamente pela
semelhantes (quando da ocorrência de efeitos relevantes). Subsequentemente, estes juros são realocados
Saldos em
Saldos em
área de tesouraria.
nas linhas de despesas e receitas financeiras no resultado, por meio da utilização do método da taxa
Adições
Depreciação
31/12/2020
31/12/2021
efetiva de juros em relação aos fluxos de caixa contratuais. 2.2.13. Consolidação: Controladas são todas Móveis e utensílios
23.713
(7.761)
15.952 15. Receita líquida dos serviços prestados
Controladora
Consolidado
a entidades nas quais a Companhia tem o poder de determinar as políticas financeiras e operacionais, Equipamentos de informática
15.875
(4.726)
11.149
2021
2020
2021
2020
geralmente acompanhada de uma participação de mais do que metade dos direitos de voto (capital Máquinas e equipamentos
183.117
(2.103)
181.014
- 33.167.506 27.580.995
votante). A existência e o efeito de possíveis direitos de voto atualmente exercíveis ou conversíveis são
222.705
(14.590)
208.115 Receita bruta de prestação de serviços
Receita
bruta
de
locação
de
equipamentos
37.157
37.157
consideráveis quando se avalia se a Companhia controla outra entidade. As controladas são totalmente 9. Intangível
Outras receitas
112.500
112.500
consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para o grupo. A consolidação é interrompida
Controladora
(1.356) (2.148.412) (1.853.404)
a partir da data em que a Companhia deixa de ter controle. Transações, saldos e ganhos não realizados
Taxa anual de amortização
2021
2020 (–) impostos e abatimentos
148.301
31.019.094
25.877.248
em transações entre empresas do Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são Acervo técnico
0%
10.206.660
10.206.660
eliminados. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a Software
278.407
278.407 As receitas dos serviços prestados estão sujeitas à tributação pelo PIS (0,65%) e COFINS (3%),
20%
consistência com as políticas adotadas pela Companhia.
10.485.067
10.485.067 apresentados na rubrica Impostos e abatimentos.

Este documento foi assinado digitalmente por Angelo Augusto Dell Agnolo Oliveira.
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(Continua...)
16. Custo dos serviços prestados

18. Despesas financeiras

17. Despesas gerais e administrativas

Custo com mão de obra e encargos
Custos com serviços de terceiros
Custos com materiais
Custos com ocupação
Custos com ultilidades e serviços
Custos com locação de equipamentos
Custos com concretagem
Custos com sinalização
Custos gerais

Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
1.173.554
- 5.934.398
4.691.552
481.132 1.359.404 4.106.891
4.657.289
- 1.495.942
2.049.095
75.862
153.152
60.172
34.230
49.359
98.729 1.615.656
1.841.707
- 1.090.029
2.561.344
202.487
426.095
287.078
113.598 3.450.189
1.695.896
1.991.123 1.571.731 18.031.627 18.110.361

Controladora
Prestação de serviços de terceiros
Despesas cartório
Despesas com tributos e contribuições
Despesas com comunicação

2021

2020

2021

2020

1.401.319

275.736

4.249.699

427.223

4.478

12.642

9.436

12.642

294.995

53.871

381.765

67.326

39.534

35.807

42.415

50.705

Combustível e lubrificantes
Outras despesas gerais

Controladora
2021
2020
2.290
5
4.714
11.348
7.004
11.353

Consolidado

-

-

-

2.605

331.329

51.793

1.928.259

64.971

2.071.656

429.848

6.611.573

Multas e juros
Despesas bancárias

Consolidado
2021
2020
4.037
1.772
31.465
30.222
35.503
31.994

PAULO ARTHUR BORGES
Diretor
DIEGO FRANÇA DE SOUSA
Contador - CRC 1SP 310.455/O-6

625.473

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos acionistas e administradores da Talude Construções S.A - Barueri – SP. Opinião sobre as demonstrações contábeis: Em nossa opinião, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Talude Construções S.A.
em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis” Somos independentes em relação à Companhia de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética
Profissional e nas Normas Profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade – CFC 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. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis 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 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 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 e comunicar o fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da
Administração sobre as demonstrações contábeis: A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para
permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das
demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando divulgando, quando aplicável,
os assuntos relacionados coma sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a não ser que a
Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis, 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 uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
e internacionais de auditoria sempre detectarão 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 contábeis. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
GHDXGLWRULDH[HUFHPRVMXOJDPHQWRSURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR Avaliamos a apresentação geral, a
estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações
HRVHYHQWRVGHPDQHLUDFRPSDWtYHOFRPRREMHWLYRGHDSUHVHQWDomRDGHTXDGR Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas
QRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWLILFDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV 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 fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
LQWHQFLRQDLV  Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas
FLUFXQVWkQFLDVPDVQmRFRPRREMHWLYRGHH[SUHVVDUPRVRSLQLmRVREUHDHILFiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD Avaliamos a adequação das políticas
FRQWiEHLVXWLOL]DGDVHDUD]RDELOLGDGHGDVHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVHUHVSHFWLYDVGLYXOJDo}HVIHLWDVSHODDGPLQLVWUDomR Concluímos sobre adequação do uso,
pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas se existe uma incerteza significativa em
relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação a capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
que existe uma incerteza significativa 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. 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 contábeis 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 a divulgação
pública de um assunto, ou quando, em circunstância extremamente raras, determinamos que o assunto não deveria ser comunicado em nosso relatório porque
as consequências adversas de tal comunicação poderiam, dentro de uma perspectiva razoável superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
Osasco, 23 de abril de 2022
Manoel Luiz Luciano Vieira - Contador - CRC/SP – CT 1SP 115.091/O-8 - IBRACON - 1172 - CPF 029.429.178-49

Imobel S/A
Urbanizadora e Construtora

Demonstrações
Financeiras

Santa Cruz Geração de Energia S.A.

2021

CNPJ/MF nº 07.614.088/0001-80

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Relatório da Administração - Estas demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes em 31 de dezembro de 2021 e consideram também a legislação societária brasileira.
Perfil: A Santa Cruz Geração de Energia S.A. (“Companhia”), com sede na cidade de São Paulo, Brasil, foi constituída em 1º de agosto de 2005. Sistema Elétrico e Operação: A Companhia possui duas centrais geradoras hidroelétricas (CGHs) em operação, com
capacidade instalada de 1,8 MW ou 15 GWh/ano. Resultado do Exercício: A Companhia atua no segmento de geração de energia e apresentou prejuízo após os impostos de R$ 1.158 mil no exercício de 2021. Recursos Humanos: A Companhia oferece a seus
colaboradores, planos de benefícios destinados à alimentação, assistência médica e odontológica, participação nos resultados e plano de previdência privada com contribuição definida através da Fundação Senador José Ermírio de Moraes (FUNSEJEM).
Demonstração dos fluxos de caixa
Balanço patrimonial - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Exercícios findos em 31 de dezembro
2021 2020
2021 2020
Em milhares de reais
Ativo
Passivo e patrimônio líquido
2021 2020
Circulante
Circulante
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
285
174
Fornecedores
166
55 Prejuízo/Lucro antes do imposto de renda e da
Aplicações financeiras
2.956 2.943
Tributos e contribuições sociais a pagar
444
418
455 (894)
contribuição social
Concessionários e permissionários
130
123
Pesquisa e desenvolvimento
22 1.189 Ajustes de itens que não representam alteração de caixa e
Tributos a recuperar
14
4
95
93
Outros Passivos
equivalentes de caixa
Ativo financeiro de indenização
4.025 4.025
727 1.755
Outras contas a receber
134
132
Depreciação e amortização
53
54
7.544 7.401 Não circulante
Juros sobre aplicações financeiras
(132)
(70)
Não circulante
Provisões
1.578 1.084
Ganho pelo valor do ativo financeiro de indenização
(2.747) (242)
Realizável a longo prazo
1.578 1.084
(2.371) (1.152)
335 2.145 Total do passivo
Ativo financeiro de indenização
2.305 2.839 Decréscimo (acréscimo) em ativos
Depósitos judiciais e outros
536
507
Patrimônio líquido
Concessionários
e
permissionários
(7)
56
871 2.652
Capital social
12.153 12.153
Ativo financeiro de indenização
4.557 4.671
Imobilizado
927
981
Prejuízo acumulado
(5.116) (3.958)
927
981
Depósitos judiciais e outros
(29)
(5)
7.037 8.195
Total ativo não circulante
1.798 3.633 Total do patrimônio líquido
Outros ativos
(12)
30
9.342 11.034 Decréscimo (acréscimo) em passivos
Total do ativo
9.342 11.034 Total do passivo e patrimônio líquido
Fornecedores
111
22
Demonstração do resultado - Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma
Tributos e contribuições sociais
26
151
2021
2020
2021
2020
Pesquisa e desenvolvimento
(1.167)
31
Resultado financeiro líquido
Operações continuadas
Provisões
495 (363)
Receitas financeiras
1.344
827
2.845
278
Receita líquida dos produtos vendidos
Outros passivos
2
12
Custo dos produtos vendidos
(2.554) (1.477) Lucro/Prejuízo antes do imposto de renda
1.605 3.453
e da contribuição social
(1.210)
(650)
455
(894) Caixa gerado pelas operações
Receitas (despesas) operacionais
Imposto de renda e contribuição social
(1.613) (1.042)
Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos
(1.181)
(523)
(1.613) (1.042) Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Gerais e administrativas
Correntes
(8) 2.411
Outras receitas operacionais
1
1 Prejuízo do exercício
(1.158) (1.936) Fluxos de caixa das atividades de investimentos
12.153 12.153
(1.180)
(522) Ações em circulação ao final do exercício
Dividendos pagos
– (2.883)
Prejuízo operacional antes das participações
(95,29) (159,30)
Prejuízo diluído por lote de mil ações - em R$
Aplicações financeiras
119
557
societárias e do resultado financeiro
(2.390) (1.172)
Demonstração do resultado abrangente
119 (2.326)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Aumento de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
111
85
2021
2020
Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
174
89
Prejuízo do exercício
(1.158) (1.936)
Capital
Prejuízos
(1.158) (1.936) Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
285
174
Total do resultado abrangente do exercício
subscrito acumulados Total
Diretoria
Em 1 º de Janeiro de 2020
12.153
(2.022) 10.131
Prejuízo do exercício
–
(1.936) (1.936)
Ricardo Rodrigues de Carvalho - Presidente
Luciano
Francisco
Alves
Diretor
Alexandre
Vianna
da Silva - Diretor
Renato Maia Lopes - Diretor
Em 31 de Dezembro de 2020
12.153
(3.958) 8.195
Fernando Varella Guimaraes - Diretor
Roseli Maria de Souza Milagres - Diretora
Andressa Rissato Brolacci Lamana - Diretora
Em 1 º de Janeiro de 2021
12.153
(3.958) 8.195
Contador
Prejuízo do exercício
–
(1.158) (1.158)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
12.153
(5.116) 7.037
Rodrigo Teixeira Cocchi - CRC 1SP243650/O-2

CNPJ/MF Nº 46.375.861/0001-55
Aviso aos Acionistas
Acham-se a disposição dos acionistas, na sede
da companhia, Rua Octávio Zampirollo, 270, SP/
SP, os documentos, a que se referem o artigo 133
da Lei 6.404/76, relativos aos exercícios sociais
encerrados em 31 de dezembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2021.
A Diretoria

Manisfer Participações S/A - CNPJ/MF Nº 08.433.454/0001-68

A Diretoria

Tajual Participações S/A - CNPJ/MF Nº 08.428.510/0001-76
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Informamos que encontram-se na sede da administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos
julgados necessários.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - Em Reais
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31
de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - Em Reais
ATIVO
31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
13.392.334,13 12.028.105,60 Circulante
8.363.849,64
- Banco e Aplicações
7.017.791,17 5.653.974,30 - Fornecedores
5.699.18 Fluxo das Atividades
- Estoque Imobiliário
6.206.867,66 6.206.867,66 - Obrigações Sociais
28.971,31
22.442,98
Operacionais
- Impostos a Recuperar
3.839,57
2.820,04 - Obrigações Tributárias
37.321,53
18.675,08 Lucro Líquido do Exercício 7.854.848,27 6.471.753,94
- Despesas a Apropriar
1.543,86
2.461,72 - Outras Contas a Pagar
16.913,28
2.162,80 (+) Depreciações
76.576,85
53.773,07
- Outras Contas a Receber
162.291,87
161.981,88 - Lucros a Pagar
8.280.643,52 5.773.788,67 (-) Equivalência Patrimonial
(8.738.882,62) (7.377.027,58)
Não Circulate
33.442.175,88 31.993.247,86 Não Circulate
173.896,68
294.563,47 Lucro Líquido Ajustado
(807.457,50) (851.500,57)
- Investimentos
32.662.671,15 31.224.407,95 - Receitas a Apropriar
173.896,68
294.563,47 Redução (Aumento) nas
- Outras Contas a Receber
340.319,58
540.319,58 Patrimônio Líquido
38.296.763,69 37.904.021,28
Contas do Ativo
199.588,34
(28.082,05)
33.002.990,73 31.764727,53 - Capital Social
36.872.132,35 36.872.132,35 - Impostos a Recuperar
(1.019,53)
4.374,49
Imobilizado
439.185,15
228.520,33 - Reserva de Lucros
1.424.631,34 1.031.888,93 - Adiantamentos Diversos
(64,88)
- Bens Imobilizado
873.552,00
824.952,00
- Estoque de Imóveis
(34.992,70)
- (-) Depreciações Acumuladas
(434.366,85) (596.431,67)
- Despesas Antecipadas
917,86
2.601,04
Total do Ativo
46.834.510,01 44.021.353,46 Total do Passivo
46.834.510,01 44.021.353,46 - Contas a Receber
199.690,01
Redução (Aumento) nas
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - Em Reais
Contas do Passivo
(86.440,71)
52.654,41
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
(5.699,18)
1.717,18
Receitas Operacionais
144.330,00
84.300,00 Resultado com Equivalência 8.738.882,62 7.377.027,58 - Fornecedores
3.170,55
(1.197,16)
- Receita de Aluguéis
144.330,00
84.300,00 - Despesas de Equivalência
(884.847,79)
- - Obrigações Sociais
22.004,23
9.647,79
Deduções de Receitas
(5.266,96)
(3.076,97) - Receitas de Equivalência
9.623.730,41 1.577.350,74 - Obrigações Tributárias
14.750,48
(2.920,57)
- Impostos Incidentes sobre Receitas (5.266,96)
(3.076,97) - Lucros de Participações Societárias
- 5.799.676,84 - Outras Contas
Receitas
a
Apropriar
(120.666,79)
45.407,17
Receita Operacional Líquida 139.063,04
81.223,03 Ganhos ou Perdas de Capital 31.441,67
8.778,92
Caixa Líquido das
Despesas Administrativas
(691.953,85) (1.136.390,19) - Ganho ou Perda de Capital
31.441,67
8.778,92
Atividades Operacionais
(694.309,87) (826.928,21)
- Despesas Sociais
(232.807,86) (288.293,51)
Outras Despesas
(484.600,00)
Fluxo das Atividades
- Despesas Gerais
(459.145,99) (848.096,68)
- Outras Despesas
(484.600,00)
de Financiamento
Depreciação e Amortização
(76.576,85)
Resultado do Exercício
(-) Pagamento de Dividendos
(4.955.251,01) (2.439.138,54)
- Depreciação
(76.576,85)
7.991.201,63 6.541.171,83 (-) Empréstimos Diversos
- (200.000,00)
Despesas Tributárias
(44.085,92) (15.542,84) antes do IR e CSLL
(136.353,36) (69.417,89) Caixa Líquido das Atividades
- Impostos, Taxas e Emolumentos (44.085,92)
(15.542,84) Provisão para IR e CSLL
IR e CSLL
(136.353,36)
(69.417,89)
de Financiamento
(4.955.251,01) (2.639.138,54)
Resultado Operacional antes
Fluxo das Atividades
do Resultado Financeiro
(673.553,58) (1.070.710,00) Resultado Líquido
do Exercício
7.854.848,27 6.471.753,94
Resultado Financeiro
379.030,92
226.075,33
de Investimento
36.872,132
36.872,132 (-) Aportes em Investimentos
- Despesas Financeiras
(472,13)
(840,33) - Quantidade de Ações
(21.743,30)
- Receitas Financeiras
379.503,05
226.915,66 Lucro por Ação
0,2130
0,1755 (+) Recebimento de Dividendos 7.322.362,72 5.799.676,84
(325.800,00)
(30.332,00)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - Em Reais (-) Aquisição de Imobilizado
38.558,33
Capital Social Reserva de Lucros Resultado do Período Patrimônio Líquido (+) Alienação de Imobilizado
Saldo Anterior em 31/12/2019
36.872.132.35
708.301,20
37.580.433,55 Caixa Líquido das Atividades
de Investimento
7.013,377,75 5.769.344,84
- Lucro do Período
6.471.753,94
6.471.753,94
1.363.816,87 2.303.278,09
- Reserva Legal 5% s/Lucro
323.587,73
(323.587,73)
- Saldo das Atividades
- Distribuição de Lucros
(6.148.166,21)
(6.148.166,21) (+) Saldo Final
das Disponibilidades
7.017.791,17 5.653.974,30
Saldo Anterior em 31/12/2020
36.872.132.35
1.031.888,93
37.904.021.28
- Lucro do Período
7.854.848,27
77.854.848,27 (-) Saldo Inicial
das Disponibilidades
5.653.974,30 3.350.696,21
- Reserva Legal 5% s/Lucro
392.742,41
(392.742,41)
- Distribuição de Lucros
(7.462.105,86)
(7.462.105,86) Variação das
Disponibilidades
1.363.816,87 2.303.278,09
Saldo Final em 31/12/2021
36.872.132.35
1.424.631,34
38.296.763,69
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais)
Nota 1 - Contexto Operacional: A empresa Tajual Partici- presa está no regime do lucro Presumido e contabiliza os en- ...continuação
pações S/A é uma sociedade anonima fechada, constituida em cargos tributários pelo regime de caixa.
Investimentos
08/11/2006 e cujo objeto social é compra e venda de imóveis Nota 4 - Estoques
em Partic. Societárias Em 31/12/2021 Em 31/12/2020
Em 31/12/2021 Em 31/12/2020 SBRE Agricultura
próprios, aluguel de imóveis próprios e holdings de institui- Estoques de Imóveis
Apto 151 Edifício
ções não financeiras.
e Agropecuaria Ltda.
R$ 6.218.377 R$ 6.747.441
R$ 1.622.184 R$ 1.622.184 São Rafael Comércio
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Ouro Branco
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com Apto 171 Edifício
e Incorporações Ltda.
R$ 2.481.272 R$ 2.779.936
R$ 550.000
R$ 550.000 Total dos Investimentos R$ 32.662.671 R$ 31.224.408
as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas emitidas Esplanada Real
R$ 264.293 Nota 7 - Responsabilidade e Contingências: Não há paspelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as quais abran- Condomínio Clublife Morumbi R$ 264.293
gem a Legislação Societária, os Pronunciamentos, as Orienta- Imóvel Condomínio
sivo contingente registrado contabilmente, tendo em visto que
R$ 3.770.391 R$ 3.770.391 os administradores da empresa, escudados em opinião de seus
ções e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronuncia- Villas Juquey II
Total dos Estoques
R$ 6.206.868 R$ 6.206.868 consultores e advogados, não apontam contingências de quaismentos Contábeis (CPC).
Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1 - Aplicações Nota 5 - Imobilizado
quer natureza.
% Taxa de Em 31/12/ Em 31/12/ Nota 8 - Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é consFinanceiras: Estão registradas ao custo de aplicação, acresDepreciação
2021
2020 tituído pelo Capital Social de R$ 36.872.132,35 (trinta e seis
cidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço.
3.2 - Direitos e Obrigações: Estão demonstrados pelos va- Máquinas e
milhões, oitocentos e setenta e dois mil, cento e trinta e dois
10% R$ 50.372 R$ 50.372 reais e trinta e cinco centavos), divididos em 39.923.171 (trinlores históricos, acrescidos, quando aplicável, das correspon- Equipamentos
10% R$ 26.630 R$ 20.630 ta e nove mil, novecentos e vinte e três, cento e setenta e uma)
dentes variações monetárias e encargos financeiros, obser- Móveis e Utensílios
10% R$ 796.550 R$ 747.950 ações de capital no valor nominal de R$ 0,923577 cada uma.
vando o regime de competência. 3.3 - Estoques: A Socieda- Veículos
R$ 873.552 R$ 824.952 Também compõe o Patrimônio Líquido a conta de Reservas de
de possui estoques de Imóveis, registrados pelo custo da aqui(R$ 434.367) (R$ 596.432) Lucros no valor total de R$ 1.424.631,34 (um milhão, quatrosição, que estão disponíveis para venda (Nota 4). 3.4 - Imobi- Depreciações Acumuladas
R$ 277.120 R$ 228.520 centos e vinte e quatro mil, seiscentos e trinta e um reais e
lizado: É registrado pelo custo de aquisição e a depreciação
é calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de Nota 6 - Investimentos em Empresas Coligadas e Con- trinta e quatro centavos).
vida útil estimada dos bens (Nota 5). 3.5 - Ajuste de Avalia- troladas
Nota 9 - Eventos Subsequentes: Os administradores declação Patrimonial: A Empresa nunca efetuou ajuste de avalia- Investimentos
ram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à data
ção patrimonial. 3.6 - Investimentos em empresas coliga- em Partic. Societárias Em 31/12/2021 Em 31/12/2020 de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevanR$ 15.906.178 R$ 13.602.700 te sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa ou
das e controladas: A empresa possui investimentos em ou- IMOVAN Armaz.Gerais
R$ 6.390.747 R$ 6.486.743 que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
tras Sociedades, que foram avaliados pelo método da equiva- MCC Participações Ltda.
lência patrimonial. (Nota 6). 3.7 - Impostos Federais: A Em- Salvatio Participações Ltda. R$ 1.666.097 R$ 1.607.588
São Paulo, 31 de Dezembro de 2021

Ronaldo Cine - Contador CRC 1 SP 143.141/O-3

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 08A3-A552-C486-ABCF.

A Diretoria

Ronaldo Cine - Contador CRC 1 SP 143.141/O-3

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 08A3-A552-C486-ABCF.

Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Informamos que encontram-se na sede da administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos julgados necessários.
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - Em Reais
Demonstração o Fluxo de Caixa em 31
de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - Em Reais
ATIVO
31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
52.168.404,56 13.766.667,76 Circulante
34.993.681,52 4.442.204,52
- Banco e Aplicações
51.690.180,04 10.068.008,25 - Fornecedores
355,81
95.000,00 Fluxo das Atividades
- Estoque Imobiliário
299.601,91 3.513.515,90 - Obrigações Sociais
35.677,12
28.812,36
Operacionais
- Impostos a Recuperar
4.253,36
793,47 - Obrigações Tributárias
6.045,44
13.003,88 Lucro Líquido do Exercício 45.568.333,06 3.728.016,54
- Despesas a Apropriar
12.452,25
13.932,85 - Outras Contas a Pagar
11.022,23
11.209,53 (+) Depreciações
164.742,67 193.388,76
- Outras Contas a Receber
161.917,00
161.917,00 - Dividendos a Pagar
34.940.580,92 4.294.178,75
(-) Equivalência Patrimonial
(1.220.049,58) (4.395.749,00)
- Adiantamentos Diversos
8.500,29 Não Circulate
7.973.726,78 2.942.012,01
Lucro
Líquido
Ajustado
44.513.026,15
(474.343,70)
Não Circulate
17.675.257,21 18.832.879,04 - Empréstimos
5.300.345,53 1.605.277,50
- Participações Societárias 16.734.749,73 17.621.707,52 - Receitas a Apropriar
2.673.381,25 1.336.734,51 Redução (Aumento) nas
Contas do Ativo
3.220.434,99
(57.131,22)
- Adiantamento Futuro
Patrimônio Líquido
26.876.253,47 25.215.330,27
(3.459,89)
3.023,52
Aumento de Capital
21.743,30
- - Capital Social
22.396.877,89 22.396.877,89 - Impostos a Recuperar
8.500,29
(8.500,29)
16.756.493,03 17.621.707,52 - Reserva de Lucros
4.479.375,58 3.089.348,16 - Adiantamentos Diversos
Imobilizado
918.764,18 1.211.171,52 - (-) Prejuízos Acumulados
- (270.895,78) - Estoque de Imóveis
3.213.913,99
(51.441,14)
- Bens Imobilizado
1.601.563,54 1.866.471,54
- Despesas Antecipadas
1.480,60
(213,31)
- Depreciações Acumuladas
(682.799,36) (655.300,02)
Redução (Aumento) nas
Total do Ativo
69.843.661,77 32.599.546,80 Total do Passivo
69.843.661,77 32.599.546,80
Contas do Passivo
1.241.721,57 307.976,51
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - Em Reais
- Fornecedores
(94.644,19)
90.744,30
31/12/2021 31/12/2020 - Obrigações Sociais
31/12/2021 31/12/2020
3.776,55
818,83
Receitas Operacionais
51.814.651,18
11.598,83 Resultado Operacional antes
- Obrigações Tributárias
(3.870,23)
5.369,54
do Resultado Financeiro
45.479.057,91 (743.988,52)
- Receitas Prestação de Serviços
14.651,18
11.598,83
(187,30)
202,88
719.844,02
78.161,05 - Outras Contas
- Receitas de Venda de Imóveis 51.800.000,00
- Resultado Financeiro
1.336.646,74 210.840,96
- Despesas Financeiras
(30.625,74)
(2.077,75) - Receitas a Apropriar
Deduções de Receitas
(1.891.967,32) (1.003,29)
- Receitas Financeiras
750.469,76
80.238,80 Caixa Líquido das
- Impostos Incidentes
Atividades Operacionais 48.975.182,71 (223.498,41)
Resultado com Equivalência 1.220.049,58 4.395.749,00
sobre Receitas
(1.891.967,32)
(1.003,29) - Resultado com Equivalência
1.220.049,58 (707.153,25) Fluxo das Atividades
Receita Operacional Líquida 49.922.683,86
10.595,54 - Lucros de Participações Societária
- 5.102.902,25
de Financiamento
(21.429,41) 27.005,27 (-) Pagamento de Dividendos (13.261.353,26) (4.176.000,00)
Custo de Imóvel Vendido
(3.213.913,99)
- Ganhos ou Perdas de Capital
Ganho
ou
Perda
de
Capital
(21.429,41)
27.005,27
- Custo de Imóvel Vendido
(3.213.913,99)
(+) Ajuste de Exercícios Anteriores
345,57
Resultado Operacional Bruto 46.708.769,87
10.595,54 Resultado do Exercício
(+) Empréstimos Diversos
3.695.068,03 612.000,00
antes do IR e CSLL
47.397.522,10 3.756.926,80
Despesas Administrativas
(791.378,34) (692.023,45)
Caixa Líquido das Atividades
Provisão para IR e CSLL
(1.829.189,04) (28.910,26)
- Despesas Administrativas
(791.378,34) (692.023,45)
de Financiamento
(9.565.939,66) (3.564.000,00)
IR e CSLL
(1.829.189,04) (28.910,26)
Depreciação e Amortização (164.742,67)
- Resultado Líquido
Fluxo das Atividades
- Depreciação
(164.742,67)
de Investimento
do Exercício
45.568.333,06 3.728.016,54
(21.743,30)
Despesas Tributárias
(273.590.95) (62.560,61) - Quantidade de Ações
24.134.768 24.134.768 (-) Aportes em Investimentos
1,8881
0,1545 (+) Recebimento de Dividendos 2.107.007,37 5.102.902,25
- Impostos, Taxas e Emolumentos (273.590.95) (62.560,61) Lucro por Ação
(135.764,74) (436.395,55)
Demonstração das Mutações do Patrimînio Líquido em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro 2020 - Em Reais (-) Aquisição de Imobilizado
263.429,41 142.994,73
Capital Social Reserva de Lucros Resultado do Período Patrimônio Líquido (+) Alienação de Imobilizado
Saldo Anterior em 31/12/2019
22.396.877,89
2.889.402,56
25.286.280,45 Caixa Líquido das Atividades
- Lucro do Período
3.728.016,54
3.728.016,54
de Investimento
2.212.928,74 4.809.501,43
- Reserva Legal 5% s/Lucro
199.945,60
(199.945,60)
- Saldo das Atividades
41.622.171,79 1.022.003,02
- Distribuição de Lucros
(3.798.966,72)
(3.798.966,72) (+) Saldo Final
Saldo Anterior em 31/12/2020
22.396.877,89
3.089.348,16
(270.895,78)
25.215.330,27
das Disponibilidades
51.690.180,04 10.068.008,25
(270.895,78)
270.895,78
(-) Saldo Inicial
- Ajuste de Exercícios Anteriores
345,57
345,57
das
Disponibilidades
10.068.008,25 9.046.005,23
- Lucro do Período
45.568.333,06
45.568.333,06
- Reserva Legal 5% s/Lucro
1.660.923,20
(1.660.923,20)
- Variação das
Disponibilidades
41.622.171,79 1.022.003,02
- Distribuição de Lucros
(43.907.755,43)
(43.907.755,43)
Saldo Final em 31/12/2021
22.396.877,89
4.479.375,58
26.876.253,47 Nota 7 - Responsabilidade e Contingências: Não há pasNotas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais) sivo contingente registrado contabilmente, tendo em vista
Nota 1 - Contexto Operacional: A empresa Manisfer Parti- Federais: A Empresa está no regime do lucro Presumido e que os administradores da empresa, escudados em opinião
cipações S/A é uma sociedade anonima fechada, constituida contabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.
de seus consultores e advogados, não apontam contingências
em 01/11/2006 e cujo objeto social é compra e venda de imó- Nota 4 - Estoques
de quaisquer natureza.
Estoques de Imóveis
Em 31/12/2021 Em 31/12/2020 Nota 8 - Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é consveis próprios, aluguel de imóveis próprios.
R$ 299.602 tituído pelo Capital Social de R$ 22.396.877,89 (vinte e dois
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis: Condomínio Club Life Morumbi R$ 299.602
- R$ 3.213.914 milhões, trezentos e noventa e seis mil, oitocentos e setenta
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo Imóvel Balneário Prainha Guarujá
R$ 299.602 R$ 3.513.516 e sete reais e oitenta e nove centavos) divididos em
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas Total dos Estoques
emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as Nota 5 – Imobilizado
24.134.768 (vinte e quatro milhões, cento e trinta e quatro
% Taxa de Em 31/12/ Em 31/12/ mil, setecentos e sessenta e oito) ações. Também compõe o
quais abrangem a Legislação Societária, os PronunciamenDepreciação
2021
2020 Patrimônio Líquido a conta de Reservas de Lucros no valor totos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
Instalações
10% R$ 31.654
R$ 31.654 tal de R$ 4.479.375,58 (quatro milhões, quatrocentos e setende Pronunciamentos Contábeis (CPC).
10% R$ 110.976 R$ 107.786 ta e nove mil, trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta e
Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1 - Aplicações Máquinas e Equip.
10% R$ 116.557
R$ 57.055 oito centavos), reserva de 5% sobre os lucros apurados, consFinanceiras: Estão registradas ao custo de aplicação, acres- Móveis e Utensílios
10% R$ 1.342.376 R$ 1.669.976 tituída ao longo dos anos conforme definido no Estatuto da
cidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. Veículos
R$ 1.601.564 R$ 1.866.472 Sociedade. Conforme definições da Diretoria, as apurações
3.2 - Direitos e Obrigações: Estão demonstrados pelos va- Sub-total
(R$ 682.799) (R$ 655.300) são trimestrais e os resultados positivos de cada trimestre,
lores históricos, acrescidos, quando aplicável, das correspon- Depreciações Acumuladas
R$ 918.764 R$ 1.211.172 após constituição da reserva de 5%, é destinado para pagadentes variações monetárias e encargos financeiros, obser- Total
vando o regime de competência. 3.3 - Estoques: A Socieda- Nota 6 - Investimentos em Empresas Coligadas/ mento aos Acionistas. Todavia, a Sociedade apurou um Prejuíde possui estoques de Imóveis, registrados pelo custos de Controladas
zo no 4º trimestre de 2021 de R$ 19.189,02(dezenova mil, cento
aquisição e que estão disponíveis para venda (Nota 4). Participações
e oitenta e nove reais e dois centavos), (270.895,78 em 2020)
Em 31/12/2021 Em 31/12/2020 cabendo à Diretoria definir o tratamento destes prejuízos.
3.4 - Imobilizado: É registrado pelo custo de aquisição e a Societárias
R$ 6.369.004 R$ 6.486.743 Nota 9 - Eventos Subsequentes: Os administradores
depreciação é calculada pelo método linear, considerando-se MCC Participações Ltda
o prazo de vida útil estimada dos bens (Nota 5). 3.5 - Ajuste Salvatio Participações Ltda R$ 1.666.096 R$ 1.607.588 declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentede Avaliação Patrimonial: A Empresa nunca efetuou ajus- SBRE Agricultura
mente à data de encerramento do exercício que venham a
R$ 6.218.377 R$ 6.747.441 ter efeito relevante sobre a situação patrimonial ou finante de avaliação patrimonial. 3.6 - Investimentos em empre- e agropecuaria Ltda.
sas coligadas e controladas: A empresa possui investi- São Rafael Comércio
ceira da empresa ou que possam provocar efeitos sobre
R$ 2.481.272 R$ 2.779.936 seus resultados futuros.
mentos em outras Sociedades, que foram avaliados pelo mé- e Incorporações Ltda
todo da equivalência patrimonial. (Nota 6). 3.7 - Impostos Total dos Investimentos R$ 16.734.749 R$ 17.621.708
São Paulo 31 de dezembro 2021
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RUGE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S.A.
CNPJ 21.976.484/0001-89 - Companhia Aberta
Relatório da Administração
Operações: A Companhia atua na aquisição de direitos creditórios originados por meio da pla- ...continuação
Em R$ mil
taforma eletrônica da Geru Tecnologia e Serviços S.A. (“Geru Tecnologia” ou “Plataforma”),
Integra- Repagaparte relacionada, e realiza tal aquisição com recursos captados por meio de emissão de debênVencimento lizações mentos
tures. O valor integralizado por investidores é aplicado pela Companhia na compra dos direitos Debêntures - 3ª Emissão
04/07/2020
30.121
34.325
creditórios (cédulas de crédito bancário) por meio de endosso formalizado entre a Companhia e Debêntures - 4ª Emissão
01/11/2020
50.174
53.929
as instituições financeiras parceiras, que concedem as operações de crédito originadas pela Debêntures - 5ª Emissão
23/05/2021 140.315 140.962
Plataforma. As cédulas de crédito bancário emitidas pelos tomadores, além de servirem de las- Debêntures - 6ª Emissão - Série Sênior
16/11/2021 163.524 185.439
tro para as emissões de debêntures da Companhia, também são dadas em garantia a todos in- Debêntures - 6ª Emissão - Série Subordinada
16/11/2021
73.125
57.313
vestidores da emissão vinculada aos seus créditos, através de contratos de cessão fiduciária. Debêntures - 7ª Emissão - Série Sênior
10/10/2022 142.598 159.652
Os contratos de prestação de serviços relativos à originação, avaliação, cobrança e renegocia- Debêntures - 7ª Emissão - Série Mezanino
10/10/2022
47.837
52.789
ção dos créditos representados pela Cédulas de Crédito Bancário (CCB) são executados pela Debêntures - 7ª Emissão - Série Subordinada
10/10/2022
47.837
46.381
Geru Tecnologia.
728.991 769.398
Resultados: Desde sua constituição, em 7 de julho de 2015, até o período findo em 31 de As CCBs referentes a 1ª, 2ª, 3ª,4ª e a 5ª emissão, foi adquirida por “Chamada de Integralização”
dezembro de 2021, a Companhia realizou 7 emissões de debêntures no montante total de pela 8ª Emissão, qual utilizou parte dos valores nela aportada para compra dessas CCBs, repasR$ 728.991 mil e com os recursos recebidos das CCBs, pagou aos debenturistas R$ 751.213 sando assim os direitos creditórios sobre esses certificados de recebíveis. As Debêntures da 8ª
mil durante o mesmo período. As debêntures asseguraram aos debenturistas, prêmios de Emissão - Série Única assegurarão aos debenturistas, prêmio de reembolso das debêntures, obreembolso e juros remuneratórios condicionados à realização dos créditos decorrentes das servados os termos desta escritura de emissão, especialmente quanto a ordem de alocação de
CCBs cedidas à Companhia.
recursos, os debenturistas receberão nas datas de pagamento um prêmio de reembolso corresEm R$ mil
pondente ao montante líquido recebido pela emissora a título de pagamento das CCBs vinculaIntegra- Repaga- das a emissão existentes na carteira da emissora no mês anterior ao mês do respectivo pagaVencimento lizações mentos mento, após consideradas as alocações de recursos mais prioritárias, conforme a ordem de alo07/07/2020
16.017
17.958 cação de recursos (“Prêmio de Reembolso”).” Os recursos obtidos com as debêntures foram utiDebêntures - 1ª Emissão (i)
07/07/2020
17.443
20.649 lizados para a aquisição de CCBs no montante total de R$ 835.948 mil.
Debêntures - 2ª Emissão (ii)

Em R$ mil
CCBs adquiridas
CCBs - 1ª Emissão (i)
16.753
18.438
CCBs - 2ª Emissão (i)
31.527
CCBs - 3ª Emissão (i)
52.235
CCBs - 4ª Emissão (i)
CCBs - 5ª Emissão (i)
151.369
CCBs - 6ª Emissão
245.966
CCBs - 7ª Emissão
319.660
835.948
(i) As CCBs referentes a 1ª, 2ª, 3ª,4ª e a 5ª emissão, foram adquiridas por “Chamada de
Integralização” pela 8ª Emissão, qual utilizou parte dos valores nela aportada para
compra dessas CCBs, repassando assim os direitos creditórios sobre esses certificados de recebíveis.
Impactos do COVID-19: Ao analisar os possíveis impactos do COVID-19 na RUGE Securitizadora, foram realizadas reuniões para entender como a GERU Tecnologia se preparou
para o ocorrido. Nas reuniões foram apresentadas as seguintes ações para minimizar os
impactos para os investidores: a Companhia intensificou as cobranças junto aos devedores, fazendo assim um acompanhamento mais efetivo de seus clientes. Ainda sob os possíveis efeitos nas informações contábeis intermediárias devemos analisar sob a seguinte
ótica, as perdas por redução ao valor recuperável decorrem da perda estimada e incorrida
por parte do cedente da operação, tendo sua contrapartida direta o valor presente das
obrigações com investidores da securitização.
Auditoria e serviços de não auditoria: Finalmente, para os fins da Instrução CVM nº
381, de 14 de janeiro de 2003 (“ICVM 381”), a Administração da Companhia informa que
durante o ano de 2021, não foram prestados serviços de não auditoria para a Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A.

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
Aos Acionistas e Administradores da
da por Provisão para perdas esperadas e ao impacto que eventuais alterações nas premissas trações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao les internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. - São Paulo - SP
utilizadas em sua determinação poderia ter nas demonstrações financeiras, consideramos este fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as de- entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procediOpinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Ruge Securitizadora de Créditos Finan- assunto como relevante para a nossa auditoria.
monstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra for- mentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarceiros S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Realizamos o entendimento dos processos ma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, con- mos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos a adequação
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do relacionados à elaboração dos estudos para determinação da perda por Provisão para perdas cluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a co- das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as corres- esperadas de créditos a receber e ao processo de apuração desta estimativa. Avaliamos, com municar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela admipondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras in- ajuda de especialistas internos, a razoabilidade das premissas usadas pela Companhia para de- Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras: A administra- nistração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audiformações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apre- terminar a perda por Provisão para perdas esperadas comparando com os dados históricos dos ção é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de toria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam
sentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira créditos, tais como histórico de pagamentos, prazo de vencimento por contrato e percentual de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela deter- levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Comda Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempe- recuperação da carteira. Efetuamos ainda o recálculo da perda por Provisão para perdas espe- minou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de dis- panhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso
nho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, radas tendo por base as premissas determinadas pela Companhia para a classificação dos es- torção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das de- relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou inde acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
tágios de risco e comparamos a razoabilidade das estimativas realizadas em exercícios anterio- monstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a cluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas concluBase para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e in- res com as perdas efetivas reconhecidas nos períodos subsequentes. Avaliamos também a ra- Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatóternacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão zoabilidade das divulgações efetuadas nas demonstrações financeiras em relação às normas sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi- rio. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das de- aplicáveis. Com base nas evidências obtidas por meio dos procedimentos acima, consideramos nanceiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas opera- em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo
monstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os aceitável a avaliação da mensuração da provisão para Provisão para perdas esperadas dos cré- ções, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiprincípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas ditos a receber, assim como as respectivas divulgações, no contexto das demonstrações finan- Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras: ras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais ceiras tomadas em conjunto, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, toma- o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a administração a respeito,
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de audito- Outros assuntos: Demonstração do valor adicionado: A demonstração do valor adiciona- das em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações sigria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
do (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabi- fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é nificativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles inPrincipais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nos- lidade da administração da Companhia, foi submetida a procedimentos de auditoria executados um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo ternos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram objeto de coso julgamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corren- em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais dis- municação com os responsáveis pela administração, determinamos aqueles que foram
te. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das demonstrações financei- nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as demonstrações finan- torções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações financeiras do
ras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, ceiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está de acordo consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro exercício corrente, e que, dessa maneira constituem os Principais Assuntos de Auditoria.
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos.
com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicio- de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulaProvisão para perdas esperadas dos créditos a receber: Descrição: Conforme descrito nado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, referidas demonstrações financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as mento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extrenas notas explicativas nº 6b e 9, para fins da determinação da perda por Provisão para perdas em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técni- normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e man- mamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatóesperadas dos créditos a receber, a Companhia classifica as operações de Cédulas de Crédito co e é consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
temos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos rio porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspecBancário (“CCBs”) em três estágios. A classificação das operações de CCBs em estágios de ris- Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se cau- tiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público.
co envolve julgamento da Companhia baseados em sua metodologia interna de classificação de do auditor: A administração da Companhia é responsável por essas outras informações sada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
São Paulo, 29 de março de 2022.
risco, a qual é desenvolvida por meio de estudos internos, que envolvem histórico de pagamen- que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundatos, prazo de vencimento dos contratos e percentual de recuperação da carteira. Devido à rele- financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma mentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
Auditores Independentes Ltda.
Mark Suda Yamashita
vância dos créditos a receber e ao alto grau de julgamento envolvido na determinação da per- de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demons- maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os contro- CRC 2SP014428/O-6
Contador CRC SP-271754/O-9
Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Demonstração do resultado para os exercícios
Demonstrações dos fluxos de caixa para os exercícios
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
ATIVOS
Nota 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVOS
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e equivalentes de caixa
7
1.092
218 Fornecedores e outras contas a pagar
9
120
Período de doze meses
31/12/2021 31/12/2020
Caixa Restrito
8
3.782
13.192 Debêntures
10
20.720
48.112
31/12/2021 31/12/2020 Fluxo de caixa das atividades operacionais
Créditos a receber
9
186.250
248.663 Impostos a recolher
10
5 Receita Operacional
(1.109)
(1.747)
15
37.339
122.937 Resultado do período
Provisão para perdas esperadas
9
(161.910)
(222.341) Outras obrigações
18
- Lucro bruto
37.339
122.937 Ajustes de
Outros ativos
349
329 Adiantamentos
8 Despesas gerais e administrativas
37.339
122.937
16
(1.109)
(1.733) Prêmio das debêntures
Total do ativo circulante
29.563
40.061 Total do passivo circulante
20.757
48.245 Provisão para redução ao valor recuperável dos recebíveis
(65.947)
26.052
16
65.947
(26.052) Provisão para perda de empréstimos e recebíveis
Créditos a receber
9
17.376 Debêntures
10
8.396
3.262 Provisão remuneração dos debenturistas
Provisão para perda no prêmio de debêntures
65.947
(26.052)
16
(65.947)
26.052
Provisão para perdas esperadas
9
(5.516) Total do passivo não circulante
8.396
3.262 Resultado antes das
(Aumento) Redução em Provisão para Contingências
(14)
Total do ativo não circulante
11.860 Patrimônio líquido
receitas financeiras líquidas
36.230
121.204 Variação no capital circulante:
Capital social
11
6.709
6.709
(Aumento) Redução Caixa Restrito
9.410
16.022
Receitas financeiras
17
30
11
Capital social a Integralizar
11
(1.102)
(2.208)
16.864
63.292
Despesas financeiras
17
(37.369)
(122.962) (Aumento) Redução em Créditos a Receber e Debêntures
Prejuízos acumulados
11
(5.197)
(4.087)
(20)
243
Receitas financeiras líquidas
(37.339)
(122.951) (Aumento) Redução em Outros Ativos
Total do patrimônio líquido
410
414
(111)
(328)
Resultado do período
(1.109)
(1.747) (Aumento) Redução em Fornecedores
Total do ativo
29.563
51.921 Total do passivo e patrimônio líquido
29.563
51.921
(Aumento) Redução em Impostos a Recolher
5
(26)
Resultado por ação
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
(Aumento) Redução em Outras Obrigações
19
(120)
Resultado por ação - básico (em R$)
(0,165)
(0,971)
(Aumento) Redução em Adiantamentos
(8)
13
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Resultado por ação - diluído (em R$)
(0,165)
(0,971)
Prêmio sobre as debêntures pagos
(5.030)
(22.539)
Capital social
Capital social a integralizar
Prejuízos acumulados Total do patrimônio líquido
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
Caixa
gerado
nas
atividades
operacionais
57.359
177.733
Saldo em 31 de dezembro de 2019
3.709
(1.080)
(2.339)
290
Demonstração do resultado abrangente para os exercícios
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
3.000
3.000
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Recursos provenientes de aporte de capital de acionistas
1.106
1.872
Capital Social a Integralizar
(1.128)
(1.128)
Período
de
doze
meses
Pagamento de principal de debêntures
(57.591)
(179.713)
Resultado do período
(1.747)
(1.747)
(56.485)
(177.841)
31/12/2021 31/12/2020 Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
Saldo em 31 de dezembro de 2020
6.709
(2.208)
(4.086)
414
874
(108)
Mutações do período
3.000
(1.128)
(1.748)
124 Resultado do exercício
(1.109)
(1.747) Aumento (Redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
218
326
Aumento de capital
- Outros Resultados Abrangentes
Caixa e equivalentes de caixa no final do período
1.092
218
Capital Social a Integralizar
1.106
1.106
Resultado abrangente total
(1.109)
(1.747) Variação
874
(108)
Resultado do período
(1.109)
(1.109)
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
Saldo em 31 de dezembro de 2021
6.709
(1.102)
(5.197)
410
Demonstrações do valor adicionado para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)
Mutações do período
1.106
(1.109)
(4)
Período de doze meses
Período de doze meses
As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações financeiras
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 Valor adicionado recebido em transferência
Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais)
Receita financeira
30
11
1. Contexto operacional: A Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Companhia”), inadimplência através da observação do comportamento destes tomadores ao longo do período Receitas
Valor
adicionado
total
a
distribuir
36.260
121.215
Receita
Operacional
37.339
122.937
foi constituída em 7 de julho de 2015. A Companhia é constituída na forma de Companhia anô- sob análise, comparando as mudanças nas faixas de atraso com as respectivas probabilidades
Distribuição
do
valor
adicionado
36.260
121.215
Insumos
adquiridos
de
terceiros
de
perda.
Considerando
estas
informações
como
razoáveis
e
sustentáveis,
disponíveis
sem
cusnima de capital aberto, domiciliada no Brasil com sua sede social localizada na Rua Cardeal Ar37.369
122.962
(1.109)
(1.733) Despesas financeiras
coverde, 2365, 7º Andar, Pinheiros, São Paulo, Capital. A Companhia atua na aquisição e secu- to ou esforço excessivos, como indicativo de aumentos significativos no risco de crédito desde Serviços prestados de terceiros
(Lucros retidos) prejuízo do período
(1.109)
(1.747)
ritização de créditos financeiros, emissão e colocação, privada ou nos mercados financeiro e de o reconhecimento inicial. c. Classificação e mensuração dos passivos financeiros: Os Outras (despesas) receitas operacionais
36.260
121.215
36.230
121.204 Valor adicionado distribuído
capitais, de títulos de crédito e/ou valores mobiliários compatíveis com suas atividades, no seg- passivos financeiros são inicialmente reconhecidos pelo custo amortizado e subsequentemen- Valor adicionado líquido produzido pela Companhia
As
notas
explicativas
são
partes
integrantes
das
demonstrações
fi
nanceiras
mento operacional de crédito pessoal; realização de negócios e a prestação de serviços relacio- te mensurados a valor justo ou mantidos a custo amortizado. Os seguintes passivos financeiros
31/12/2021 31/12/2020
nados às operações de securitização de créditos financeiros e emissões de títulos lastreados são classificados a Custo Amortizado: Fornecedores e Debêntures. (v) Provisões: As provisões trimonial) ao valor justo são reconhecidos no resultado da antiga controladora proporcional- 8. Caixa Restrito
269
702
em tais créditos. Em 18 de fevereiro de 2019, a Companhia celebrou “Acordo Operacional e Ou- para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais são reconhecidas para obrigações presentes (legal ou mente às participações dos investidores não relacionados na nova coligada ou joint venture. A Bancos conta corrente
3.513
12.490
tras Avenças” com a VERT Consultoria e Assessoria Financeira Ltda. (“VERT Consultoria”), que presumida) resultantes de eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma data de vigência das alterações ainda não foi definida pelo IASB; porém, é permitida a adoção Aplicações financeiras - CDB
3.782
13.192
tem por objeto a administração dos negócios da Companhia, bem como a prestação de serviços confiável e cuja liquidação seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estima- antecipada das alterações. Essas alterações não apresentam impacto sobre as demonstrações Total
Os valores registrados como caixa restrito são mantidos para pagamento de juros e amortizade consultoria financeira relacionados a gestão, estruturação e administração de emissões, tiva das considerações requeridas para liquidar a obrigação no fim de cada exercício considefinanceiras da Companhia. IFRS 17 (CPC 50) - Contratos de Seguro - A nova norma estabe- ção das debêntures, sendo seu uso exclusivo para esses devidos fins. Visto que o período de
presentes e futuras, de debêntures da Companhia. Em 19 de fevereiro de 2019 em linha com rando-se os riscos e as incertezas relativos à obrigação. 6.1. Normas e interpretações alteo disposto no “Acordo Operacional e Outras Avenças” celebrado entre a Companhia e a VERT radas ou ainda não efetivas: As normas e interpretações alteradas emitidas, mas ainda não lece os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de contratos alocação dos ativos acabou, todos os valores recebidos na operação são destinados exclusivaConsultoria, a Companhia em Assembleia Geral Extraordinária também aprovou a alteração efetivas até a data de emissão das demonstrações financeiras, estão descritas a seguir. A Com- de seguro e substitui a IFRS 4 (CPC 11) - Contratos de Seguro. As alterações da nova norma são mente para os fins acima mencionados. Estas aplicações financeiras são mensuradas incialda denominação social da Companhia de Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A panhia pretende adotar essas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando aplicáveis para períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2023. Essas alterações mente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação diretamente atribuíveis. Em
31 de dezembro de 2021, a remuneração média das aplicações financeiras foi equivalente à
para Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. Os contratos de prestação de serviços entrarem em vigor. • Reforma da taxa de juros de referência - Fase 2 (alterações ao não apresentam impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
95% (95% em 31 de dezembro de 2020) do Certificado de Depósito Interfinanceiro (“DI ).
relativos à avaliação, cobrança e renegociação dos créditos representados pelas Cédulas de CPC48, CPC 38, CPC 40, CPC 11 e CPC 06) - As alterações tratam de questões que podem 7. Caixa e Equivalentes de Caixa
31/12/2021 31/12/2020
9. Créditos a Receber
Crédito Bancário (“CCB”) são executados pela Geru Tecnologia e Serviços S.A. (“Geru Tecno- afetar as demonstrações financeiras como resultado da reforma da taxa de juros de referência,
Bancos conta corrente
3
1
31/12//2021 31/12/2020
logia”), parte relacionada da Companhia. A Geru Tecnologia é subsidiária integral da Geru incluindo os efeitos de mudanças nos fluxos de caixa contratuais ou relações de hedge decorAplicações
fi
nanceiras
CDB
1.089
217
Cédulas de crédito bancário - CCBs
186.250
266.039
Holding Limited, controladora da Companhia, sediada em Londres, Reino Unido. Os fluxos de rentes da substituição da taxa de juros de referência por uma taxa de referência alternativa. As
(161.910)
(227.857)
1.092
218 Provisão para perdas esperadas (i)
caixa da Companhia serão mantidos pela Geru Holding Limited, controladora da Companhia alterações fornecem expediente prático para certos requisitos do CPC 48, CPC 38, CPC 40, CPC Total
24.340
38.182
por meio de aportes de capital, compensando os prejuízos gerados pelas despesas fora do 11 e CPC 06 relacionados a: • Mudanças na base de determinação dos fluxos de caixa contra- Os CDBs são de alta liquidez e prontamente conversíveis em um montante conhecido de Total
186.250
248.663
fluxo operacional. Nesse contexto, sempre que necessário, a Geru Holding Limited realiza tuais de ativos financeiros, passivos financeiros e passivos de arrendamento; e • Contabilida- caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Estas aplicações fi- Circulante
(161.910)
(222.341)
de de hedge. A Companhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação da norma em suas de- nanceiras são mensuradas incialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de Provisão para perdas esperadas (i)
aportes de capital para honrar com essas despesas.
Total Circulante
24.340
26.322
2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras: As demonstra- monstrações financeiras. • Benefícios relacionados à COVID-19 (alteração ao CPC 06/
transação diretamente atribuíveis. Em 31 de dezembro de 2021 a remuneração média das Não circulante
17.376
ções financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de IFRS 16 - Arrendamentos) - Benefícios relacionados à Covid-19 concedidos a arrendatários
aplicações
financeiras
foi
equivalente
à
95%
(95%
em
31
de
dezembro
de
2020)
do
CertiProvisão para perdas esperadas (i)
(5.516)
acordo com o CPC 26 (R1) - Apresentação das Demonstrações Contábeis, emitido pelo Comitê em contratos de arrendamentos após 30 de junho de 2021. Essas alterações não tiveram impacTotal não circulante
11.860
de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”) e de acordo com os pronunciamentos aprovados pela to sobre as demonstrações financeiras da Companhia. • Contratos Onerosos - Custos para ficado de Depósito Interfinanceiro (“DI ”).
Comissão de Valores Mobiliários - CVM, aplicáveis a elaboração e Apresentação Demonstra- cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) - As alterações especificam quais os custos que Movimentação dos créditos a receber:
Amortização
ções Financeiras Padronizadas - DFP. A emissão das demonstrações financeiras para o exercício uma entidade inclui ao determinar o custo de cumprimento de um contrato com o objetivo de
Saldo líquido
Juros e
Reversão/(Provisão)/para
Saldo líquido
findo em 31 de dezembro de 2021, foi autorizada pela Diretoria em 29 de março de 2022. Deta- avaliar se o contrato é oneroso. As alterações aplicam-se a exercícios anuais com início em ou
em 31/12/2020
Encargos
Provisão para perdas esperadas (i) Principal Juros e encargos
em 31/12/2021
após 1º de janeiro de 2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem aplilhes sobre as políticas contábeis da Companhia estão apresentadas na Nota Explicativa nº 6.
3.153
2.175
20.887
(4.205)
(15.013)
6.997
3. Moeda funcional e moeda de apresentação: Estas demonstrações financeiras estão cadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o efeito cumulativo da aplicação das al- CCBs - 6ª Emissão
35.009
21.368
27.156
(29.512)
(44.612)
9.409
apresentadas em Reais (R$), que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram ar- terações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura em lucros acumulados ou outros CCBs - 7ª Emissão (ii)
20
1
17.904
(664)
(9.326)
7.935
componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os comparativos não são reapresen- CCBs - 8ª Emissão (i)
redondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.
Total
38.182
23.544
65.947
(34.381)
(68.951)
24.340
4. Uso de estimativas e julgamentos: Na preparação destas informações financeiras, a Ad- tados. A Companhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação da norma em seus contraAmortização
ministração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas tos. • Alterações à IAS 16 (CPC 27) - Imobilizado: Recursos Antes do Uso Pretendido Saldo líquido
Juros e
Reversão/(Provisão)/
Saldo líquido
contábeis da Companhia, como provisão para perda na carteira de créditos a receber, provisão As alterações proíbem deduzir do custo de um item do imobilizado qualquer recurso provenienem 31/12/2020
em 31/12/2019
Encargos
Provisão para perdas esperadas (i) Principal Juros e encargos
para perda no prêmio das debêntures e provisão para contingências. Os resultados reais podem te da venda de itens produzidos antes do ativo estar disponível para uso, isto é, recursos para
40.728
22.556
12.078
(27.669)
(44.537)
3.153
divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma contínua. As re- trazer o ativo ao local e na condição necessária para que seja capaz de operar da maneira pre- CCBs - 6ª Emissão
206.572
72.496
(64.150)
(88.484)
(91.425)
35.009
tendida pela Administração. As alterações são aplicáveis para período de relatório iniciado em CCBs - 7ª Emissão (ii)
visões das estimativas são reconhecidas prospectivamente.
7.834
5.033
26.020
(8.392)
(30.475)
20
5. Base de mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo ou após 1º de janeiro de 2022. A Companhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação da CCBs - 8ª Emissão (i)
255.134
100.085
(26.052)
(124.545)
(166.440)
38.182
histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores norma em suas demonstrações financeiras. • Alterações à IFRS 3 (CPC 15(R1)) - Referên- Total
A
carteira
de
créditos
a
receber
é
composta
por
CCBs
sem
garantias,
remuneradas
a
juros
prefi
xados
com
taxas
que
variam
entre
2,00%
e
5,00%
ao
mês.
As
CCBs
estão
vinculadas
às
emissões
justos no fim de cada exercício e período de relatório. O custo histórico geralmente é baseado cia à Estrutura Conceitual - As alterações atualizam a IFRS 3 (CPC 15(R1)) de modo que ela
no valor justo das contraprestações pagas em troca de bens e serviços. Valor justo é o preço que se refere à Estrutura Conceitual de 2018 em vez da Estrutura de 1989. Elas também incluem na de debêntures (vide Nota Explicativa nº 10) e eventuais inadimplementos ou perdas efetivas são repassadas em sua totalidade aos debenturistas.
seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de um passivo em uma tran- IFRS 3 (CPC 15(R1)) a exigência de que, para obrigações dentro do escopo da IAS 37 (CPC 25), o (i) Transferência dos direitos creditórios: Conforme Nota Explicativa nº 10, no dia 2 de O montante revertido da Provisão para perdas esperadas é de R$ 65.947, sendo R$ 21.582 resação organizada entre participantes do mercado na data de mensuração, independentemente comprador aplica a IAS 37 (CPC 25) para determinar se há obrigação presente na data de aqui- julho de 2020 foi deliberada pela Diretoria da RUGE, a 8ª emissão de debêntures. De acor- flexo do ajuste nos percentuais da provisão e R$ 44.365 de recuperação da carteira:
de esse preço ser diretamente observável ou estimado usando outra técnica de avaliação. Ao sição em virtude de eventos passados. As alterações são aplicáveis a combinações de negócios do com a “Chamada de Integralização”, a 8ª Emissão utilizou parte dos valores para com(A) Valores
(B) Valores (B) - (A) = (C) (D) Recu- (C) + (D)
estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva em consideração as caracterís- cuja data de aquisição ocorra em ou após o início do primeiro período de relatório iniciado em
Pré Revisão Pós Revisão
Ajuste peração Reversão
pra das CCBs que compunham a 1ª, a 2ª, a 3ª, 4ª e a 5ª emissões, a transação de compra e Emissão
ticas do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado levarem essas características ou após 1º de janeiro de 2022. A Companhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação da
6ª Emissão
81.931
74.909
(7.022)
(13.865)
(20.887)
em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de mensuração. O valor justo para alteração da referida norma em suas demonstrações financeiras. • Melhorias Anuais ao Ci- venda desses direitos que totalizou um valor de R$ 1.394, assim os investidores dessas de- 7ª Emissão
78.092
71.466
(6.626)
(20.529)
(27.155)
bêntures
repassando
os
direitos
creditórios
desses
certificados
de
recebíveis,
não
tendo
clo de IFRSs 2018-2020 Alterações à IFRS 1 (CPC 27 (R1), CPC 43 (R1)) - Adoção Inicial
fins de mensuração nestas informações contábeis é determinado nessa base.
8ª Emissão
92.548
84.614
(7.934)
(9.971)
(17.905)
6. Principais políticas contábeis: A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas das Normas Internacionais de Contabilidade, IFRS 9 (CPC 48) - Instrumentos Finan- mais direitos ou obrigações referentes a essas emissões, conforme Nota Explicativa nº 10. Total
252.571
230.989
(21.582)
(44.365) (65.947)
abaixo de maneira consistente durante todo o período apresentado nestas demonstrações fi- ceiros, IFRS 16 (CPC 06(R2)) - Arrendamentos, e IAS 41 (CPC 29) - Agricultura. - A Com- Toda a transação entre as partes envolvidas foi realizada com o acompanhamento dos in- 10. Debêntures
nanceiras. (i) Caixa e equivalentes de caixa: São ativos financeiros ao valor justo por meio panhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação da norma em suas demonstrações finan- vestidores e seus representantes e comunicadas em 17 e 19 de junho de 2020, 30 de outu31/12/2021 31/12/2020
do resultado. Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos de caixa, contas bancárias e inves- ceiras. • Imposto diferido relacionado a ativos e passivos decorrentes de uma única bro de 2020 e a última comunicação no dia 20 de maio de 2021.
Debêntures - 5ª Emissão (iii)
3.103
timentos financeiros de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original igual ou infe- transação (alterações ao CPC 32/IAS 12) - As alterações limitam o escopo da isenção de
Debêntures - 6ª Emissão (i)
7.460
4.956
Provisão para perdas esperadas de créditos a receber por estágios:
rior a três meses e que são prontamente convertidos em um montante conhecido de caixa e su- reconhecimento inicial para excluir transações que dão origem a diferenças temporárias iguais
Debêntures - 7ª Emissão (ii)
11.496
43.044
31/12/2021 31/12/2020
jeito a um risco insignificante de alteração no valor justo. (ii) Receita de juros: A receita de e compensatórias - por exemplo, arrendamentos e passivos de custos de desmontagem. As alDebêntures - 8ª Emissão (iii)
10.160
271
(35) Circulante
juros é calculada utilizando-se o método de juros efetivos, aplicando-se a taxa de juros efetiva terações aplicam-se aos períodos anuais com início em ou após 1 de janeiro de 2023. Para ar- Provisão para perdas esperadas - CCBs - 6ª Emissão - Estágio 1
20.722
48.112
(379) Não Circulante
ao valor contábil bruto do ativo financeiro, exceto para os ativos que possuem problemas de re- rendamentos e passivos de custos de desmontagem, os ativos e passivos fiscais diferidos asso- Provisão para perdas esperadas - CCBs - 6ª Emissão - Estágio 2
8.396
3.262
(51.948)
(72.421) Total
cuperação de crédito classificamos como “não performado”. A Companhia classifica uma ope- ciados precisarão ser reconhecidos desde o início do período comparativo mais antigo apresen- Provisão para perdas esperadas - CCBs - 6ª Emissão - Estágio 3
29.116
51.374
ração de crédito como “não performado” se o pagamento do principal ou dos juros apresentar tado, com qualquer efeito cumulativo reconhecido como um ajuste no lucro acumulado ou ou- Total Provisão para perdas esperadas - 6ª emissão
(51.948)
(72.835) Os recursos obtidos por meio das emissões de debêntures foram destinados à aquisição de
atrasos de 90 dias ou mais. Neste caso, a apropriação de juros deixa de ser reconhecida, visto tros componentes do patrimônio naquela data. Para todas as outras transações, as alterações Provisão para perdas esperadas - CCBs - 7ª Emissão - Estágio 1
m
N
(47)
(312) CCBs. As carteiras de recebíveis são segregadas fi
que a Companhia avalia como baixa a probabilidade de recebimento. Créditos a receber, cons- se aplicam a transações que ocorrem após o início do período mais antigo apresentado. A Com- Provisão para perdas esperadas - CCBs - 7ª Emissão - Estágio 2
m
m
(431)
(3.460)
tituídos por Cédulas de Crédito Bancário (CCBs), são adquiridos pela Companhia em caráter de- panhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação da alteração da referida norma em suas
D
m
m
Provisão para perdas esperadas - CCBs - 7ª Emissão - Estágio 3
(50.803)
(74.664)
finitivo, irrevogável e irretratável, sem coobrigação do cedente ou qualquer mecanismo de re- demonstrações financeiras. • Alterações ao CPC 26: Classificação de passivos como
MN
m
m
(51.281)
(78.436) m
compra dos créditos inadimplidos. As aquisições dos créditos ocorrem durante o período de alo- circulante ou não circulante - Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos Total Provisão para perdas esperadas - 7ª emissão
m
m
D
m
cação de recursos, a qual tem o ciclo de 12 meses a partir da emissão das debêntures. O prazo 69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para classificar o pas- Provisão para perdas esperadas - CCBs - 8ª Emissão - Estágio 1
m
m
(8)
de vencimento dos créditos varia de 12 a 36 meses, a partir do mês de aquisição das CCBs e a sivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: a) O que significa um direito Provisão para perdas esperadas - CCBs - 8ª Emissão - Estágio 2
m
m
D
UG
taxa de retorno esperada não deve ser considerada como garantia de rentabilidade da carteira. de postergar a liquidação; b) Que o direito de postergar deve existir na data-base do relatório; Provisão para perdas esperadas - CCBs - 8ª Emissão - Estágio 3
A
m
m
(58.682)
(76.579)
(iii) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social do c) Que essa classificação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direi- Total Provisão para perdas esperadas - 8ª emissão
m
mm
m
(58.682)
(76.586)
exercício corrente são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de to de postergação; d) Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível for Total Provisão para perdas esperadas - Estágio 1
m
m
m
(47)
(347)
10% sobre o lucro tributável anual excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lu- em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não afetariam sua classificaA m
mA m
m m
Total Provisão para perdas esperadas - Estágio 2
(431)
(3.846)
cro tributável anual para contribuição social, e consideram a compensação de prejuízos fiscais ção. As alterações são válidas para períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem
m
m
m
m
(161.433)
(223.664)
e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real do exercício. (iv) Instru- ser aplicadas retrospectivamente. A Companhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação Total Provisão para perdas esperadas - Estágio 3
m
m
m
m
(161.910)
(227.858)
mentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são inicialmente mensurados pelo cus- da alteração da referida norma em seus passivos. • Alterações ao IAS 8: Definição de es- Total Provisão para perdas esperadas (i)
C
D
A D
m
to amortizado e subsequentemente mensurados ao valor justo, ou mantido a custo amortizado. timativas contábeis - Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8, norma corre- Abertura do contas a receber por estágio: Atualmente os recebíveis da companhia
m
a. Classificação e mensuração dos ativos financeiros: Os ativos financeiros estão classi- lata ao CPC 23, no qual introduz a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem são classificados em 3 estágios de recuperabilidade, sendo os saldos conforme demons% D
m
ficados nas seguintes categorias: custo amortizado, valor justo por meio de outros resultados a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis e trado abaixo:
m
m m
m
abrangentes e valor justo por meio do resultado. A classificação e a mensuração subsequente correção de erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades usam as técnicas de mediO
m
m
31/12/2021
de ativos financeiros dependem do modelo de negócio no qual são administrados e das carac- ção e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As alterações serão vigentes para pem
A D
m
Provisão
terísticas de seus fluxos de caixa. • Custo amortizado: O custo amortizado é o valor pelo qual o ríodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e serão aplicadas para mudanças nas polím
%
Cédulas de crédito
Juros Não
para perdas
ativo ou passivo financeiro é mensurado no reconhecimento inicial, mais atualizações efetua- ticas e estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção antem m
m
m
m
bancário - CCBs Default Incorridos
esperadas (i)
Total
das utilizando o método de juros efetivos, menos a amortização do principal e juros, ajustado cipada é permitida se divulgada. A Companhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação
m
m
m
Estágio
1
3.294
(1.084)
(47)
2.163
para qualquer provisão para perda de crédito esperada. Estão classificados nesta categoria os da alteração na referida norma mas não espera que as alterações tenham um impacto signifim
m
m
créditos a receber e outros ativos. • Valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido pela cativo nas demonstrações financeiras. • Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Estágio 2
1.001
(103)
(431)
467
m
m
m
venda de um ativo ou que seria pago pela transferência de um passivo em uma transação orde- Divulgação de políticas contábeis - Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS Estágio 3
m
m
m m
510.589 (257.619)
(747)
(230.512) 21.711
nada entre participantes do mercado na data de mensuração. Estão classificados nesta catego- 1, norma correlata ao CPC 26 (R1) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, Total
m
O
m
m
514.884 (257.619)
(1.934)
(230.990) 24.340
ria os Caixas e Equivalentes de Caixa e caixa restrito. b. Provisão para perdas esperadas: no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidam
m
31/12/2020
Provisão para perdas esperadas: Os requerimentos de avaliação da Provisão para perdas espe- de para a divulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a divulm
A D
m
Provisão
radas de ativos financeiros são baseados em um modelo de perda de crédito esperada. No exer- garem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de
m
Cédulas de crédito
Juros Não
para perdas
cício de 2021, como parte do processo de revisão das estimativas de provisões de Provisão para políticas contábeis significativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias de
D
%
m
(i)
Total
bancário
CCBs
Default
Incorridos
esperadas
perdas esperadas verificamos que não houve variação entre a recuperabilidade efetiva e as per- como as entidades devem aplicar o conceito de materialidade para tomar decisões sobre a dim
m m
m
43.143
(10.250)
(347) 32.547 O
das projetadas para os ativos, desta forma, as premissas para cálculo das provisões de Provi- vulgação das políticas contábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados Estágio 1
m
m
são para perdas esperadas dos ativos não tiveram alterações. • O modelo de perda de crédito em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao Estágio 2
m
A D
m
M
9.693
(1.804)
(3.846) 4.043
esperada inclui uso de informações prospectivas e classificação do ativo financeiro em três es- Practice Statement 2 fornece guias não obrigatórios na aplicação da definição de material para Estágio 3
m
%
510.741 (187.393)
(13.423)
(393.002) 1.592
tágios: • Estágio 1 - Perda de crédito esperada para 12 meses: representa os eventos de ina- a informação das políticas contábeis, uma data para adoção desta alteração não é necessária. Total
m
m
m
m
563.577 (187.393)
(25.477)
(397.195) 38.182
dimplência possíveis dentro de 12 meses, aplicados para ativos financeiros sem problemas de A Companhia vai avaliar os possíveis impactos de aplicação da alteração da referida norma na
M
m
m
m
(i) Para o ano de 2021 os valores da Provisão para perdas esperadas reduziu consideravelrecuperação de crédito; • Estágio 2 - Perda de crédito esperada ao longo da vida do ativo finan- divulgação de suas políticas contábeis. • Alterações à IFRS 10 (CPC 36 (R3)) - DemonstraO
m
m
mente com a revisão dos percentuais de provisão, porém as recuperações de provisão já
ceiro: considera todos os eventos de inadimplência possíveis. Aplicável aos ativos financeiros ções Consolidadas e IAS 28 (CPC 18 (R2)) - Venda ou Contribuição de Ativos entre um
m
A D
m
vinham acontecendo, a revisão dos percentuais só acentuaram essas reversões. Abaixo
sem problemas de recuperação de crédito cujo risco de crédito aumentou significativamente; Investidor e sua Coligada ou Joint Venture - As alterações à IFRS 10 (CPC 36 (R3)) e à IAS
m
%
realizamos a abertura das reversões, demonstrando o impacto da revisão e o impacto das
• Estágio 3 - Perda de crédito esperada para ativos com problemas de recuperação: considera 28 (CPC 18 (R2)) tratam de situações que envolvem a venda ou contribuição de ativos entre um
todos os eventos de inadimplência possíveis. A mensuração dos ativos classificados neste es- investidor e sua coligada ou joint venture. Especificamente, os ganhos e as perdas resultantes
m
m
recuperações:
tágio difere do estágio 2 pelo reconhecimento da receita de juros aplicando-se a taxa de juros da perda de controle de uma controlada que não contenha um negócio em uma transação com Emissão
m
m
A
m
31/12/2021 31/12/2020 Reversões
m
%
m
efetiva ao custo amortizado (líquido de provisão) e não ao valor contábil bruto. • Um ativo mi- uma coligada ou joint venture contabilizada utilizando o método de equivalência patrimonial 6ª emissão
(51.948)
(72.835)
20.887
m
m
m
m
grará de estágio à medida que seu risco de crédito aumentar ou diminuir. Dessa forma, um ati- são reconhecidos no resultado da controladora apenas proporcionalmente às participações de
7ª emissão
(51.281)
(78.436)
27.155
m
m
m
vo financeiro que migrou para os estágios 2 e 3 poderá voltar para o estágio 1. A Companhia investidores não relacionados nessa coligada ou joint venture. Da mesma forma, os ganhos e
(58.682)
(76.587)
17.905
m
m
O
m
m
não reavalia os tomadores com base no seu histórico de crédito após a aquisição das CCBs as- as perdas resultantes da remensuração de investimentos retidos em alguma antiga controlada 8ª emissão
(161.910)
(227.858)
65.947
m
m
m
continua...
sim, não há mudança no “rating” dos tomadores. • A Companhia avalia a alteração no risco de (que tenha se tornado coligada ou joint venture contabilizada pelo método de equivalência pa- Total
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São Paulo, 29 de março de 2022.
Em atendimento aos preceitos legais e estatutários, a administração da Ruge Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. (“Companhia”), anteriormente denominada Geru Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. tem o prazer de submeter à apreciação de V.Sas. as
informações contábeis intermediárias da Companhia relativas ao período de três e seis
meses findos em 31 de dezembro de 2021. Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários.
Contexto organizacional: A Companhia atua como securitizadora de créditos financeiros,
constituída nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, e da Resolução do Conselho Monetário Nacional (“CMN”) nº 2.686, de 26 de janeiro de 2000, conforme alterada (“Resolução CMN 2.686/00”) com o objetivo exclusivo de aquisição de créditos
oriundos de operações financeiras para posterior securitização destes créditos por meio da
emissão de debêntures não conversíveis para distribuição pública ou privada nos mercados financeiro e de capitais do Brasil. A Companhia tem por objeto social: (a) a aquisição e securitização de créditos financeiros; (b) a emissão e colocação, privada ou nos mercados financeiro e
de capitais, de títulos de crédito e/ou valores mobiliários compatíveis com suas atividades; e (c)
a realização de negócios e a prestação de serviços relacionados às operações de securitização
de créditos financeiros e emissões de títulos lastreados em tais créditos. A Companhia não possui sociedades controladas. Desde a sua constituição até a data do presente período, toda a receita auferida pela Companhia foi proveniente de operações realizadas no Brasil, não havendo
dependência de mercados estrangeiros. Em 31 de dezembro de 2021, o capital social integralizado da Companhia é de R$ 6.709 mil, dividido em 6.709.000 ações ordinárias, nominativas e
sem valor nominal (6.709.000 ações ordinárias nominativas em 31 de dezembro de 2020). A controladora integral da Companhia é a Open Co (anteriormente denominada Geru Holding Limited), sediada em Londres, Reino Unido.
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...continuação

Série Sênior e Mezanino. (iii) As Debêntures da 8ª Emissão - Série Única assegurarão aos debenturistas, prêmio de reembolso das debêntures, observados os termos desta escritura de
emissão, especialmente quanto a ordem de alocação de recursos, os debenturistas receberão
nas datas de pagamento um prêmio de reembolso correspondente ao montante líquido recebido pela emissora a título de pagamento das CCBs vinculadas a emissão existentes na carteira
da emissora no mês anterior ao mês do respectivo pagamento, após consideradas as alocações
de recursos mais prioritárias, conforme a ordem de alocação de recursos (“Prêmio de Reembolso”) a 8ª emissão se deu da aquisição e transferência dos direitos das 1ª a 5ª emissões. b. Vencimento das debêntures: A perspectiva de pagamentos das debêntures são conforme segue:
Série Vencimento
2021
2022
Total
Debêntures - 6ª Emissão (i)
Sênior
16/11/2021
7.460
7.460
Debêntures - 7ª Emissão (ii)
Sênior
10/10/2022 11.026
470 11.486
Única
2.234 7.926
9.150
Debêntures - 8ª Emissão (iii)
Total
20.720 8.396 29.116
(i) A sexta emissão é composta por duas Séries, sendo Subordinadas e Seniores.
(ii) A sétima emissão é composta por três Séries, sendo Subordinadas, Mezaninos e Seniores.
(iii) A oitava emissão é composta por uma série única. Sem vencimento definido.
c. Cláusulas de vencimento antecipado: Os debenturistas da 6ª a 7ª emissões, reunidos
em Assembleia Geral de Debenturistas, poderão declarar antecipadamente vencidas todas as
obrigações da emissora, na ocorrência de descumprimento de obrigações pecuniárias, não sanado em três dias úteis; insolvência, cessação de atividades empresariais, e transformação do
tipo societário da Emissora, de modo que deixe de ser uma Companhia anônima, nos termos
do artigo 220 da Lei das Companhias por Ações, conforme estipulado na escritura. Da 8ª emissão que originou da aquisição da 1ª à 5ª Emissão não há exigência de manutenção de índices
financeiros mínimos, somente a capacidade de solvência da Companhia. Para o exercício de
2021, não houve ocorrência de inadimplemento. Os debenturistas da 6ª e 7ª Emissões, reunidos em Assembleia Geral de Debenturistas, poderão declarar antecipadamente vencidas todas as obrigações da emissora, na ocorrência de eventos automáticos como: • Criação de
ônus ou gravames sobre os Direitos Creditórios Cedidos; • Descumprimento de obrigações pecuniárias, não sanado em três dias úteis; • Insolvência; • Cessação de atividades empresariais; • Índices financeiros de cobertura; • Em relação à 6ª emissão em 31 de março de 2021,
a 1ª série que detinha as obrigações de cumprimentos financeiros, liquidou os valores devidos
a 1ª série, extinguindo a obrigação do “coverage ratio”. 7ª emissão: Em relação à 7ª Emissão,
a escritura prevê índices de cobertura distintos entre as séries Sênior e Mezanino para que
ocorra evento de amortização sequencial ou pro rata, desta forma mensalmente são apurados
os índices considerando proforma os pagamentos de remuneração e as amortizações extraordinárias obrigatórias nas respectivas datas de pagamentos. Os cálculos são realizados com
base nas informações gerenciais, as quais foram discutidas com os investidores na emissão
das debêntures. A meta dos índices da 7ª Emissão de Debêntures é estar maior ou igual a 1,00
para fins de convocação de Assembleia de Debenturistas para deliberação e maior ou igual
0,95 para fins de mudança no regime de amortização. No dia 08 de julho de 2021, a Companhia enviou aos seus investidores e publicou o fato relevante informando ter realizado durante os meses de maio e junho de 2021 uma revisão interna da metodologia de cálculo da Provisão para perdas esperadas, utilizada exclusivamente para ûns de cálculo do Índice de Cobertura e Meta de Amortização da 7ª Emissão de Debêntures. Como consequência dessa revisão,
foi efetuado um ajuste na metodologia de cálculo da Provisão para perdas esperadas e, consequentemente, do Índice de Cobertura da Emissão que é base para definição da Meta de
Amortização da respectiva Emissão. Conforme estabelecido na Escritura de Emissão, o resultado foi a alteração, a partir de julho de 2021, do regime de amortização das debêntures que
passou de pro rata para sequencial. Desse modo, até que o Índice de Cobertura necessário à
amortização pro rata seja reestabelecido, a partir do mês de julho de 2021, o caixa disponível
dessa operação será integralmente usado para pagar os cotistas seniores. Em seguida, os cotistas Mezanino e, só então, os pagamentos aos detentores de cota subordinada. • Série Sênior - Em 31 de dezembro de 2021 o Índice de Cobertura I apurado foi menor que 0,95, ocasionando a alteração no formato de amortização das debêntures. Até que o índice seja superior
a 1,00, a amortização acontecerá de forma sequencial. Série Mezanino - Em 31 de dezembro
de 2021, o Índice de Cobertura II , apurado foi menor que o valor 0,95, ocasionando a alteração no formato de amortização das debêntures. Até que o índice seja superior a 1,00, a amortização acontecerá de forma sequencial. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, a

Notas explicativas às demonstrações financeiras (Em milhares de Reais)
Administração da Companhia mantém o entendimento de que não há prejuízo aos investido- somatória deduzidos das despesas (já provisionadas em nosso passivo) será o montante a ser
res decorrentes do ajuste, uma vez que este não gerou qualquer alteração na carteira de cré- considerado para realizar o ajuste nas debêntures, então se o resultado dessa soma for maior
dito da 7ª Emissão, composto por Cédulas de Crédito Bancário (“CCBs”). 8ª emissão: Em rela- que meu passivo, as debêntures deverão ser ajustadas positivamente, gerando uma provisão
ção a 8ª Emissão de Debêntures não há exigência de manutenção de índices financeiros míni- para prêmio nas debêntures, caso o cenário seja o contrário, teremos uma provisão para perda
mos, somente a capacidade de solvência da Companhia. Através Assembleia Geral Extraordi- na remuneração dos debenturistas, sendo assim minhas debêntures ajustadas negativamente.
nária dos Debenturistas da 8ª emissão, realizada em 24 de setembro de 2021, foram aprova- b. Gerenciamento dos riscos financeiros: A Companhia possui exposição para os seguindas alterações à Escritura de Debêntures da 8ª Emissão de forma a possibilitar a aquisição de tes riscos resultantes de instrumentos financeiros: a. Riscos de crédito: Apesar da Companovas CCBs com os recursos disponíveis desta emissão. Até a data base de 31 de dezembro nhia não deter o risco de crédito, há o risco de os ativos vinculados às debêntures incorrer em
de 2021, nenhuma nova CCB foi adquirida com os recursos disponíveis e conforme permitido perdas financeiras caso um tomador falhe em cumprir com suas obrigações contratuais. Esse
pela alteração mencionada acima. Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021, não hou- risco é principalmente proveniente das contas a receber de créditos a receber. Conforme estive ocorrência de inadimplemento em nenhuma das emissões da Companhia. d. Cessão fidu- pulado nas escrituras de emissão das debêntures, a remuneração dos debenturistas é atrelada
ciária em garantia: A Companhia, de acordo com os contratos de cessão fiduciária da 6ª e 7ª ao recebimento líquido das CCBs, dessa forma, o risco de crédito pelo inadimplemento das
Emissão de Debêntures, irrevogavelmente transfere para a totalidade dos Debenturistas da 6ª CCBs é compensado na remuneração do debenturista. A exposição ao risco de crédito é influene 7ª Emissão de Debêntures, a propriedade fiduciária, o domínio resolúvel e a posse indireta ciada principalmente pelas características individuais de cada cliente. A avaliação de crédito é
de todos os direitos da Companhia, presentes ou futuros, sobre (i) as CCB atuais e futuras, vin- feita no momento da solicitação do crédito na plataforma da GERU Tecnologia que, analisa inculadas e a serem vinculadas à 6ª e 7ª Emissão, (ii) os direitos creditórios decorrentes das con- dividualmente cada novo cliente, quanto à sua condição financeira antes de apresentar uma
tas bancárias de titularidade da Companhia, exclusivamente associadas à 6ª e 7ª Emissão, (iii) proposta de limite de crédito e termos de pagamentos. A Companhia efetua renegociações de
os ativos financeiros investidos com recursos disponibilizados nas contas exclusivas, assim empréstimos em situação de atraso, objetivando a maximização do retorno da carteira para os
como os direitos creditórios referentes a quaisquer valores devidos à Companhia em razão do debenturistas, em casos em que as renegociações se estendem por período superior ao espeinvestimento em tais ativos financeiros, inclusive enquanto estiverem em trânsito das contas rado para a carteira de crédito da CCB renegociada, vencendo o período de vigência das Debênexclusivas ou destinados a elas, decorrentes de vendas, amortizações ou resgates de tais ati- tures, há a dação em pagamento dos montantes em aberto aos debenturistas das respectivas
vos financeiros, e (iv) os direitos creditórios oriundos dos contratos de opções de juros celebra- emissões (vide nota explicativa 10). A Companhia não exige garantias com relação aos “Crédidos exclusivamente para hedge das obrigações objeto da Emissão, contratados e que venham tos a receber”. Caixa e equivalentes de caixa e caixa restrito: A Companhia detinha Caia ser contratados no âmbito da 6ª e 7ª Emissão. A Cessão Fiduciária resulta na transferência xa e equivalentes de caixa e caixa restrito totalizando R$ 4.840 em 31 de dezembro de 2021 (R$
fiduciária em garantia aos Debenturistas da 6ª e 7ª Emissão, e seus respectivos sucessores e 13.410 em 31 de dezembro de 2020). O caixa e equivalentes de caixa e o caixa restrito são maneventuais cessionários da propriedade fiduciária, do domínio resolúvel e da posse indireta dos tidos com instituições financeiras de primeira linha. b. Risco de liquidez: Risco de liquidez é
direitos dados em garantia, permanecendo a sua posse direta com a Companhia.
o risco de que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir as obrigações associadas
11. Capital social: a. Capital social e reservas de capital: Na Assembleia Geral Extraor- com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos em caixa ou com outro atidinária do dia 15 de julho de 2020, foi aprovada a emissão de 3.000.000 novas ações ordinárias, vo financeiro. A abordagem na administração da liquidez é de garantir, na medida do possível,
nominativas e sem valor nominal, subscritas pela acionista Geru Holding Limited, a serem inte- que sempre terá liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações no vencimento, tanto em
gralizados em moeda corrente nacional, no valor de R$ 1 (um real), em até 12 meses contados condições normais como de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou risco de prejudicar a
de 1º de agosto de 2020. Dos montantes subscritos acima foram integralizados R$ 433 em 14 reputação da Companhia. A Companhia busca manter o nível de seu caixa e equivalentes de
de fevereiro de 2020, R$ 623 em 24 de abril de 2020; R$ 414 em 21 de agosto de 2020 e R$ 402 caixa, caixa restrito e outros investimentos em um montante equivalente às saídas de caixa
em 24 de novembro de 2020. Em 26 de março de 2021 foi integralizado o montante de R$ 1.106. para liquidação de passivos financeiros de acordo com os cronogramas de desembolso de paEm 31 de dezembro de 2021, o capital social da Companhia é de R$ 6.709 dividido em 6.709.000 gamento do principal e prêmios aos debenturistas. Tendo em vista que, a remuneração dos deações ordinárias, nominativas e sem valor nominal (6.709 ações ordinárias nominativas em 31 benturistas é atrelada ao recebimento líquido das CCBs, a Companhia monitora também o nível
de dezembro de 2020), sendo o total do capital integralizado de R$ 5.607 (R$ 4.501 em 31 de de- esperado de entradas de caixa proveniente do ‘Contas a receber de clientes’ em conjunto com
zembro de 2020), restando o montante de R$ 1.102 a integralizar. Os detentores de ações ordi- as saídas esperadas de caixa relacionadas às ‘Debêntures’. c. Risco de mercado (taxa de
nárias têm o direito ao recebimento de dividendos conforme definido no estatuto da Compa- juros): A Companhia adota como política que sua exposição a taxa de juros seja com base em
nhia. As ações ordinárias dão direito a um voto por ação nas deliberações da Companhia. uma taxa de juros pré-fixada. Para isso, a Companhia adquire CCBs com taxa de juros fixa e
b. Natureza e propósito da reserva: Reserva legal: É constituída à razão de 5% do lucro lí- transfere aos debenturistas o equivalente ao rendimento líquido dos créditos a receber.
31/12/2021 31/12/2020
quido apurado em cada período nos termos do artigo 193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% 14. Imposto de renda e contribuição social
(1.109)
(1.747)
do capital social. Face ao prejuízo do exercício, não foi constituída reserva legal no exercício. Prejuízo do exercício
c. Dividendos: O estatuto social da Companhia determina a distribuição de um dividendo mí- Expectativa de crédito de imposto de renda e
nimo obrigatório de 1% do resultado do exercício ajustado na forma da lei. Os dividendos a pa- contribuição social à alíquota nominal - 34%
(65.947)
26.052
gar são destacados do patrimônio líquido no encerramento do exercício e registrados como Provisão para perda na carteira
65.947
(26.052)
obrigação no passivo. Face ao prejuízo do exercício, não foi distribuído dividendos no exercício. Provisão para remuneração dos debenturistas
14
12. Gerenciamento do capital: A política da Companhia é manter um equilíbrio entre ativos Provisão/Reversão para contingências
e passivos para que tanto os riscos quanto os retornos e prazos sejam análogos na ponta ativa Créditos tributários sobre prejuízo fiscal não constituídos
(1.109)
(1.733)
e passiva de suas transações, operando desalavancada de forma a não exigir uma base de ca- Total
Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia não constituiu o montante de R$ 377 em créditos tripital substancial para manter a confiança do investidor.
13. Instrumentos financeiros: a. Valor justo dos instrumentos financeiros: Dada as ca- butários sobre prejuízo fiscal de R$ 1.109 (R$ 589 em créditos sobre prejuízo fiscal de R$ 1.733
racterísticas dos instrumentos financeiros classificados como custo amortizado, a administra- em 31 de dezembro de 2020), uma vez que não há expectativa de geração de resultados futuros
ção entende que seus valores justos não diferem de forma significativa dos saldos contábeis na para utilização dos créditos.
data do balanço. Após realizados os lançamentos referentes os recebimentos, as debêntures 15. Receita operacional: A receita operacional da Companhia é proveniente de apropriação
podem vir a ter um valor maior ou menor que os ativos que as lastreiam, dessa forma se faz ne- de juros dos direitos creditórios.
cessário ajustes para que minhas debêntures reflitam os valores reais a serem pago para os de31/12/2021 31/12/2020
benturistas, então realizamos é realizado as seguintes conferências: 1. Valor do Ativo Financei- Receita Líquida
37.399
122.937
ro já ajustado a valor justo; 2. Montante em caixa e equivalentes de caixa. O resultado dessa Total de receita líquida
37.399
122.937

A DIRETORIA

CNPJ/MF nº 38.419.741/0001-84
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 - Valores em Reais (R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstração do Resultado
31/12/2021
31/12/2021
Resultado de equivalência patrimonial
Ativo circulante
Passivo circulante
Resultado antes das receitas (despesas)
Não Circulante
Não Circulante
Outras contas a receber
35
financeiras líquidas e impostos
Reservas
de
lucros/(Prejuízos
acumulados)
(1.146)
Investimentos
9.009
Despesas financeiras
(1.146)
9.044
Receita (despesas) financeiras líquidas
9.044 Lucro antes da contribuição social
Total do Ativo
9.044 Total do passivo e patrimônio líquido
e imposto de renda
Diretores Lucas Paravizo Claudino
As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações
IRPJ/CSCORRENTE
Luiz Felipe Gurtler Bueno
Financeiras, estão a disposição dos Srs. Acionistas e
Resultado do exercício
Fábio Roberto Benvindo - Contador - CRC 1SP 255.684/O-3
parceiros na sede da Companhia.

XPCE RE Ministro Gabriel S.A.
31/12/2021
(56)
(56)
(1.091)
(1.091)
(1.147)
(1.146)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente
Impostos a recuperar
Estoques imobiliários
Adiantamento de lucros
Clientes - Promitentes circulante
Total ativo circulante
Não circulante
Investimentos
Total ativo não circulante

Araugra Participações S/A - CNPJ nº 08.428.481/0001-42
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Informamos que encontram-se na sede da
administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
ATIVO
2021 2020 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021 2020
Circulante
1
1 Circulante
7.582 7.582
2021 2020
Caixa e bancos
- Fornecedores
21
21 Receitas (Despesas) Operacionais
Outras contas a receber
1
1 Dividendos à Distribuir
7.561 7.561 Gerais e administrativas
Não Circulante
4.658 4.658 Não Circulante
314
314 Lucro (Prejuízo) do Exercício
Realizável à Longo Prazo
4.658 4.658 Exigível à Longo Prazo
314
314
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto
Créditos com empresas ligadas
4.658 4.658 Débitos com empresas ligadas
2
2
em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
Permanente
- Débitos com pessoas ligadas
312
312 Das Atividades Operacionais
2021 2020
Patrimônio Líquido
(3.237) (3.237) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Capital social
39.816 39.816 Redução (Aumento) nas contas do ativo
Reserva Legal
785
785 - Outras contas a receber
Prejuízo acumulado
(43.838) (43.838) Aumento (Redução) nas contas do passivo
Total
4.659 4.659 Total
4.659 4.659 - Outras contas a pagar
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais Capital Realizado
Das Atividades de Investimento
Capital
Resultado
Prejuízos
Reserva
Participação em controladas/coligadas
Social
do Exercício
Acumulados
Legal
Total Subtotal
Saldos em 31 de dezembro de 2019
39.816
(43.838)
785
(3.237) Das Atividades de Financiamento
Prejuízo do Exercício
- Débitos com pessoas ligadas
Transf. Prejuízos Acumulados
- Débitos com empresas ligadas
Saldos em 31 de dezembro de 2020
39.816
(43.838)
785
(3.237) Redução de capital
Prejuízo do Exercício
- Subtotal
Transf. Prejuízos Acumulados
- Aumento (Redução) no caixa e equivalentes Saldo inicial de caixa e equivalentes
Saldos em 31 de dezembro de 2021
39.816
(43.838)
785
(3.237)
Saldo final de caixa e equivalentes
A Diretoria
Contadora - Maria da Conceição da Cruz Souza - CRC AM 7552/O-3 Aumento (Redução) no caixa e equivalentes As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas das Notas Explicativas e Relatório dos Auditores Independentes estão à disposição na sede da Companhia

Rafega Participações S/A - CNPJ/MF Nº 08.432.674/0001-77
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Informamos que encontram-se na sede da administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos
julgados necessários.
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro
(Em milhares de reais)
Capital Realizado
Resultado
Prejuízos
Reserva
ATIVO
2021
2020
Capital Social do Exercício Acumulados
Legal
Total
Circulante
Saldos em 31 de dezembro de 2019
39.667
(43.288)
822
(2.799)
Não Circulante
4.658
6.175
Prejuízo do Exercício
Realizável à Longo Prazo
4.658
4.658 Transferência para Prejuízos acumulados
Créditos com empresas ligadas
4.658
4.658 Saldos em 31 de dezembro de 2020
39.667
(43.288)
822
(2.799)
(1.517)
(1.517)
Permanente
1.517 Prejuízo do Exercício
Investimentos
1.517 Transferência para Prejuízos acumulados
Saldos em 31 de dezembro de 2021
39.667
(44.805)
822
(4.316)
Total
4.658
6.175
Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
2021
2020
2021
2020
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021
2020
Circulante
8.962
8.960 Lucro bruto operacional
Lucro
Líquido
operacional
(1)
Dividendos à Distribuir
8.915
8.915 Receitas (despesas) operacionais
- Outras Receitas (Desp.) Não Operacionais (1.516)
Passivo a Descoberto
45
45 Resultado de equivalência patrimonial
(1)
Outras Contas a Pagar
2
- Gerais e administrativas
- Lucro do Exercício
(1.517)
Não Circulante
12
14 Outras Receitas (Despesas) Operacionais
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
Exigível à Longo Prazo
12
14
2021 2020
2021 2020
Débitos com pessoas ligadas
12
12
Das Atividades de Investimento
Débitos com empresas ligadas
2 Das Atividades Operacionais
Patrimônio Líquido
(4.316) (2.799) Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
(1.517)
- Aumento de investimentos em controladas
Capital social
39.667 39.667 Despesas (Receitas) não efetivadas financeiramente
Créditos com pessoas ligadas
Reserva Legal
822
822 - Equivalência patrimonial
- Subtotal
Prejuízos acumulados
(44.805) (43.288) - Variações Monetárias Líquidas
- Das Atividades de Financiamento
Total
4.658
6.175 - Perda Não Operacional
1.516
- Débitos com empresas ligadas
Redução
(aumento)
nas
contas
do
ativo
Redução de capital
A Diretoria
- Outras contas a receber
- Subtotal
Contadora - Maria da Conceição da Cruz Souza
Aumento (redução) nas contas do passivo
Aumento (Redução) no caixa e equivalentes CRC AM 7552/O-3
- Outras contas a pagar
1
- Saldo inicial de caixa e equivalentes
As Demonstrações Financeiras completas, acompanhadas
das Notas Explicativas estão à disposição dos Srs.
- Dividendos a pagar
- Saldo final de caixa e equivalentes
Acionistas na sede da Companhia
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais - Aumento (Redução) no caixa e equivalentes -

Esver Participações S/A

CNPJ/MF Nº 08.450.644/0001-93
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Informamos que encontram-se na sede da
administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os
esclarecimentos julgados necessários.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
Demonstração de Fluxo de Caixa - Método Indireto
Em 31 de Dezembro (Em milhares de reais)
ATIVO
2021 2020 PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
2021 2020
2021 2020
Circulante
488
493 Circulante
38
2 Das Atividades Operacionais
(2)
(5)
Caixa e bancos
- Impostos a pagar
- Lucro (Prejuízo) Líquido do Exercício
Aplicações financeiras
469
474 Outros débitos
37
1 Despesas (Receitas) não
Outras contas a receber
19
19 Receitas de exercícios futuros
1
1
efetivadas financeiramente
Não Circulante
- Não Circulante
2
- Equivalência patrimonial
Realizável à Longo Prazo
- Exigível à Longo Prazo
2
Créditos com pessoas ligadas
- Débitos com empresas ligadas
2 - Variações Monetárias Líquidas
Depreciação
Permanente
- Patrimônio Líquido
450
489
Investimentos
- Capital social
458 36.994 Redução (aumento) nas contas do ativo
Imobilizado
- Reserva Legal
823 - Outras contas a receber
Lucros / Prejuízos acumulados
(8) (37.328) Aumento (Redução) nas contas do passivo
Total
488
493 Total
488
493 - Dividendos a pagar
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em milhares de reais)
- Outras contas a pagar
(1)
(1)
Capital Realizado
Resultado
Prejuízos Reserva
Fluxo de Caixa das
Capital Social do Exercício Acumulados
Legal Total
Atividades Operacionais
(3)
(6)
Saldos em 31 de dezembro de 2019
36.994
(37.324)
823
494 Das Atividades de Investimento
Lucro do Exercício
(5)
(5)
Participação em controladas/coligadas
Transf. Prej. Acumul.
5
(5)
Subtotal
(3)
(6)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
36.994
(37.329)
823
489
Das Atividades de Financiamento
Prejuízo do Exercício
(2)
(2)
Débitos com empresas ligadas
(2)
Transf. Prej. Acumul.
2
(2)
Aumento/ (Redução) Capital e PL
Ref. Incorp. Primasv 2016
(37.358)
37.358
Subtotal
(2)
Ref. Incorp. Primasv 2016
823
(823)
Ref. Incorp. Primasv 2016
(36)
(36) Aumento (Redução) no
caixa e equivalentes
(5)
(6)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
458
(8)
450
Saldo inicial de caixa e equivalentes
474
480
Demonstração do Resultado do Exercício (Em milhares de reais)
Saldo final de caixa e equivalentes
469
474
2021 2020
2021 2020
Aumento (Redução) no
Lucro bruto operacional
- Receitas Financeiras
1
1
(5)
(6)
Receitas (despesas) operacionais
(2)
(5) Despesas Financeiras
(1)
(1) caixa e equivalentes
(2)
(2)

(5) Lucro (Prej.) Líquido do Exercício
- Provisão p/ Imposto de Renda e CSLL
(5) Lucro (Prej.) Líquido do Exercício

16. Despesas por Natureza
31/12/2021 31/12/2020
Despesas gerais e administrativas (i)
(1.109)
(1.733)
Despesas/(Reversão) com Contingências
14
65.947
(26.052)
Provisão para perda nos recebíveis (ii)
(65.947)
26.052
Provisão para remuneração dos debenturistas(ii)
Total das despesas administrativas
(1.109)
(1.733)
(i) Refere-se substancialmente a despesas com prestadores de serviços como contabilidade,
auditoria e fee de administração do patrimônio realizado pela VERT.
17. Resultado financeiro
31/12/2021 31/12/2020
Receita de juros sobre:
- Aplicações financeiras (i)
30
11
Despesas financeiras sobre:
- Taxas e despesas bancárias (emissora)
(37.369)
(122.962)
Resultado financeiro líquido
(37.339)
(122.951)
(i) Em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 refere-se ao resultado de aplicações financeiras da
conta bancária excluindo os efeitos de rendimentos das contas cedidas fiduciariamente
em garantia às emissões de debêntures.
18. Partes relacionadas: a. Acordo Operacional - Administração: Conforme descrito na
Nota Explicativa nº 1, em 18 de fevereiro de 2019, a Companhia celebrou “Acordo Operacional
e Outras Avenças” com a VERT Consultoria e Assessoria Financeira Ltda, que tem por objeto a
administração dos negócios da Companhia, bem como a prestação de serviços de consultoria financeira relacionados a gestão, estruturação e administração de emissões, presentes e futuras, de debêntures da Companhia. b. Transações e saldos com partes relacionadas: As
partes relacionadas são as pessoas físicas ou jurídicas que possuem influência significativa na
gestão da Companhia. a. Contrato de prestação de serviços: Refere-se ao contrato de prestação de serviços relativos à avaliação, cobrança e renegociação dos créditos representados
pelas CCBs, executados pela Open Co Tecnologia S.A, equivalente a 1% (1ª a 4ª emissão de debêntures, adquirida pela 8ª emissão) ou 3% (5ª adquirida pela 8ª emissão, 6 e 7ª emissão de debêntures) dos recebimentos totais feitos pela Companhia que são deduzidos do prêmio pago
aos debenturistas. Em 31 de dezembro de 2021 o montante total pago foi de R$ 1.432 (R$ 5.779
em 31 de dezembro de 2020). Não há saldos a pagar nas respectivas datas de balanço. b. Debêntures: Em 31 de dezembro de 2021, não foram integralizadas novas debêntures mantendo
o saldo total de debêntures já integralizadas pela Companhia de R$ 728.990 de 31 de dezembro
de 2018, destas 15,72% foram detidas por partes relacionadas. O total de despesas com debêntures com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 3.586, correspondente aos
9,59% da quantidade total de debêntures integralizadas (R$ 8.629 em 31 de dezembro de 2020,
correspondente a 12,44%).
19. Outros assuntos: • Impactos do COVID-19: Em atendimento ao Ofício Circular SNC/SEP
02/2020 da CVM, a Companhia analisou e não identificou quaisquer alterações significativas na
operação. Os impactos econômicos foram devidamente amenizados com intensificação de cobrança dos recebíveis, além de revisão dos cálculos de provisão para perdas que foram ajustados para que possam demonstrar os efeitos de inadimplência considerando os impactos do COVID-19 na elaboração das demonstrações financeiras. Ainda sob os efeitos da Provisão para
perdas esperadas nas demonstrações financeiras, estes decorrem da perda estimada e incorrida por parte do devedor da operação, tendo sua contrapartida direta o valor presente das obrigações com investidores da securitização. Assim, no contexto das operações de securitização,
não há riscos de créditos que possam ser assumidos no âmbito da Companhia e consequentemente, sobre suas demonstrações financeiras. A Administração revisou os possíveis impactos
e concluiu que não existe ajustes ou considerações a serem realizadas nas demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2021. • Contingências: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020,
a Companhia não possui passivos contingentes ou ações de litígios registradas. • Instrumentos financeiros derivativos: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não operou
com instrumentos financeiros derivativos. • Benefícios pós emprego: Em 31 de dezembro de
2021 e 2020, a Companhia não tem políticas que ofereçam benefícios pós-empregos aos seus
colaboradores e administradores. • Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2021 e
2020, a Companhia não possui contratos relacionados a cobertura de seguros.
20. Eventos Subsequentes: Não foram identificados eventos subsequentes que necessitam
de divulgações nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

CONTADOR: Paulo Donizeti Eudes da Silva - CRC 1SP 177.836/O-0

XPCE RE Alto da Boa Vista Participações S.A

Despesas Admnistrativas
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro (Prej.) antes do Result. Financeiro

QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

(2)

(5)
(5)

A Diretoria
Contadora
Maria da Conceição da Cruz Souza - CRC AM 7552/O-3

Total do Ativo

Receita
Recebimento de Parcelas
Receita com evolução de obra
Recebimento de Unidades Distratadas
(-) AVP Promitentes
Devolução de Parcelas
(-) Impostos sobre receita
Receita operacional
(-) Custo dos imóveis vendidos
Receita líquida
Despesas operacionais
Serviços prestados por terceiros
Despesas com vendas
Despesas tributárias
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas operacionais

CNPJ/MF nº 35.028.035/0001-13
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Passivo
Circulante
1.900
1.652 2.784.662 2.438.133
2.273
6.157
19.710
35.180 Contas a pagar
20.413
37.439
19
1
19
1 Impostos a recolher
18.655
47.864
- 16.241.477 20.625.995 IRPJ e CSLL a recolher - Corrente
1.900
1.652 2.823.730 2.523.436
- 1.565.000 2.000.000 Total passivo circulante
- 18.933.681 13.492.978 Não circulante
- 1.242.126
866.855
2.292
6.158 36.759.887 36.154.154 Provisão para impostos diferidos - PnC
Empréstimos e financiamentos PNC
17.532.169 15.592.822 17.532.169 15.592.822
17.532.169 15.592.822 18.774.295 16.459.677
15.564.320 15.379.678
- Total passivo não circulante
15.564.320 15.379.678
- Patrimônio líquido
Capital social subscrito
100
100
100
100
Reserva de lucros / (Prejuízos acumulados) (1.967.558) (208.738) (1.967.558) (208.788)
Total do patrimônio líquido
(passivo a descoberto)
(1.967.458) (208.638) (1.967.458) (208.688)
Participação demais acionistas
- 17.129.320 17.379.728
Total do patrimônio líquido XPCE
(1.967.458) (208.638) 15.161.862 17.171.040
15.566.611 15.385.836 36.759.887 36.154.154 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 15.566.611 15.385.836 36.759.887 36.154.154
Demonstração do Resultado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Outras receitas operacionais
- 7.271.065 8.411.444 Total despesas operacionais
(24.240)
(19.229) (352.391) (351.962)
- 2.052.297 7.233.514 Lucro antes do resultado financeiro
e equivalência patrimonial
(24.240)
(19.229) 4.230.544 5.273.920
- Resultado financeiro líquido
126
(10)
1.393
2.629
Juros incorridos sobre empréstimos
(3.724.347) (2.565.822) (3.724.347) (2.565.822)
(355.910) (645.070)
Resultado com equivalência patrimonial 1.989.642 2.381.281
- 8.967.453 14.999.888
Lucro antes do imposto de renda e
- (4.384.518) (9.374.005)
da contribuição social
(1.758.819) (203.781)
507.589 2.710.727
- 4.582.935 5.625.882
Provisão para IRPJ e CSLL - Corrente
(105.024) (136.509)
Provisão
para
IRPJ
e
CSLL
Diferido
(171.744)
(396.718)
(24.240)
(19.229) (352.042) (350.986)
(1.758.819) (203.781)
230.822 2.177.500
- Lucro (Prejuízo) líquido do período
- (1.989.641) (2.381.281)
(199)
(199) Resultado atribuido aos demais acionistas
(147) Lucro (Prejuízo) líquido do período
(150)
(631)
atribuido XPCE RE Ministro Gabriel (1.758.819) (203.781) (1.758.819) (203.781)

Diretores: Lucas Paravizo Claudino e Luiz Felipe Gurtler Bueno
Contador: Rodrigo Cereza Menocci - CRC 1SP 291.209/O-3

As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a
disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

Ragafe Participações S/A - CNPJ/MF Nº 08.450.696/0001-60
Relatório da Administração
Senhores Acionistas, submetemos a apreciação de V. Sas., as demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31/12/2021. Informamos que encontram-se na sede da administração cópias das respectivas demonstrações devidamente assinadas por toda a Diretoria com Notas Explicativas. A Administração encontra-se à disposição para prestar os esclarecimentos
julgados necessários.
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - Em Reais
ATIVO
31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - Em Reais
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
13.070.950,95 11.280.005,53 Circulante
9.221.023,79 2.831.437,86
- Banco e Aplicações
5.336.782,68 2.851.359,97 - Fornecedores
30.902,99
42.407,01 Fluxo das Atividades
Operacionais
- Estoque Imobiliário
7.518.426,97 7.518.426,97 - Obrigações Sociais
13.464,89
10.687,54
-Impostos a Recuperar
25.013,99
22.950,05 - Obrigações Tributárias
2.365,62
2.084,53 Lucro Líquido do Exercício 6.153.588,66 4.907.661,40
48.864,96
42.054,06
- Adiantamento a Fornecedores 25.779,56
3.561,54 - Outras Contas a Pagar
547.863,70
1.697,03 (+) Depreciações
(6.982.878,43) 119.779,41
- Despesas a Apropriar
3.030,75
- - Empréstimos Diversos
18.666,67 (-) Equivalência Patrimonial
(780.424,81) 5.069.494,87
- Empréstimos Diversos
569.790,00 - Adiantamentos de Terceiros
27.500,00 Lucro Líquido Ajustado
- Redução Capital a Receber
161.917,00
161.917,00 - Dividendos a Pagar
8.626.426,59 2.728.395,08 Redução (Aumento) nas
Contas do Ativo
(27.312,71) (535.330,08)
Não Circulate
46.606.846,19 44.719.419,70 Não Circulate
7.006.607,46 9.821.378,63
(14.160,00)
- Investimentos
42.694.766,41 41.012.054,59 - Empréstimos a Pagar
6.492.363,51 7.771.603,87 - Estoques de Imóveis
(2.063,94)
5.500,02
Empréstimos
- Empréstimos Diversos
- 1.681.357,92 - Impostos a Recuperar
(25.248,77)
43.119,90
- Empréstimos Diversos
3.641.960,25 3.388.380,62 - Receitas a Apropriar
514.243,95
368.416,84 - Contas a Receber
- (569.790,00)
Imobilizado
Patrimônio Líquido
43.450.165,89 43.194.608,74 - Empréstimos Diversos
- Bens Imobilizado
506.130,00
506.130,00 - Capital Social
42.246.159,79 42.246.159,79 Redução (Aumento) nas
Contas do Passivo
637.381,53 (1.473.483,95)
- (-) Depreciações Acumuladas (239.793,30) (190.928,34) - Reserva de Lucros
1.258.871,67
948.448,95
(11.504,02)
32.411,38
Depósitos Judiciais
- Prejuízos Acumulados
(54.865,57)
- - Fornecedores
- Obrigações Sociais
2.359,30
10.687,54
- Depósitos Judiciais
3.782,83
3.782,83
699,14
(2.016,75)
Total do Ativo
59.677.797,14 55.847.425,23 Total do Passivo
59.677.797,14 55.847.425,23 - Obrigações Tributárias
- Adiantamento de Terceiros
- (1.518.900,00)
Demonstração do Resultado do Exercício em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - Em Reais
592,38
31/12/2021 31/12/2020 - Outras Contas a Pagar
31/12/2021 31/12/2020
- Receitas a Apropriar
145.827,11
3.741,50
Receitas Operacionais
110.511,16
60.907,01 Resultado com
- Contas a Pagar
500.000,00
- Receita de Aluguéis
110.511,16
60.907,01
Equivalência - Receitas
Caixa Líquido das
Deduções de Receitas
(4.033,65)
(2.223,11)
Não Operacionais
6.982.878,43 5.679.897,43
Atividades
Operacionais
(170.355,99)
3.060.680,84
- Impostos Incidentes sobre Receitas (4.033,65)
(2.223,11) - Despesas de Equivalência
(2.640.852,22) (119.779,41)
Fluxo das Atividades
Receita Operacional Líquida 106.477,51
58.683,90 - Receitas de Equivalência
9.623.730,65
de Financiamento
Despesas Administrativas (1.110.138,69) (778.864,92) - Lucros de Participações Societárias
- 5.799.676,84 Dividêndos a Pagar aos Acionistas
- (2.142.699,63)
- Despesas Sociais
(174.599,75) (25.631,97)
Receitas de Indenizações
229.488,84
- Empréstimos de Acionistas
(2.855.510,36) 7.771.603,87
- Despesas Gerais
(935.538,94) (753.232,95)
- Receita de Indenização
229.488,84
- Empréstimos
316.210,37
Depreciação e Amortização
(48.864,96)
Resultado do Exercício
Empréstimos
- Depreciação
(48.864,96)
antes
do
IRPJ
e
CSLL
6.170.045,99
4.914.924,05
de
Empresas
Diversas
(105.087,92)
515.312,33
Despesas Tributárias
(20.236,99) (31.648,66)
18.666,67
(16.457,33)
(7.595,36) Outros Empréstimos Diversos
- Impostos, Taxas e Emolumentos (20.236,99) (31.648,66) Provisão para IR e CSLL
IRPJ e CSLL
(16.457,33)
(7.262,65) Caixa Líquido das Atividades
Resultado Operacional antes
de
Financiamento
(2.644.387,91)
6.162.883,24
Resultado
Líquido
do Resultado Financeiro (1.072.763,13) (751.829,68)
do Exercício
6.153.588,66 4.907.661,40 Fluxo das Atividades
Resultado Financeiro
30.441,85
(13.143,70)
de Investimento
39.664.042 39.664.042
- Despesas Financeiras
(2.767,02) (23.914,52) - Quantidade de Ações
0,1551
0,1237 (-) Investimentos ou Reduções
- Receitas Financeiras
33.208,87
10.770,82 Lucro por Ação
de Participações Societárias (2.022.196,11) (7.457.377,00)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020 - Em Reais
Recebimento de Dividêndos
7.322.362,72
Capital Social Reserva de Lucros Resultado do Período Patrimônio Líquido (-) Aquisições de Bens Imobilizado
- (214.750,00)
Saldo Anterior em 31/12/2019
42.246.159,79
703.065,88
(1.933.883,25)
41.015.342,42 Caixa Líquido das Atividades
- Lucro do Período
4.907.661,40
4.907.661,40
de Investimento
5.300.166,61 (7.672.127,00)
- Reserva Legal 5% s/Lucro
245.383,07
(245.383,07)
- Caixa Líquido das Atividades
- Distribuição de Lucros
(2.728.395,08)
(2.728.395,08)
de Financiamento
(2.644.387,91) 6.162.883,24
Saldo Anterior em 31/12/2020
42.246.159,79
948.448,95
43.194.608.74 Saldo das Atividades
2.485.422,71 1.551.437,08
- Lucro do Período
6.153.588,66
6.153.588,66 (+) Saldo Final
- Reserva Legal 5% s/Lucro
310.422,72
(310.422,72)
das Disponibilidades
5.336.782,68 2.851.359,97
- Distribuição de Lucros
(5.898.031,51)
(5.898.031,51) (-) Saldo Inicial
Saldo Final em 31/12/2021
42.246.159,79
1.258.871,67
(54.865,57)
43.450.165,89
das Disponibilidades
(2.851.359,97) (1.299.922,89)
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2021 e 31 de Dezembro de 2020 (Em Reais) Variação das
Nota 1 - Contexto Operacional: A Ragafe Participações Nota 4 – Estoques
Disponibilidades
2.485.422,71 1.551.437,08
Em 31/12/2021 Em 31/12/2020
S/A é uma sociedade anonima fechada, constituída em Estoques de Imóveis
R$ 5.671.604 R$ 5.671.604 ...continuação
16/11/2006 e cujo objeto social é compra e venda de imóveis Condomínio Laranjeiras
Participações
próprios, aluguel de imóveis próprios e holdings de institui- Lote 11 Quadra
Societárias
Em 31/12/2021 Em 31/12/2020
12 Cond. Laranjeiras
R$ 250.000
R$ 250.000
ções não financeiras.
São Rafael Comércio
Lote
12
Quadra
Nota 2 - Apresentação das Demonstrações Contábeis:
e
Participações
Ltda.
R$ 2.481.272 R$ 2.779.936
R$ 250.000
R$ 250.000
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo 12 Cond. Laranjeiras
Total dos Investimentos R$ 42.694.766 R$ 41.012.055
com as práticas contábeis adotadas no Brasil e as normas Prédio R. Todos os
R$ 1.346.823 R$ 1.346.823 Nota 7 - Responsabilidade e Contingências: Não há pasemitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), as Santos, 105 - S. Paulo
R$ 7.518.427 R$ 7.518.427 sivo contingente registrado contabilmente, tendo em visto
quais abrangem a Legislação Societária, os Pronunciamen- Total dos Estoques
que os administradores da empresa, escudados em opinião
Nota
5
–
Imobilizado
tos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
de seus consultores e advogados, não apontam contingências
% Taxa de Em 31/12/ Em 31/12/
de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
de quaisquer natureza.
Depreciação
2021
2020
Nota 3 - Principais Práticas Contábeis: 3.1 - Aplicações
Nota 8 - Patrimônio Líquido: O Patrimônio Líquido é consCarrinho
de
Golf
10%
R$
55.150
R$
55.150
Financeiras: Estão registradas ao custo de aplicação, acrestituído pelo Capital Social de R$ 42.246.159,79 (quarenta e
cidos dos rendimentos proporcionais até a data do balanço. Computadores
dois milhões, duzentos e quarenta e seis mil, cento e cinquen20% R$ 17.480 R$ 17.480
3.2 - Direitos e Obrigações: Estão demonstrados pelos va- e Acessórios
ta e nove reais e setenta e nove centavos), divididos em
Móveis
e
Utensílios
10%
R$
52.000
R$
52.000
lores históricos, acrescidos, quando aplicável, das correspon39.664.042 (trinta e nove milhões, seiscentos e sessenta e
10% R$ 381.500 R$ 381.500
dentes variações monetárias e encargos financeiros, obser- Veículos
quatro mil e quarenta e duas) ações, sendo 10.169.688 ações
Sub-Total
R$
506.130
R$
506.130
vando o regime de competência. 3.3 - Estoques: A Socieda(R$ 239.793) (R$ 190.928) ordinárias Classe “A”, 10.169.688 ações ordinárias Classe
de possui estoques de Imóveis, registrados pelo custos de Depreciações Acumuladas
“B” e 19.324.666 ações preferenciais. Também compõe o PaTotal
R$ 266.337 R$ 315.202
aquisição, que estão disponíveis para venda (Nota 4).
Nota 6 - Investimentos em Empresas Coligadas e Con- trimônio Líquido a conta de Reservas de Lucros no valor total
3.4 - Imobilizado: É registrado pelo custo de aquisição e a
de R$ 1.258.871,67 (um milhão duzentos e cinquenta e oito
troladas
depreciação é calculada pelo método linear, considerando-se
mil oitocentos e setenta e um reais e sessenta e sete centaParticipações
o prazo de vida útil estimada dos bens (Nota 5). 3.5 - Ajuste
Societárias
Em 31/12/2021 Em 31/12/2020 vos). Todavia, a Sociedade apurou um Prejuízo no 4º trimestre
de Avaliação Patrimonial: A Empresa nunca efetuou ajusde 2021 de R$ 54.865,57 (cinquenta e quatro mil, oitocentos e
IBIA House SPE
te de avaliação patrimonial. 3.6 - Investimentos em empreEmpreendimentos
R$ 7.938.932 R$ 7.457.377- sessenta e cinco reais e cinquenta e sete centavos), cabendo
sas coligadas e controladas: A empresa possui investiIMOVAN Armaz. Gerais Ltda R$ 15.906.178 R$ 13.602.700 à Diretoria definir o tratamento deste prejuízo.
mentos em outras Sociedades, que foram avaliados pelo mé- MCC Participações Ltda
R$ 6.390.748 R$ 6.486.743 Nota 9 - Eventos Subsequentes: Os administradores declatodo da equivalência patrimonial. (Nota 6). 3.7 - Impostos Papa Papa Thango
ram a inexistência de fatos ocorridos subseqüentemente à
Federais: A Empresa está no regime do lucro Presumido e Consultoria Ltda
R$ 2.093.163 R$ 2.330.270 data de encerramento do exercício que venham a ter efeito recontabiliza os encargos tributários pelo regime de caixa.
Salvatio Participações Ltda
R$ 1.666.096 R$ 1.607.588 levante sobre a situação patrimonial ou financeira da empresa
ou que possam provocar efeitos sobre seus resultados futuros.
SBRE Agricultura
A Diretoria
Ronaldo Cine - Contador CRC 1 SP 143.141/O-3
e Agropecuária Ltda
R$ 6.218.377 R$ 6.747.441
São Paulo, 31 de Dezembro de 2021.
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Mineração Dardanelos Ltda.
CNPJ/MF nº 03.686.720/0001-40
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020, compostas pelo Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado. Queremos agradecer aos nossos
A Diretoria
clientes, fornecedores e prestadores de serviços, pelo apoio e cooperação e a confiança em nós depositada e, em especial, aos nossos colaboradores, pelo empenho apresentado.
São Paulo-SP, 27 de abril de 2022.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
1. Informações gerais – A Mineração Dardanelos Ltda. (“Empresa” ou “Dardanelos”) é uma sociedade limitada de capital fechado criada em 2000, o projeto
Dardanelos (Aripuanã) é uma mina polimetálica subterrânea e instalação de
processamento de concentrado em construção, localizada no estado de Mato
Grosso, Brasil. A produção está programada para começar no terceiro trimestre
de 2022. A produção equivalente de zinco é estimada em 117kt por ano por
aproximadamente 26 anos, com base nas reservas minerais atuais estimadas
de acordo com o Instituto Canadense de Mineração, Metalurgia e Petróleo
(“CIM”) 2014 Padrões de definição (“Padrões de definição de 2014 CIM”) conforme incorporados no Instrumento Nacional de Administradores de Valores
Mobiliários canadenses 43-101 – Padrões de divulgação para projetos minerais
(“NI 43-101”). É controlada direta da Nexa Recursos Minerais S.A. (“Nexa BR”)
e indireta da Nexa Resources S.A. (“Nexa”), uma sociedade anônima constituída e domiciliada em Luxemburgo, cujas ações são negociadas publicamente
na Bolsa de Valores de Nova York (“NYSE”). A Nexa possui como acionista
majoritário a Votorantim S.A. (“VSA”), que detém 64,68% de seu patrimônio. A
VSA é um conglomerado industrial brasileiro de propriedade privada. Impacto
o COVID-19 nas atividades de construção da Dardanelos: Em março de
2020, a Organização Mundial da Saúde caracterizou a atual doença COVID-19
(“COVID-19”) como uma pandemia. Desde então, o COVID-19 se espalhou
pelo mundo com efeitos severos que impactaram a economia global em geral
causando parada parcial das atividades de construção da Empresa durante o
ano de 2020. Como resposta ao COVID-19, a Empresa implementou e continua
implementando procedimentos adicionais de segurança para garantir a saúde
e a segurança de seus funcionários, empreiteiros e comunidades. A Empresa
continua comprometida em manter a saúde e a segurança de seus colaboradores, contratados e comunidades, bem como a continuidade de seus negócios.
Implementou medidas para mitigar os impactos que o COVID-19 teve e ainda
pode ter em suas operações, cadeia de suprimentos e condições financeiras,
considerando as notícias relacionadas à disseminação da “segunda onda” dessa
doença em todo o mundo. As atividades de construção do projeto Aripuanã
continuam avançando e a produção está prevista para começar em 2022. A
administração preparou um cenário de previsão de fluxo de caixa considerando
as melhores informações disponíveis para os próximos 12 meses. Esse cenário
demonstra que a Empresa tem a posição financeira, incluindo caixa, outros
recursos líquidos e uma facilidade de crédito não sacada, para cumprir suas
obrigações financeiras atuais e, portanto, a administração considera adequada
a adoção da premissa de continuidade normal das operações na elaboração
das demonstrações financeiras. Adicionalmente, por ser um projeto ainda
pré-operacional os recursos necessários vêm sendo disponibilizados caso
necessário pelo sócio controlador (Nexa Recursos Minerais S.A.).
2. Base de preparação – Demonstração financeira: As demonstrações
financeiras foram preparadas e são apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil vigentes em 31 de dezembro de 2021, o que inclui os
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs),
e conforme as normas internacionais de Relatório Financeiro (International
Financial Reporting Standars) (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board (IASB). As demonstrações financeiras foram preparadas
com base no custo histórico. A emissão destas demonstrações financeiras foi
aprovada pela Administração em 04 de abril de 2022.
3. Conversão de moeda estrangeira – Moeda funcional e de apresentação
das demonstrações financeiras: A moeda funcional e de apresentação da
Empresa é o Real (“R$”). Transações e saldos: As operações com moedas
estrangeiras são convertidas em reais. Para itens remensurados são utilizadas
as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação. Os
ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e
da conversão pelas taxas de câmbio do fim do exercício, referentes a ativos e
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado como “Variações cambiais, líquidas”.
4. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações – (a) Normas IFRS
novas e alteradas que entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de
2021 ou posterior; Existem diversas novas normas e alterações em vigor
para exercícios iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021. A adoção dessas
novas normas e alterações não teve impacto nas demonstrações financeiras
da Companhia. A Companhia não adotou antecipadamente qualquer outra
norma ou alteração que tenha sido emitida, mas ainda não esteja em vigor
e não espera que a adoção de tais normas e alterações tenha um impacto
relevante nas demonstrações financeiras da Companhia. (b) Estimativas
e julgamentos críticos: A preparação das demonstrações financeiras da
Empresa requer o uso de julgamentos, estimativas e premissas que afetam
os valores relatados de receitas, despesas, ativos e passivos, as divulgações
que os acompanham, e a divulgação de passivos contingentes na data das
demonstrações financeiras. Estimativas e premissas contábeis, por definição,
raramente igualam os resultados reais e são avaliados continuamente para
refletir as mudanças nas expectativas sobre futuros eventos. A administração
também precisa exercer julgamento na aplicação das políticas contábeis da
Empresa. Esta nota fornece uma visão geral das áreas que envolvem maior
julgamento ou complexidade, e de itens que são mais prováveis de serem
materialmente ajustados devido a estimativas e premissas revelando-se
equivocadas devido à sua incerteza. Informações detalhadas sobre cada uma
dessas estimativas e os julgamentos estão incluídos em outras notas, juntamente com informações sobre a base de cálculo para cada item afetado nas
demonstrações financeiras. As estimativas contábeis críticas e os julgamentos
aplicados pela Empresa na preparação destas as demonstrações financeiras
foram relacionadas a estimativa de obrigações de desmobilização de ativos,
ver nota 19. Estimativas e julgamentos são avaliados continuamente. Eles são
baseados na experiência histórica e outros fatores, incluindo expectativas de
eventos futuros que podem ter um impacto financeiro sobre a Empresa e que
sejam considerados razoáveis nas circunstâncias. A Empresa considerou os
efeitos do COVID-19 ao fazer suas estimativas e julgamentos, considerando
que esta pandemia afetou negativamente sua posição financeira, os resultados
de operações e fluxos de caixa para o ano encerrado em 31 de dezembro de
2021. Eventos e mudanças em circunstâncias surgidas após 31 de dezembro
de 2021, incluindo aquelas resultantes dos impactos da COVID-19, serão
refletidas nas estimativas da administração para períodos futuros.
5. Abertura do resultado por natureza
Despesas Exploração
2021
2020
gerais e
mineral e
administra- avaliação
Total
Total
tivas de projetos
Matérias-primas, insumos e
materiais de consumo
(6.333)
– (6.333)
–
Serviços de terceiros
(2.118)
(9.593) (11.711) (11.107)
Despesas com benefícios a
empregados
(1.763)
(76) (1.839) (1.934)
(12.059)
(772) (12.831) (9.904)
Outras despesas (i)
(22.273)
(10.441) (32.714) (22.945)
(i) Os principais valores demonstrados em outras despesas são R$ 8.921
relacionados às apropriações de seguros da engenharia da obra.
6. Exploração mineral e desenvolvimento de projetos – Política contábil:
As atividades de exploração mineral e avaliação de projetos envolvem a busca
de recursos minerais e a determinação da viabilidade comercial e técnica de
um recurso identificado. Os custos de exploração mineral incluem a coleta de
dados de exploração por meio de estudos geológicos e geofísicos, conduzindo
perfuração exploratória e amostragem, e determinando e examinando o volume
e o teor dos recursos identificados. Os custos de avaliação de projetos estão
relacionados principalmente ao escopo, pré-viabilidade e estudos de viabilidade
para projetos greenfield e brownfield. Além disso, esses custos de avaliação
de projetos podem também incluir custos com estudos relacionados a projetos
de pesquisa, inovação e tecnologia. A Empresa começa a capitalizar os custos
de exploração e avaliação de projetos no início da fase de viabilidade, após a
conclusão do estudo de pré-viabilidade em que a probabilidade de viabilidade
foi estabelecida e há certezas geológicas e econômicas para conversão de
recursos minerais em reservas minerais comprovadas e prováveis em fase
de desenvolvimento (fase de construção ou execução) ou fase de produção
com base em vários fatores, incluindo conhecimento da geologia, metalurgia e
planos de vida útil da mina. Os custos capitalizados de exploração e avaliação
de projetos são apresentados como imobilizado dentro Projetos de mineração
até o início da fase de desenvolvimento do projeto. Conforme explicado na nota
15, os custos incorridos durante a fase de desenvolvimento do projeto também
são capitalizados como imobilizado, mas dentro de obras em andamento.
Desta forma, os custos capitalizados de exploração e avaliação de projetos
permanecerão dentro dos projetos de mineração e só serão depreciados uma
vez terminada a fase de desenvolvimento e inicia-se a operação do projeto. Os
custos para adquirir direitos de exploração estão incluídos como Intangíveis
em Direitos de uso de recursos naturais conforme explicado na nota 16. (a)
Composição de Exploração mineral e avaliação de projetos
2021
2020
Exploração mineral
(10.441)
(1.918)
– (14.623)
Avaliação de projetos
(10.441) (16.541)
2021 2020
7. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Despesas pré-operacionais (i)
(47.329)
–
Projetos e contribuições para comunidades
(2.059) (325)
Outras receitas e despesas operacionais líquidas
(2.340)
788
Provisões (reversões) processos judiciais tributários,
(136)
–
trabalhistas, civis e ambientais
(51.864)
463
(i) As principais despesas apresentadas no grupo de despesas pré-operacionais
são relacionados aos gastos para apoio à comunidade local, principalmente por
R$ 25.184 relacionado à aquisição de equipamentos para instalação do acesso
ao Sistema Integrado Nacional, R$ 7.488 para atendimento ao município no
processo de adequação do aeroporto de Aripuanã e R$ 5.650 para suporte
no saneamento do município.
8. Resultado financeiro líquido – (i) Despesas financeiras: Os custos financeiros das obrigações são reconhecidos como despesa quando incorridos,
exceto aqueles diretamente atribuíveis à aquisição ou construção de ativos
qualificáveis, ou seja, ativos que requerem um tempo substancial para estarem
prontos para uso, os quais são capitalizados ao custo dentro do imobilizado e
equipamentos e/ou intangíveis a que se referem. (ii) Receita financeira: A receita
financeira é composta principalmente por receita de juros e é reconhecida
pelo regime de competência para refletir o rendimento efetivo do ativo pelo
método da taxa de juros efetiva. (iii) Outros itens financeiros, líquidos: Outros
itens financeiros líquidos são compostos pelo líquido das receitas e despesas
relacionadas ao valor justo de empréstimos e financiamentos, instrumentos
financeiros derivativos e perdas cambiais.
Receitas financeiras
2021
2020
Rendimentos em aplicações financeiras
4.518
901
11
31
Outras receitas financeiras
4.529
932
Despesas financeiras
Despesa financeira – AVP CPC 12
(574)
(261)
IR sobre remessas de juros ao exterior
(976)
(710)
Comissões sobre operações financeiras
(181)
–
Endosso Aripuanã
(400)
–
Impostos sobre operações financeiras
(560)
–
(868)
(444)
Outras despesas financeiras
(3.559) (1.415)

Nota

2021

2020

18

17.991
176.606
13.015
6.723
214.335

4.522
122.196
5.190
5.905
137.813

18

732.960

471.471

19
15

15.387
1.936.756
2.685.103
2.899.438

7.786
776.756
1.256.013
1.393.826

305.315
(110.496)
194.819
3.094.257

305.315
(27.733)
277.582
1.671.408

2021
2020
845
600
845
600
1.815
117
Resultado financeiro líquido
9. Gestão de risco financeiro – Fatores de risco financeiro: As atividades da
Empresa a expõem a diversos riscos financeiros, a saber: (a) risco de mercado
(moeda, preços de commodities e taxa de juros); (b) risco de crédito; e (c) risco
de liquidez. Parte significativa dos produtos que serão vendidos pela Empresa
são commodities, cujos preços têm referência nas cotações internacionais e
são denominados em dólares norte-americanos. Os custos, porém, são predominantemente denominados em R$, resultando no descasamento natural
de moedas entre receitas e custos. Adicionalmente, a Empresa possui dívidas
atreladas a indexadores e moedas distintas, que podem afetar seu fluxo de
caixa. Para mitigar os possíveis efeitos adversos de cada fator de risco financeiro, a controladora da Empresa que gerencia o risco de todas as investidas,
segue uma Política de Gerenciamento de Risco Financeiro que estabelece
governança e diretrizes para o processo de gerenciamento de risco financeiro,
bem como métricas para medição e monitoramento. Esta política estabelece
diretrizes e regras para: (i) Gestão de Exposição de Mercadorias, (ii) Gestão de
Exposição Cambial, (iii) Gestão de Exposição a Taxas de Juros, (iv) Gestão de
Riscos de Emissores e Contrapartes e (v) Gestão de Liquidez e Endividamento
Financeiro. Todas as estratégias e propostas devem obedecer às diretrizes e
normas da Política de Gestão de Riscos Financeiros, serem apresentadas
e discutidas com o Comitê de Finanças do Conselho de Administração e,
quando aplicável, submetidas à aprovação do Conselho de Administração, sob
a estrutura de governança descrito na Política de Gestão de Risco financeiro.
(a) Risco de mercado: O objetivo do processo de gerenciamento de risco de
mercado é proteger o fluxo de caixa da Empresa contra eventos adversos,
tais como mudanças nas taxas de câmbio, preços de commodities e taxas de
juros, para manter a capacidade de pagar as obrigações financeiras e cumprir
com níveis de liquidez e endividamento definidos pela administração. (i) Risco
Cambial: O risco cambial é gerenciado através da Política de Gerenciamento de
Risco Financeiro da Empresa, que estabelece que os objetivos das operações
com derivativos são reduzir a volatilidade do fluxo de caixa, proteger contra
a exposição cambial e minimizar os descasamentos cambiais. Por mais que
a moeda funcional da Empresa seja o Real Brasileiro, a administração segue
o modelo para prevenção de risco da Nexa (controladora), em que o dólar
norte-americano é a moeda funcional, assim todas as ações relacionadas
ao processo de gerenciamento de risco de mercado visam proteger os fluxos
de caixa consolidados, além de manter a capacidade de pagar obrigações
financeiras e cumprir com os níveis de liquidez e endividamento definidos
pela administração. Abaixo, apresentamos os passivos financeiros em moeda
estrangeira (dólares norte-americanos) em 31 de dezembro de 2021 (na moeda
funcional da Empresa).
Passivos em moeda estrangeira
2021
2020
9.949 12.376
Fornecedores
9.949 12.376
Exposição
(ii) Risco com taxa de juros: O risco de taxa de juros da Empresa decorre
principalmente de empréstimos de longo prazo. Empréstimos a taxas variáveis expõem a Empresa ao risco de taxa de juros de mercado. Para maiores
informações relacionadas às taxas de juros, vide nota 17. A Política de Gerenciamento de Risco Financeiro da Empresa estabelece diretrizes e regras para
se proteger contra mudanças nas taxas de juros que afetam os fluxos de caixa
da Empresa. A exposição a cada taxa de juros é projetada até o vencimento
dos ativos e passivos expostos a esse índice. Em 31 de dezembro de 2021,
não houve impactos significativos na exposição da Empresa ao risco de taxa
de juros como resultado do surto global COVID-19. (b) Risco de crédito: Os
depósitos a prazo, certificados de depósito bancário (“CDB”) e operações
compromissadas lastreadas em debêntures e títulos públicos criam exposição
ao risco de crédito em relação às contrapartes e emissores. A Empresa tem
uma política de fazer depósitos em instituições financeiras que têm, pelo
menos uma classificação, de duas das seguintes agências de classificação
internacionais: Fitch, Moody’s ou Standard & Poors. A classificação mínima
exigida para as contrapartes é A +/A1 (escala de classificação local) ou BBB-/
Baa3 (escala de classificação global). Os ratings globais foram obtidos das
agências de classificação de risco Standard & Poor’s, Moody’s e Fitch e estão
relacionados a compromissos em moeda estrangeira ou local e, em ambos os
casos, avaliam a capacidade de honrar esses compromissos, utilizando uma
escala aplicável em base global. Portanto, ambos os ratings em moeda estrangeira e em moeda local são classificações comparáveis internacionalmente.
Os ratings utilizados pela Empresa são sempre os ratings mais conservadores
das referidas agências. A tabela a seguir reflete a qualidade de crédito dos
emissores e contrapartes nas operações envolvendo caixa e equivalentes de
caixa e aplicações financeiras:
2021
2020
Total
Caixa e equivalentes de caixa Rating local Total Rating local
AAA
61.013 61.013
232.426 232.426
43
43
3
3
AA
61.056 61.056
232.429 232.429
Aplicações financeiras
AAA
22.055 22.055
23.297 23.297
22.055 22.055
23.297 23.297
83.111 83.111
255.726 255.726
(c) Risco de liquidez: Este risco é gerenciado através da Política de Gerenciamento de Risco Financeiro da Empresa, que visa assegurar a disponibilidade
de recursos líquidos suficientes para atender aos compromissos financeiros
da Empresa. O principal instrumento de mensuração e monitoramento da
liquidez é a projeção do fluxo de caixa, utilizando um período mínimo de
projeção de 12 meses a partir da data de referência. A tabela abaixo analisa
os passivos financeiros a serem liquidados pela Empresa com base no seu
vencimento (o período remanescente do balanço patrimonial até a data
contratual do vencimento). Os valores abaixo representam o fluxo de caixa
futuro não descontado estimado, que inclui juros a serem incorridos e, consequentemente, não se reconciliam diretamente com os valores apresentados
no balanço patrimonial.
Até Entre 1 e Entre 3 A partir
1 ano
3 anos e 5 anos de 5 anos
Total
Em 31/12/2021
Empréstimos e financiamentos
64.509 200.787 190.683 890.930 1.346.909
Fornecedores
176.606
–
–
– 176.606
Salários e Encargos
13.015
–
–
–
13.015
Partes relacionadas
– 1.936.825
–
– 1.936.825
Provisões desmobilização
–
1.896
504
64.244
66.644
de ativos
254.130 2.139.508 191.187 955.174 3.539.999
Em 31/12/2020
Empréstimos e financiamentos
45.633 112.692 134.553 668.257 961.135
Fornecedores
134.351
–
–
– 134.351
Salários e Encargos
5.190
–
–
–
5.190
Partes relacionadas
– 776.756
–
– 776.756
Provisões desmobilização
–
–
1.681
19.367
21.048
de ativos
185.174 889.448 136.234 687.624 1.898.480
(d) Gestão de capital: Os objetivos da Empresa ao administrar seu capital
são os de proteger sua capacidade de oferecer, de maneira consistente,
retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir seus custos. Para manter
ou ajustar a estrutura de capital, a Empresa pode propor para aprovação do
Conselho de Administração da Empresa, a revisão do valor dos dividendos
a serem pagos, a devolução do capital aos acionistas, a emissão de novas
ações ou a venda de ativos.
10. Instrumentos financeiros – Política contábil: As compras e vendas
normais de ativos financeiros são reconhecidas na data da negociação – data
em que a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos
financeiros são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido dos custos
de transação para todos os ativos financeiros não contabilizados pelo valor
justo por meio do resultado. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo por
meio do resultado, se houver, são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, e
os custos da transação são reconhecidos como despesa na demonstração do
resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os direitos de recebimento
de fluxo de caixa dos investimentos expiram ou a Companhia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade. Os ativos financeiros ao
valor justo por meio do resultado e ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes são subsequentemente contabilizados pelo valor justo. Os ativos
financeiros ao custo amortizado são mensurados subsequentemente pelo
método da taxa efetiva de juros. Instrumentos de patrimônio podem ser irrevogavelmente eleitos em seu reconhecimento inicial para que suas mudanças de
valor justo sejam apresentadas em outros resultados abrangentes em vez de na
demonstração do resultado. Como o objetivo dos instrumentos patrimoniais da
Companhia é comprar mais participação em um projeto e não vender o investimento, eles são classificados como valor justo por meio de outros resultados
abrangentes. (i) Custo amortizado: Ativos financeiros mensurados ao custo
amortizado são ativos mantidos dentro de um modelo de negócios cujo objetivo
é manter ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais e para os
quais os termos contratuais do ativo financeiro dão origem em datas específicas
a fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e juros (“SPPI”) sobre
o valor do principal em aberto. Passivos financeiros são mensurados ao custo
amortizado, exceto passivos financeiros a valor justo por meio do resultado,
como derivativos e alguns empréstimos e financiamentos específicos. (ii) Valor
justo através do resultado: Ativos financeiros mensurados pelo valor justo por
meio do resultado são ativos que uma entidade administra, com o objetivo de
realizar fluxos de caixa por meio da venda desses ativos, e ativos financeiros
que não geram fluxos de caixa que sejam apenas pagamentos de principal e
juros sobre o valor do montante principal em aberto. (iii) Valor justo por meio
de outros resultados abrangentes: Os ativos financeiros mensurados ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes são mantidos dentro de
um modelo de negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de fluxos
de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros e para os quais
os termos contratuais do ativo financeiro dão origem em datas específicas a
fluxos de caixa que são SPPI sobre o valor principal em aberto. A Empresa em
31 de dezembro de 2021 e 2020 não possuía instrumentos avaliados nessa
categoria. (a) Segregação por categoria: A Empresa classifica seus ativos e
passivos financeiros sob as seguintes categorias: custo amortizado, valor justo
por meio de outros resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado.
2021
Valor justo
Ativos, conforme o balanço
Custo através do
Nota amortizado resultado
Total
patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa
11
61.056
–
61.056
Aplicações financeiras
12
22.055
–
22.055
83.111
–
83.111
2021
Valor justo
Passivos, conforme o balanço
Custo através do
patrimonial
Nota amortizado resultado
Total
Empréstimos e financiamentos
17
750.951
–
750.951
Fornecedores
176.606
–
176.606
1.936.756
– 1.936.756
Partes relacionadas
14
2.864.313
– 2.864.313

Demonstração do Resultado – Exercícios findos
em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Despesas operacionais
Nota
2021
2020
Gerais e administrativas
5 (22.273) (6.404)
Exploração mineral e avaliação de projetos
6 (10.441) (16.541)
463
Outras receitas (despesas), líquidas
7 (51.864)
(84.578) (22.482)
Prejuízo operacional antes do resultado
financeiro
(84.578) (22.482)
Resultado financeiro
8
Receitas financeiras
4.529
932
Despesas financeiras
(3.559) (1.415)
845
600
Outros itens financeiros, líquidos
1.815
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(82.763) (22.365)
Prejuízo do exercício
Quantidade média ponderada de quotas – milhares
210.035 210.035
Prejuízo básico e diluído por lote de mil quotas, em
reais
(0,39) (0,11)
Demonstração do Fluxo de Caixa – Exercícios findos
em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Nota
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes dos impostos de renda e contribuição social
(82.763) (22.365)
Juros, variações monetárias e cambiais
(3.757)
5.215
Mudanças nos ativos e passivos operacionais 11 (b)
(97.766)
5.285
Juros pagos sobre empréstimos
18 (c)
(86.380)
(1.634)
Caixa líquido aplicado nas atividades
(270.666) (13.499)
operacionais
Fluxo de caixa das atividades de
investimento

Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Capital
Prejuízos Patrimônio
social acumulados
líquido
75.000
(5.368)
69.632
Em 1º de janeiro de 2020
Prejuízo do exercício
–
(22.365)
(22.365)
Total do resultado abrangente do
–
(22.365)
(22.365)
exercício
Integralização de capital
230.315
–
230.315
–
230.315
Total de contribuições aos acionistas 230.315
Em 31 de dezembro de 2020
305.315
(27.733)
277.582
Prejuízo do exercício
–
(82.763)
(82.763)
Total do resultado abrangente do
–
(82.763)
(82.763)
exercício
Em 31 de dezembro de 2021
305.315
(110.496)
194.819
Nota
Aquisição de imobilizado e intangível
Aplicações financeiras
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
Fluxo de caixa das atividades de
financiamento
Captações de empréstimos
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital
Caixa líquido proveniente das atividades de
financiamento
Acréscimo em caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do
exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do
exercício

2021
2020
(1.327.767) (893.413)
5.760 (10.532)
(1.322.007) (903.945)

18

261.300
1.160.000

471.250
677.000

1.421.300 1.148.250
(171.373) 230.806
232.429

1.623

61.056

232.429

2020 permanecem dentro de projetos de Mineração, e os custos de desenvolvimento
capitalizados, que estão dentro de Ativos e projetos em construção, dos projetos são avaliados para redução ao valor recuperável pelo menos anualmente
Custo
Ativos, conforme o balanço
Nota amortizado
Total ou sempre que evidências indicarem que os ativos podem estar em imparidade
patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa
11
232.429
232.429 de acordo com a IFRS 6 e IAS 36. Caso a Empresa decida a qualquer momento
23.297
23.297 pela descontinuação do projeto, este poderá ser um indicador de imparidade
Aplicações financeiras
12
255.726
255.726 que será avaliado no teste de imparidade. Para fins desta avaliação de impairPassivos, conforme o balanço
ment, os projetos são alocados às unidades geradoras de caixa quando aplipatrimonial
cável. Consulte a nota 6 para a política contábil da Empresa relacionada a
Empréstimos e financiamentos
475.993
–
475.993 despesas de exploração mineral e custos de avaliação de projetos para projeFornecedores
122.196
–
122.196 tos de mineração. Os custos para adquirir direitos minerários legais de explo776.756
–
776.756 ração estão incluídos como Intangíveis dentro dos Direitos de uso de recursos
Partes relacionadas
14
1.374.945
– 1.374.945 naturais, conforme explicado na nota 17. Obrigação de desmobilização de
11. Caixa e equivalentes de caixa – Política contábil: Caixa e equivalentes ativos (ARO): Uma obrigação de desmobilização de ativos é uma obrigação
de caixa incluem caixa, depósitos bancários e investimentos de curto prazo relacionada à desativação de um ativo tangível de longa duração, que resulta
de alta liquidez (investimentos com vencimento original inferior a 90 dias), da aquisição, construção, desenvolvimento, ou das operações normais de um
que são prontamente convertidos em um montante conhecido de caixa e ativo tangível de longa duração. No reconhecimento inicial de uma obrigação
sujeitos a um risco insignificante de mudança de valor. Os saldos bancários a de desmobilização, nas revisões periódicas dos desembolsos esperados e da
descoberto são apresentados em empréstimos e financiamentos no balanço taxa de desconto, as movimentações no passivo são debitadas no ativo imopatrimonial. (a) Composição
bilizado. O valor capitalizado reconhecido no ativo imobilizado é depreciado
2021
2020 com base na vida útil do ativo subjacente. Qualquer redução na provisão que
Moeda nacional
Caixa e bancos
845
336 exceda o valor contábil do ativo é reconhecida imediatamente no resultado
60.211 232.093 como “Outras receitas e despesas, líquidas”. Redução ao Valor Recuperável
Depósitos bancários
61.056 232.429 de ativos não financeiros (“impairment”): A Empresa avalia em cada data
(b) Mudanças nos ativos e passivos operacionais: O impacto do fluxo de de relatório, se há indicadores de que o valor contábil de um ativo ou UGC,
caixa operacional devido às mudanças nos ativos e passivos operacionais é pode não ser recuperado. Se houver algum indicador, como uma mudança nos
apresentado a seguir:
preços previstos das commodities, um aumento significativo dos custos opeRedução (Aumento) dos ativos
2021
2020 racionais, uma redução significativa nos volumes de produção, uma redução
Estoques
(29.977)
(643) da vida útil da mina, o cancelamento ou redução significativa no escopo de um
Outros ativos
(76.432) (57.215) projeto, condições de mercado ou eventos incomuns que possam afetar o
Aumento (Redução) dos passivos
negócio, a Empresa estima o montante recuperável dos ativos ou UGCs. O
Fornecedores
–
55.797 valor recuperável é estimado considerando o maior valor entre o valor justo de
Salários e encargos sociais
7.825
5.190 um ativo ou UGC menos custo de alienação (Fair value less cost of disposal
818
2.156 – “FVLCD” termo em inglês) e seu valor em uso (Value in use – “VIU” termo
Outros passivos
(97.766)
5.285 em inglês). O valor recuperável é determinado para um ativo individual, a menos
12. Aplicações financeiras – Política contábil: As aplicações financeiras são que o ativo não gere entradas de caixa em grande parte independentes
principalmente investimentos de curto prazo que não atendem à definição de daqueles de outros ativos ou grupos de ativos, nesse caso, o ativo é testado
caixa e equivalentes de caixa. As aplicações financeiras são utilizadas como como parte de uma UGC maior a que pertence. Se o valor de livros de um ativo
parte da estratégia de gerenciamento de caixa da Empresa e são mensuradas ou UGC exceder seu valor recuperável, o ativo ou UGC é considerado desvapelo valor justo por meio do resultado. (a) Composição
lorizado e é reduzido ao seu valor recuperável. Outros ativos não financeiros
2021
2020 ajustados devido ao impairment são posteriormente revisados para possível
Quotas de fundos de investimento (i)
21.793 23.297 reversão do impairment em cada data de relatório. Geralmente, o oposto dos
Certificados de depósitos bancários – CDBs
262
– indicadores que deram origem a uma perda de impairment seria considerado
22.055 23.297 indicadores de que as perdas de impairment poderiam ter que ser revertidas.
(i) O fundo de investimento é detido exclusivamente pela VSA e suas sub- Se as razões subjacentes ao impairment original tiverem sido removidas ou o
sidiárias. A carteira do fundo é composta por acordos de recompra e títulos potencial de serviço do ativo ou da UGC tiver aumentado, uma avaliação das
do tesouro.
reversões de desvalorização é realizada pela Empresa. Reversões de perdas
13. Estoque
de impairment surgidas simplesmente a partir da passagem do tempo não são
2021 2020 reconhecidas. Não identificamos indicativos de redução ao valor recuperável
Produtos acabados
371
643 para os exercícios de 31 de dezembro de 2021 e 2020. (a) Movimentação do
Matérias-primas (i)
133.600
– ano
Importações em andamento
4.193
–
2021
26.055
–
Materiais auxiliares e de consumo
MáquiObrigação
164.219
643
nas e
desmobi(i) Matérias-primas incluem uma reclassificação de R$ 133.600, sendo
equipa- Obras em
lização
R$ 128.383 de Obras em andamento, dentro do Imobilizado, e R$5.217 de
Total
mentos andamento de ativos Outros
outros ativos, ambos ao Estoque, relacionado aos custos da pilha de minério Saldo no início do
já formadas, e que foram incorridos durante a fase de comissionamento de exercício
Aripuanã.
Custo
–
1.323.619
7.526
– 1.331.145
14. Outros ativos
Depreciação acumulada
–
–
–
–
–
2021
2020 Saldo líquido no
Impostos a recuperar (i)
139.372 69.958 início do exercício
–
1.323.619
7.526
– 1.331.145
Adiantamento de terceiros
252
206 Adições (ii)
–
1.482.028
–
– 1.482.028
Despesas antecipadas
134
39 Transferências (i)
120.349
(249.232)
–
500 (128.383)
974
12 Remensuração da
Outros ativos – nota 13
140.732 70.215 obrigação com desCirculante
29.051 14.444 mobilização de ativos
–
–
7.027
–
7.027
Não circulante
111.681 55.771 Saldo no final do
140.732 70.215 exercício
120.349
2.556.415
14.553
500 2.691.817
120.349
2.556.415
14.553
500 2.691.817
(i) Valores relacionados a créditos de impostos gerados na aquisição de ativos Custo
Depreciação acumulada
–
–
–
–
–
imobilizados.
Saldo líquido no final
15. Partes relacionadas
120.349
2.556.415
14.553
500 2.691.817
FornePartes relaciona- do exercício
cedores
das – passivo Taxas médias anuais
20
–
7
5
Sociedade controladora
2021 2020
2021
2020 de depreciação %
Nexa Recursos Minerais S.A. (i)
358
– 1.936.756 776.756 (i) O valor inclui transferência de Ativos e projetos em construção para Estoques
Sociedade controladas e coligadas
(matéria-prima) de RS 128.383 referente ao minério custos de pilha incorridos
Andrade Gutierrez Engenharia S.A. (ii) 10.547 6.030
–
– durante a fase de comissionamento de Aripuanã e que já deveriam estar incluVotorantim S.A.
81
134
–
– ídos no estoque da Companhia. (ii) As adições incluem custos de empréstimos
Votorantim Cimentos S.A.
109
266
–
– capitalizados em ativos e projetos sob construção, no montante de R$ 99.851,
93
–
–
– no período findo em 31 de dezembro de 2021.
Outros
11.188 6.430 1.936.756 776.756
2020
Circulante
11.188 6.430
–
–
Obrigação
Não circulante
–
– 1.936.756 776.756
desmobi11.188 6.430 1.936.756 776.756
Obras em lização de
Total
andamento
ativos
(i) Do saldo total que a Empresa possui com a Nexa Recursos Minerais S.A., Saldo no início do exercício
429.685
3.197 432.882
R$ 1.923.406 é referente a AFAC – Adiantamento para futuro aumento de Custo
–
–
–
capital. (dezembro 2020 – R$ 763.406). O AFAC neste caso é considerado Depreciação acumulada
429.685
3.197 432.882
como instrumento financeiro, tendo em vista que o valor das ações não foi Saldo líquido no início do exercício
907.285
3.964 911.249
definido na data do adiantamento. (ii) Como parte da execução do projeto de Adições
(13.351)
– (13.351)
Aripuanã, em junho de 2019 a Empresa celebrou um contrato de serviços de Transferências – nota 17
–
365
365
desenvolvimento de mineração com a Andrade Gutierrez Engenharia S.A., no Impairment
1.323.619
7.526 1.331.145
qual um membro da família próxima do diretor da Empresa pode ter influência Saldo no final do exercício
Custo
1.323.619
7.526 1.331.145
significativa em sua participação.
16. Imobilizado – Política contábil: O imobilizado é demonstrado pelo custo Depreciação acumulada
1.323.619
7.526 1.331.145
histórico de aquisição ou construção menos a depreciação acumulada e Saldo líquido no final do exercício
–
7
quaisquer perdas por redução ao valor recuperável reconhecido. O custo Taxas médias anuais de depreciação %
histórico inclui gastos diretamente atribuíveis à aquisição e construção dos 17. Intangível – Política contábil: Direitos de uso de recursos naturais:
ativos. Os custos de desenvolvimento de projetos de mineração registrados no Os custos para a aquisição de direitos de exploração e desenvolvimento de
ativo imobilizado incluem (i) custos diretos e indiretos atribuídos à construção propriedades minerais são capitalizados e são amortizados como custos de
das instalações de mineração; (ii) encargos financeiros incorridos durante o produção quando os projetos associados iniciam sua operação comercial utiperíodo de construção; (iii) depreciação de outros ativos imobilizados utilizados lizando o método UoP ao longo de suas vidas úteis. As vidas úteis consideram
durante a construção; e, (iv) despesas estimadas de descomissionamento e o período de extração de ambos os minerais reservas e recursos, o que inclui
restauração do local. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil uma parte dos recursos inferidos da Empresa nos projetos minerários. Os custos
do ativo ou reconhecidos como um ativo separado como apropriado, apenas de aquisição de direitos atribuídos a projetos minerários não são depreciados
quando for provável que os benefícios econômicos futuros associados ao item até que o projeto se torne operacional e as atividades de produção sejam
fluirão para a Empresa e podem ser mensurados com segurança. O valor iniciadas. Os custos incorridos sofrem impairment se a Empresa determinar
contábil de qualquer componente contabilizado como um ativo separado é que os projetos e seus direitos minerais associados não têm valor econômico
baixado quando substituído. Todos os outros reparos e manutenção são debi- futuro. Para fins de avaliação de redução ao valor recuperável, direitos de uso
tados à demonstração do resultado durante o período de relatório em que são de recursos naturais são alocados às unidades geradoras de caixa (“UGC”).
incorridos. Os custos de reposição são incluídos no valor contábil do ativo Estimativas e julgamentos contábeis críticos – Quantificação de reserquando for provável que a empresa obterá benefícios econômicos futuros vas minerais e recursos para cálculo de vida útil: A Empresa classifica as
superiores aos benefícios esperados do ativo em sua condição atual. Os reservas provadas e prováveis, as medidas, recursos indicados e inferidos
custos de substituição são depreciados ao longo da vida útil remanescente do com base nas definições do Instituto Canadense de Mineração, Metalurgia e
ativo. Terreno não é depreciado. A depreciação de outros ativos é calculada Petróleo (ou CIM, sigla em inglês) Padrões de Definição para Recursos Minerais
usando o método linear para reduzir seus custos a seus valores residuais ao e Reservas Minerais (ou a Definição padrões do CIM de 2014). A determinação
longo de sua vida útil estimada. Os valores residuais e a vida útil dos ativos da vida útil aplicada aos direitos de uso de recursos naturais reflete o padrão
são revisados anualmente e ajustados quando apropriado. O valor contábil de no qual espera-se que os benefícios sejam obtidos pela empresa e se baseiam
um ativo é reduzido ao seu valor recuperável quando for maior do que o esti- na vida útil estimada da mina. Quaisquer alterações na vida útil da mina, com
mado valor recuperável, de acordo com os critérios adotados pela Empresa base em novas informações sobre estimativas de reservas minerais e recursos
para determinar o valor recuperável. Ganhos e perdas em alienações são minerais e plano de mineração, podem afetar prospectivamente a vida útil da
determinados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são mina e taxas de amortização. O processo de estimativa de reservas minerais e
reconhecidos em “Outras receitas e despesas, líquidas” na demonstração do recursos minerais é baseado em uma avaliação técnica, que inclui estimativas
resultado. Custos de empréstimos e financiamentos diretamente relacionados
geológicas, geofísicas, de engenharia, ambientais, jurídicas e econômicas e
com a aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável que requer
pode ter impacto relevante na viabilidade econômica das reservas minerais e
um período substancial de tempo para se preparar para seu uso ou venda
recursos minerais. Essas estimativas são revisadas periodicamente, e quaispretendido são capitalizados como parte do custo desse ativo quando for
quer alterações são refletidas nas expectativas da vida da mina. A gestão tem
provável que benefícios econômicos futuros associados ao item fluirão para a
confiança baseada em testes, continuidade dos corpos de minério e experiEmpresa e os custos podem ser mensurados com segurança. Custos de
ência de conversão de que parte dos recursos inferidos serão convertidos em
desenvolvimento de mina: Em suas operações de mineração de superfície,
recursos medidos e indicados, e se eles são economicamente recuperáveis,
a Empresa deve remover a sobrecarga e outros resíduos para obter acesso
e tais recursos inferidos também podem ser classificados como reservas
aos depósitos de minério. O processo é chamado de remoção de estéril. Durante
o desenvolvimento de uma mina, antes do início da produção, quando a ativi- minerais provadas e prováveis. Onde a empresa pode demonstrar a esperada
dade de remoção melhora o acesso ao corpo de minério, o componente do recuperação econômica com alto nível de confiança, os recursos inferidos
corpo de minério, para o qual o acesso foi melhorado pode ser identificado e estão incluídos no cálculo da amortização. No entanto, a conversão futura de
os custos podem ser medidos de forma confiável, um ativo de atividade de recursos inferidos é inerentemente incerta e envolve julgamento e estimativas
remoção de estéril é contabilizado como parte do Imobilizado dentro de Ativos que podem ter um impacto material nos resultados das operações da Empresa.
e projetos em construção. Posteriormente, no início da operação, os custos de (a) Movimentação do ano
2021
2020
desdobramento são transferidos para Edifícios e são depreciados por cálculo Direitos sobre recursos naturais
–
–
linear considerando a vida útil do ativo. Os custos de remoção incorridos durante Saldo no início do exercício
13.351
–
a fase de produção das operações são tratados como um custo de produção Custo
Amortização
acumulada
–
–
que faz parte do custo do estoque. Projetos de mineração: A Empresa começa
13.351
–
a capitalizar os custos de exploração e avaliação mineral de um projeto no Saldo líquido no início do exercício
–
13.351
Transferências
–
nota
16
início de sua fase de estudo de viabilidade, após a conclusão de um estudo
13.351
13.351
Saldo
no
final
do
exercício
de pré-viabilidade em que a probabilidade de viabilidade econômica foi esta13.351 13.351
belecida e onde há certeza geológica e econômica suficiente de conversão Custo
–
–
mineral recursos em reservas minerais comprovadas e prováveis em um Amortização acumulada
13.351 13.351
estágio de desenvolvimento (fase de construção ou execução) ou estágio de Saldo líquido no final do exercício
6
6
produção com base em vários fatores, incluindo a geologia conhecida, meta- Taxas médias anuais de amortização %
lurgia e planos de vida útil da mina. Os custos capitalizados incorridos durante 18. Empréstimos e Financiamentos – Política contábil: Os empréstimos
as etapas de exploração e avaliação mineral de um projeto são classificados e financiamentos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo, líquido dos
em Projetos de mineração, no ativo imobilizado até que o projeto inicie sua custos de transação incorridos, e são mensurados subsequentemente pelo
fase de desenvolvimento e só são depreciados pelo método das unidades de custo amortizado, a menos que sejam designados como opção de valor justo,
produção (“UoP”) quando a fase de desenvolvimento termina e a operação do se necessário para eliminar o descasamento contábil que ocorreria se fosse
projeto começa. Os custos incorridos durante o estágio de desenvolvimento utilizado o custo amortizado. Qualquer diferença entre os recursos (líquidos dos
de um projeto também são capitalizados no ativo imobilizado, mas em ativos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração
e projetos em construção. Desta forma, os custos de exploração e avaliação do resultado como despesa de juros ao longo do prazo dos empréstimos pelo
mineral capitalizados permanecerão dentro dos projetos de Mineração e método da taxa efetiva de juros, exceto para os empréstimos mensurados ao
somente serão depreciados quando a etapa de desenvolvimento terminar e a valor justo. Os empréstimos e financiamentos são classificados no passivo
operação do projeto começar. Uma vez finalizada a etapa de desenvolvimento circulante, a menos que a Companhia tenha o direito incondicional de diferir o
e iniciada a operação do empreendimento, os custos de desenvolvimento pagamento do passivo por pelo menos 12 meses após o período de divulgação.
capitalizados são reclassificados para o grupo apropriado de ativos conside- As taxas pagas no estabelecimento de linhas de crédito são reconhecidas
rando sua natureza e são depreciados de forma linear com base na vida útil como custos de transação do empréstimo na medida em que seja provável
dos ativos. Com base no exposto, uma vez que um projeto comece a operar, que parte ou toda a linha de crédito seja sacada. Nesse caso, a taxa é diferida
haverá depreciação proveniente dos custos de exploração e avaliação mineral até que ocorra o saque. Na medida em que não haja evidência de que seja
capitalizados do projeto na conta de projetos de mineração e com base no provável que parte ou a totalidade da linha de crédito seja sacada, a taxa é
método UoP e dos custos de desenvolvimento capitalizados do projeto dentro capitalizada como um pré-pagamento por serviços de liquidez e amortizada
do grupo correspondente de ativos com base sobre sua vida útil. O valor durante o período da linha de crédito a que se refere.
contábil dos custos de exploração e avaliação mineral capitalizados, que
continua …

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 27BD-04B5-47EA-9AF2.

Valor justo
através do
resultado
–
–
–

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 27BD-04B5-47EA-9AF2.

Balanço Patrimonial – Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Nota
2021
2020 Passivo
Passivo circulante
11
61.056
232.429 Empréstimos e financiamentos
12
22.055
23.297 Fornecedores
13
164.219
643 Salários e encargos sociais
1.027
328 Outros passivos
29.051
14.444
14
277.408
271.141 Passivo não circulante
Ativo não circulante
Empréstimos e financiamentos
Outros ativos
14
111.681
55.771 Desmobilização de ativos e passivos
Imobilizado
16 2.691.817 1.331.145 ambientais
13.351
13.351 Partes relacionadas
Intangível
17
2.816.849 1.400.267
3.094.257 1.671.408 Total do passivo
Total do ativo
Patrimônio líquido
Demonstração do Resultado Abrangente
Capital social
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhares de reais)
Prejuízos acumulados
2021
2020
(82.763) (22.365) Total do passivo e patrimônio líquido
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes líquidos de
–
– Outros itens financeiros, líquidos
imposto de renda e contribuição social
(82.763) (22.365) Variações cambiais líquidas
Total do resultado abrangente do exercício
Ativo
Ativo circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Estoques
Imposto de renda a recuperar
Outros ativos
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Mineração Dardanelos Ltda.
2020 com o BNDES, no valor de R$ 750.951. Tal financiamento está sujeito a certas taxa de juros relativos ao passivo são reconhecidos como despesa de acréscimo
cláusulas
financeiras
nos
níveis
consolidados
da
Nexa
Resources
S.A., tais no resultado financeiro líquido. A diferença no valor de liquidação do passivo é
Encargos Circu- Não cirModalidade
anuais médios lante culante
Total
Total como: (i) Dívida Líquida/LAJIDA; (ii) Patrimônio Líquido/Ativo Total; medidos reconhecida na demonstração do resultado. Estimativas e julgamentos contáanualmente
a
partir
do
exercício
findo
em
31
de
dezembro
de
2021.
Em
31 de beis críticos – Obrigações de desmobilização de ativos: O reconhecimento
Moeda Nacional
BNDES
TLP + 5,52% 17.991 732.960 750.951 475.993 dezembro de 2021, a Empresa estava em conformidade com todos os seus inicial e as revisões subsequentes das obrigações de desmobilização de ativos
e obrigações ambientais consideram custos críticos de fechamento e reparos
17.991 732.960 750.951 475.993 covenants financeiros.
19. Obrigação de desmobilização de ativos – Política contábil: A provisão futuros e diversas premissas como taxas de juros, inflação, vida útil dos ativos e
Juros sobre empréstipara obrigações de desmobilização de ativos inclui os custos de restaura- o momento estimado em que o dispêndio será executado. Essas estimativas são
17.991
mos e financiamentos
ção e fechamento dos ativos de mineração e é reconhecida em função do revisadas anualmente pela Companhia ou quando houver mudança relevante
17.991
desenvolvimento ou produção mineral, com base no valor presente líquido nessas premissas. As estimativas de custo podem variar em resposta a muitos
(b) Perfil de vencimento
fatores de cada local que incluem tempo, vida esperada da mina, mudanças nos
A partir
2021 dos custos estimados de fechamento. A administração usa seu julgamento e
requisitos legais ou governamentais relevantes e compromissos com as partes
Moeda nacional
2022 2023 2024 2025 2026 de 2027
Total experiência anterior para determinar o escopo potencial do trabalho de reabiinteressadas, revisão das opções de remediação e abandono, surgimento de
litação
necessário
e
os
custos
relacionados
associados
a
esse
trabalho,
que
BNDES
17.991 34.874 41.885 41.885 41.885 572.431 750.951
novas técnicas de restauração, entre outros. Especialistas externos apoiam o
17.991 34.874 41.885 41.885 41.885 572.431 750.951 são reconhecidos como ativo imobilizado para obrigações de retirada de ativos
relacionadas a ativos de mineração em operação ou como outras receitas e processo de estimativa de custos quando apropriado. Esses fatores isolados
2021
2020
(c) Movimentação do ano
despesas para estruturas não operacionais. As obrigações ambientais incluem ou consolidados podem afetar significativamente os resultados financeiros
Saldo no início do exercício
475.993
–
custos relacionados à reabilitação de áreas danificadas pela Companhia em futuros e a posição do balanço patrimonial. (a) Composição e movimentação
Captações
261.300 471.250
2021 2020
suas ações extrativistas (por exemplo – contaminação do solo, contaminação
Adições dos custos de captação, líquidas das amortizações
189
32
Obrigações
Provisão de juros
99.849 6.345 da água, entre outros) ou penalidades. Portanto, torna-se um evento que cria
com desmobiliobrigações
quando
esses
danos
ambientais
são
detectados
pela
Companhia,
(86.380) (1.634)
Juros pagos
zação de ativos Total Total
Saldo no final do exercício
750.951 475.993 quando uma nova lei exige que os danos existentes sejam retificados ou quando
7.786 7.786 3.197
a Companhia aceita publicamente qualquer responsabilidade pela retificação, Saldo no início do exercício
(d) Análise por moeda
2021
2020 criando uma obrigação construtiva. Os custos para remediar uma eventual Adição
–
– 4.485
Circulante Não circulante
Total
Total contaminação inesperada, que dê origem a uma perda provável e possa Ajuste a valor presente
574
574 (261)
Real
17.991
732.960 750.951 475.993 ser estimada com segurança, devem ser reconhecidos em outras receitas e Remensuração pela taxa de desconto (i)
7.027 7.027 365
17.991
732.960 750.951 475.993 despesas na demonstração do resultado. Além disso, os investimentos em Saldo no fim do exercício
15.387 15.387 7.786
(e) Análise por indexador
infraestrutura, máquinas e equipamentos referentes a melhorias operacionais (i) Em 31 de dezembro de 2021, estava entre 7,68% e 8,08% (dezembro 31,
2021
2020 para evitar futuros danos ambientais, não são provisionados, pois se espera 2020: 4,57% a 6,75%). (ii) Como parte de sua revisão anual das obrigações com
Moeda nacional
Circulante Não circulante
Total
Total que esses ativos tragam benefícios econômicos futuros para as unidades desmobilização de ativos, a Empresa não identificou alterações na expectativa
TLP
17.991
732.960 750.951 475.993 operacionais, sendo assim capitalizados como ativo imobilizado. Os fluxos de de desembolsos com obrigações de descomissionamento, porém durante o
17.991
732.960 750.951 475.993 caixa são descontados a valor presente usando uma taxa ajustada ao risco exercício a taxa de desconto utilizada para ajuste a valor presente da obrigação
(f) Garantias e obrigações contratuais: Em 31 de dezembro de 2021, a NEXA de crédito que reflete as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no foi revisada trimestralmente. O efeito dessa remensuração da taxa de desconto
Recursos Minerais e NEXA Resources S.A., são garantidoras do financiamento tempo e os riscos específicos para o ativo a ser restaurado. Os encargos de das obrigações com desmobilização de ativos no passivo, foi refletido no ativo
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
Aos Administradores e Quotistas
para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da administração internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevanMineração Dardanelos Ltda.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Mineração Dar- e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração tes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
danelos Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam
31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informa- internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos
ções elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
posição patrimonial e financeira da Mineração Dardanelos Ltda. em 31 de a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabora- evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opiadotadas no Brasil e as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) ção das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alterna- maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras tiva realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsa- do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabili- para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
bilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos dades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre
independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, a eficácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a adequação das
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa e respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a
cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade
(a) Composição

2021

imobilizado pelo mesmo montante.
20. Patrimônio Líquido – (b) Política contábil: É representado exclusivamente
por quotas que são classificadas no patrimônio líquido. (c) Capital social: Em
31 de dezembro de 2021, o capital social totalmente subscrito e integralizado
da Empresa é de R$ 305.315 (2020 – R$ 305.315), sendo representado por
305.315.000 quotas (2019 – 75.000.000), com valor nominal de R$ 1,00 (um
real) cada.
21. Compromissos a longo prazo – (a) Compromissos de capital – projeto Aripuanã: Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa havia contratado
R$ 121.942 (31 de dezembro de 2020: R$ 815.325) de despesas de capital
relacionadas ao projeto de Aripuanã para a compra de um imóvel, planta e
equipamentos que ainda não foram incorridos.
22. Eventos subsequentes – Contrato de venda: Em 21 de janeiro de 2022,
a Mineração Dardanelos e sua controladora indireta Nexa Resources, assinaram um Offtake Agreement, cujo objeto é a venda de 100% do concentrado
de cobre produzido por Aripuanã por um período de 5 anos. As vendas serão
feitas através da trading company do grupo, Nexa Resources, e, por se tratar
de uma operação com uma parte relacionada, as vendas entre a Dardanelos
e sua trading seguirá a legislação brasileira de preço de transferência. AFAC
– adiantamento para futuro aumento de capital: Durante os três primeiros
meses do ano de 2022 até a presente data a Empresa recebeu adicionalmente
um valor de R$ 355.000 referente a AFAC da Nexa Recursos Minerais S.A., os
quais devem ser integralizados na próxima Assembleia Geral Ordinária a ser
realizada durante o ano de 2022.
Diretoria
Juan Ignacio Rosado Gomez De La Torre – Diretor
Rodrigo Nazareth Menck – Diretor
Jones Aparecido Belther – Diretor
Contador
Guilherme do Amaral Bortolotto – CRC PR-076.267/O-9
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
Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia,
eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o
conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas
demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre
outros aspectos, do alcance 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.
Curitiba, 4 de abril de 2022
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Ltda.
CRC 2SP 000.160/O-5

Adriano Machado
Contador
CRC 1PR 042.584/O-7

TECPAY S.A.

CNPJ 23.613.543/0001-80 - NIRE 3530048420-7
Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária
Ficam convocados os senhores acionistas da Tecpay S.A., a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO), na Avenida Angélica, nº 2.529, 7º andar, sala 7B, Consolação, São Paulo/SP, CEP 01227200, no dia 03 de junho de 2022, às 9:00 (nove) horas, em primeira convocação, e, às 9:30h (nove horas
e trinta minutos), em segunda e última convocação, com qualquer número de presentes, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia: 1) exame, discussão e aprovação do Relatório da Administração
e das Demonstrações Financeiras, relativos ao exercício de 2021; 2) Fixação de remuneração da diretoria. Os documentos relativos à matéria em discussão encontram-se à disposição dos acionistas na
sede da Companhia. São Paulo, 26 de abril de 2022. Marcos Libanore Caldeira - Diretor Presidente.

CNPJ/MF: 33.679.797/0001-54
Relatório da Administração
Campinas - SP, 11 de março de 2022. Aos acionistas da PJBANK Securitizadora S/A. Senhores Acionistas, A Administração da PJBANK Securitizadora S/A, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à apreciação de V.Sas. o Relatório da Administração e as correspondentes Demonstrações
Financeiras, com o Relatório dos Auditores Independentes relativas ao período encerrado em 31 de dezembro de 2021. Em atendimento a instrução CVM nº 381 de 14 de janeiro de 2003, informamos que a empresa Audifactor Auditores Independentes S/S foi contratada pela Companhia, para prestação de serviços
de auditoria externa relacionados aos exames das demonstrações financeiras, e não prestou, desde a sua contratação serviços não relacionados à auditoria externa. Atenciosamente, PJBANK Securitizadora S/A - Carlos Henrique Cera - Diretor Presidente.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)
Demonstração do Resultado do Exercício (Valores expressos em reais)
Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício(Valores expressos em reais)
Passivo
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Nota 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Nota 31/12/2021 31/12/2020
Passivo Circulante
Ativo circulante
Fluxos de caixa das atiivdades operacionais
Receita de Securitização
1.029.280
487
Obrigações com fornecedores
11.702
7.311
5
718.190
76.472
Caixa e equivalentes de caixa
573.377
(199.458)
(-) Impostos e Contribuições
(52.723)
(55) Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL
Obrigações tributárias
73.384
600
Direitos creditórios a receber
6 4.505.108
Ajustado por:
Receita operacional bruta
976.557
432
Outras
obrigações
7
435.480
200.266
Impostos a recuperar
37
97
- Remuneração de Debentures
1.029.280
487
Lucro bruto
976.557
432
Total do Passivo Circulante
520.566
208.177
Outros Créditos
5.080
1.602.657
(198.971)
(Despesas) / Receitas operacionais
(282.065)
(194.398)
Passivo não Circulante
Total do Ativo Circulante
5.228.415
76.569
Despesas gerais e administrativas
(282.065)
(194.398) (Aumento)/Diminuição das contas ativas
Títulos e Valores Mobiliarios
8 4.439.767
60.487
Total do Ativo
5.228.415
76.569
(4.505.108)
Lucro antes do Resultado Financeiro
10
694.492
(193.966) - Contas a receber
4.439.767
60.487
Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Financeiras do Total do Passivo Circulante
60
(97)
Despesas financeiras
(225.637)
(6.156) - Impostos a recuperar
Patrimônio líquido
9
período findo em 31 de dezembro de 2021
- Outros créditos
(5.080)
Receitas financeiras
104.517
664
100.000
100.000
1) Contexto Operacional: A PJBANK Securitizadora S/A, é uma sociedade Capital social
Resultado financeiro líquido
11
(121.120)
(5.492) Aumento/(Diminuição) das contas passivas
(292.095)
(292.095) Outras receitas/despesas
anônima de capital aberto criada em 12 de abril de 2019, tem por objeto espe- Prejuízos acumulados
- Obrigações com fornecedores
4.392
7.311
5
460.177
cífico a exploração do negócio de (I) securitização de direitos creditórios co- Resultado do exercício
- Obrigações Tributárias (exceto IR e CS)
22.652
600
Resultado não operacional
5
268.082
(192.095) Resultado antes das provisões
merciais, industriais, financeiros, agronegócio e imobiliários, assim compreen- Total do patrimônio líquido
235.214
111.079
573.377
(199.458) - Outras obrigações
5.228.415
76.569
dida a compra, venda e prestação da respectivas garantias em créditos imobi- Total do Passivo
Caixa proveniente/(usado) nas operações
(2.645.213)
(80.078)
(-) Provisão para imposto de renda
(76.882)
liários; (II) emissão e colocação no mercado privado (sem intermediação de conforme critérios previstos nos itens 9 a 14 da NBC TG 02 (R3) emitida pelo (-) Provisão para contribuição social
- Imposto de Renda e Contribuição Social pagos
(63.069)
(36.318)
instituição financeira) de títulos, valores mobiliários e de certificados de rece- CFC - Conselho Federal de Contabilidade. 4.2 Reconhecimento de receita: Lucro Líquido/(Prejuízo) do Exercício
(2.708.282)
(80.078)
460.177
(199.458) Caixa líquido usado nas ativ. operacionais
bíveis imobiliários (“CRI”); (III) prestação de serviços relacionados a opera- i. Prestação de serviços: A receita de prestação de serviços é reconhecida
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Demonstração do Resultado Abrangente do Exercício
ções no mercado secundário de títulos e valores mobiliários; (IV) prestação de com base na execução dos serviços previstos nos contratos celebrados entre (Valores expressos em reais)
- Integralização de Capital Social
90.000
31/12/2021 31/12/2020
serviços e realização de outros negócios referentes a operações no mercado as partes ou na própria conclusão dos mesmos, ou seja, quando os riscos Resultado Líquido do Período
3.350.000
60.000
460.177
(199.458) - Integralização de debêntures
secundário de créditos imobiliários, de acordo com a Lei 9.514 de 20.11.1997 significativos e os benefícios são transferidos para o comprador. Quando o Outros Resultados Abrangentes
Caixa líquido proveniente das ativ. financ,
3.350.000
150.000
e das normas que vierem a alterá-la, substituí-la ou complementá-la; (V) emis- resultado do contrato não puder ser medido de forma confiável, a receita é Resultado abrangente do período
641.718
69.922
460.177
(199.458) Aum./(Dim.) Líquida de caixa e equiv. de caixa
são de debêntures em regime de distribuição pública ou privada na forma da reconhecida apenas na extensão em que as despesas incorridas puderem ser
Caixa e equiv. de caixa no início do período
76.472
6.550
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do Exercício
Lei 6.404/76; (VI) realizar negócios e prestação de serviços de seleção, admi- recuperadas. ii. Receita de juros: Para todos os instrumentos financeiros avaCaixa
e
equiv.
de
caixa
no
fim
do
período
718.190
76.472
(Valores expressos em reais)
nistração e cobrança extrajudicial de direitos de créditos lastreados nos títulos liados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, a receita ou
Demonstração do Valor Adicionado dos Exercícios
Capital (-) Capital
e valores mobiliários relacionados à atividade de securitização de créditos. A despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que
(Valores expressos em reais)
31/12/2021 31/12/2020
Social
Social a Prejuízos
companhia é tributada pelo Lucro Real e tem sede na cidade de Campinas, desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de
I - Receita
1.029.285
487
Subscrito integralizar Acumul.
Total
Estado de São Paulo, na Rua Joaquim Vilac, nº 509, sobreloja, Bairro Vila caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em um período Saldo em 31/12/2019
282.065
194.398
100.000
(90.000)
(92.637) (82.638) II - Insumos Adquiridos de Terceiros
Teixeira, CEP: 13.032-385. As demonstrações financeiras da Companhia rela- de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou Integraliz. de capital social
III
Valor
Adicionado
Bruto
747.220
(193.911)
90.000
90.000
tivas ao período findo em 31 de dezembro de 2021 foram autorizadas pelo passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica “Receita financeira” Resultado do período
(199.458) (199.458) IV - Depreciação, Amortização e Exaustão
Conselho de administração em 11 de março de 2022. 2) Riscos: 2.1 Risco de nas demonstrações do resultado. iii. Receita de securitização: O spread da Saldo em 31/12/2020
747.220
(193.911)
100.000
- (292.095) (192.095) V - Valor Adicionado Líquido
mercado: Este tipo de risco está ligado à perspectiva de eventos adversos, operação decorre, basicamente, da diferença entre o preço pago pela Compa- Resultado do período
VI
Valor
Adicionado
Recebido
em
Transf.
104.517
664
460.177 460.177
que impactem os preços dos ativos transacionados e/ou sua liquidez. Esse nhia na aquisição do crédito e o preço de colocação das debêntures aos inves- Saldo em 31/12/2021
VI.1 - Receitas financeiras
104.517
664
100.000
168.082 268.082
risco está associado a variáveis macros sistêmicas, como inflação, taxas de tidores. Em outras palavras, a Companhia adquire o lastro de crédito, aplican- fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira VII - Valor Adicionado Total a Distribuir
851.737
(193.247)
juros, taxas de câmbio e outras. 2.2 Política anti-inflacionária: No passado, do determinado fator que somente será em parte repassada como forma de de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando VIII - Distribuição do Valor Adicionado
851.737
(193.247)
o Brasil apresentou índices extremamente elevados de inflação e vários mo- remuneração, de modo que a diferença observada entre as taxas consiste no sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um in- VIII.2 - Impostos, taxas e contribuições
165.923
55
mentos de fragilidade nos controles inflacionários. As medidas do Governo spread realizado. 4.3 Reconhecimento de despesas: As despesas foram vestimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando tem VIII.3 - Remuneração de capitais de terceiros
225.637
6.156
Federal realizadas para combate e controle da meta de inflação contribuem reconhecidas no resultado à medida da sua realização através do regime de vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da VIII.4 - Remuneração de capitais próprios
460.177
(199.458)
para a incerteza econômica e aumentam a volatilidade das taxas de juros dos competência. Foram reconhecidas simultaneamente com as receitas quando data da contratação. 4.11 Tributos a compensar: Uma vez identificado valo- 7. Outras Obrigações: A conta “Outras obrigações” é composta por valores
títulos. Essas medidas podem, no futuro, ter um efeito material desfavorável com estas tinham vínculo, em conformidade com o previsto na ITG 2000 (R1) res de tributos passíveis de compensação, seja por recolhimento indevido ou referentes à empréstimos entre partes relacionadas e adiantamentos e outras
sobre a economia e sobre os ativos que lastreiam as Debêntures emitidas pela emitida pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade. 4.4 Impostos e con- a maior, tais valores devem ser contabilizados em contas do ativo, com a cor- obrigações, e está assim disposta:
31/12/2021 31/12/2020
Companhia. 2.3 Risco institucional: Este risco está associado à possibilida- tribuições: i. Imposto de renda pessoa jurídica e contribuição social sobre o
238.002
199.504
responde atualização, de acordo com a legislação de regência. Para efeito de Partes relacionadas
de de eventos adversos em âmbito da legislação, da regulamentação, do au- lucro líquido - correntes: O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a ConAdiantamento
a
clientes
762
contabilização e cômputo na base de cálculo do IRPJ e da Contribuição Social
torregulação (a cargo dos próprios agentes do mercado considerado) e do tribuição Social Sobre o Lucro Líquido (CSLL) são calculados com base nas
197.478
Sobre o Lucro, os juros devem ser apropriados pelo regime de competência. A Desconto de pontualidade
cumprimento dos contratos. Eventos como mudança na legislação tributária alíquotas vigentes (15% para o IRPJ, 10% para o adicional de IRPJ sobre o
Empréstimos
e
financiamentos
435.480
200.266
empresa deverá manter controles extracontábeis dos créditos a compensar,
ou em regras estabelecidas por uma entidade reguladora se enquadram nes- lucro excedente a R$ 240.000 por ano e 9% de CSLL) e consideram a combem como dos valores dos juros apropriados e dos valores compensados, 8. Títulos e Valores Mobiliários: No dia 18 de dezembro de 2019 a compasa modalidade de risco. 2.4 Risco fiscal: A política fiscal é o conjunto de pensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social para fins
para fazer prova frente a possíveis questionamentos por parte do Fisco. 4.12 nhia realizou sua 1ª (primeira) emissão privada de debêntures simples, em
medidas tomadas pelo governo para que haja estabilização da economia, re- de determinação de exigibilidade, quando aplicável. Portanto, as inclusões ao
Informações por segmento: O CPC 22 requer que as operações por seg- série única. As debêntures terão vencimento no dia 17 de novembro de 2029
distribuição de renda e a alocação dos recursos. Seguindo estes parâmetros, lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de
mento sejam identificadas com base em relatórios internos utilizados pelos e sua base de remuneração fará jus à remuneração variável, calculada com
o governo planeja para 2021 alcançar a meta fiscal, aumentar investimentos e receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lutomadores de decisão com a finalidade de alocar recursos aos segmentos e base no desempenho dos títulos de sua respectiva carteira lastro, deduzida
retomar o crescimento do país. 2.5 PIS/ COFINS: São tributos que tem a mes- cro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos. ii. Imposavaliar sua performance. A Administração efetuou a análise mencionada e a taxa de administração e intermediação estipulada em 50% (cinquenta por
ma base de cálculo e forma de cobrança similar, não justificando então duas to sobre serviços: As receitas de serviços estão sujeitas aos seguintes imposconcluiu que a Companhia opera em um único segmento (securitização de cento), individualizada em cada operação de cessão de crédito para fins de
contribuições com legislações próprias e quase idênticas. Assim, já é espera- tos e contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas: • Contribuição para Fisecuritização. O saldo está assim disposto:
31/12/2021 31/12/2020
créditos) e por isso não há a necessidade de nenhuma divulgação adicional.
da a unificação dos impostos para 2022, receando, entretanto, o mercado com nanciamento da Seguridade Social (COFINS) - Seguindo a Lei 10.684/2003, a
Debêntures - 1ª Emissão
3.410.000
60.000
4.13 Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Compaa expectativa de aumento das alíquotas. Havendo mudança no imposto existe alíquota da COFINS fica elevada para 4% (quatro por cento) para as pessoas
Remuneração de debêntures
1.029.767
487
nhia requer que a Administração faça julgamentos e estimativas e adote preo risco de a operação da Companhia sofrer um impacto direto, uma vez que jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do Art. 3 da Lei 9.718/1998. Entre elas as
Títulos e valores mobiliários
4.439.767
60.487
missas que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e
suas receitas brutas são tributas pelo PIS/COFINS e atualmente estão enqua- sociedades de crédito imobiliário. • Programa de Integração Social (PIS) 9. Patrimônio Líquido: Capital Social - O Capital Social subscrito e integralipassivos, bem como as divulgações de passivos contingentes na data-base
dradas conforme as pessoas jurídicas referidas nos §§ 6º e 8º do Art. 3 da Lei 0,65%; • Imposto Sobre Serviços (ISS) - 2% a 5%. 4.5 Instrumentos financeizado é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), representado por 100.000 (cem mil)
9.718/1998. Se aprovado os impostos deixarão de terem o efeito da “não ros - reconhecimento inicial e mensuração: i. Ativos financeiros - reconhe- das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premis- ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal. Resultado do exercício - A
cumulatividade” elevando demasiadamente as alíquotas - PIS de 0,65% para cimento e mensuração: Os ativos financeiros da Companhia são classificados sas e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste ao valor companhia obteve no exercício de 2021 um lucro líquido no montante de R$
1,65% e COFINS de 4% para 7,6% - ocasionando também em um encareci- como ativos financeiros por meio do resultado a valor justo, acrescidos dos contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros. 4.14 Evento Subse- 460.177,39 (quatrocentos e sessenta mil e cento e setenta e sete reais e trinta
mento da operação e possível fuga de clientes. 2.6 Risco Operacional: Asso- custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo quente: A Companhia realizou uma análise em todos os eventos subsequen- e nove centavos), sendo uma parte utilizado para zerar os prejuízos anteriores
ciado à possibilidade de eventos adversos intrinsecamente associados aos financeiro, que é composto pelo caixa e equivalentes de caixa, bancos conta tes, favoráveis, desfavoráveis, relevantes que pudessem influenciar significati- e a outra parte fica a disposição da administração para destinações futuras.
participantes do mercado, empresas e demais entidades, tal risco está ligado movimento e aplicações de liquidez imediata. A prática contábil adotada para vamente o seu desempenho, com uma atenção especial no quesito da conti- 10. Resultado Operacional Líquido: O Resultado Operacional é composto
a práticas internas de gestão e a processos organizacionais. 2.7 Direitos Cre- os instrumentos financeiros foi pautada no que determinam as normas emiti- nuidade. Após esta análise nenhum evento importante e impactante foi cons- de receitas de securitização, deduzidas dos impostos, e está assim disposto:
ditórios: O principal risco incidido sobre a Companhia refere-se a possível das pelo CFC - Conselho Federal de Contabilidade: BC TG 39 (R1), NBC TG tatado. Assim nenhum ajuste de saldo se fez necessário e nenhum fato impor- Descrição (em reais)
31/12/2021 31/12/2020
redução dos recebimentos dos devedores de direitos creditórios causado pela 40 (R3) e NBC TG 48. 4.6 Ajuste a Valor Presente (AVP) de ativos e passi- tante para divulgação foi identificado em decorrência de eventos subsequen- Receita operacional bruta
976.557
432
instabilidade no ambiente econômico. Especialistas afirmam que em um cená- vos: A Companhia não pratica transações significativas a prazo com valores tes. 5. Caixa e Equivalentes de Caixa: O Caixa e equivalentes de caixa in- Receita de securitização
1.029.280
487
rio de extrema crise econômica, os recebimentos possam sofrer redução de pré-fixados. Assim, os saldos dos direitos e das obrigações são mensurados cluem os depósitos bancários de curto prazo de alta liquidez e com risco insig- (-) Impostos e contribuições
(52.723)
(55)
até 50%. 2.8 Risco de Crédito: O risco de crédito está associado à possibili- nas datas de encerramento dos exercícios por valores próximos aos respecti- nificante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos Despesas operacionais
(282.065)
(194.398)
dade de uma das partes de uma transação não cumprir sua obrigação com as vos valores presentes. 4.7 Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de contas garantidas na demonstração dos fluxos de caixa, se aplicável. O Despesas gerais e administrativas
(282.065)
(194.398)
demais, deixando de honrar compromisso financeiro assumido. 2.9 Inadim- de “impairment”): A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido caixa e equivalentes de caixa existentes na sociedade compõem-se da se- Resultado Operacional líquido
694.492
(193.966)
31/12/2021 31/12/2020
plência: O quadro de recessão na economia afeta diretamente o ritmo de dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias guinte forma:
11. Resultado Financeiro Líquido: O Resultado Financeiro é composto de
718.190
76.472
negócios e a geração de caixa das empresas. Consequentemente gera um econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração Depósitos bancários a vista
receitas financeiras deduzidas às despesas financeiras, composto por:
718.190
76.472
aumento da taxa de juros por conta do cenário inflacionado e um aumento das ou perda de seu valor recuperável. Quando estas evidências são identificadas, Total de caixa e equivalentes de caixa
Descrição (em reais)
31/12/2021 31/12/2020
restrições para se obter crédito, resultando assim, no aumento das taxas de e o valor contábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão 6. Direitos Creditórios: O saldo de Direitos Creditórios a receber é composto Receitas Financeiras
104.517
664
por
direitos
de
créditos
adquiridos
de
empresas
originadoras
dos
segmentos
inadimplência. Com o aumento significativo da inadimplência é possível que para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. A
Rendimento de aplicações financeiras
164
os devedores dos créditos negociados com a Companhia não tenham capaci- companhia avalia periodicamente o efeito deste procedimento e, nas demons- industriais, comerciais e da prestação de serviços sem aquisição substan- Juros ativos
17.304
44
dade de cumprir com suas obrigações e, como o pagamento dos investidores trações financeiras de 31 de dezembro de 2021, não identificou ajustes a se- cial de riscos e benefícios. Os valores são escriturados pelo valor de face Descontos obtidos
465
394
dos
Direitos
Creditórios
a
receber,
devido
ao
fato
do
prazo
médio
da
carteira
das Debêntures emitidas pela Companhia está baseado no pagamento dos rem contabilizados. 4.8 Provisão para redução ao valor de recuperação de
Multas ativas
86.714
62
direitos creditórios, isto pode alterar o retorno previsto pelos investidores. 3) direitos creditórios: Os direitos creditórios são classificados de acordo com ser inferior a 180 dias, a empresa optou por não reconhecer o ajuste a valor Variações monetárias ativas
34
Apresentação das Demonstrações Financeiras: As demonstrações finan- o julgamento da Administração quanto ao nível de risco, levando em conside- presente, requerido pelo CPC 12. A Companhia não está substancialmente Despesas Financeiras
(225.637)
(6.156)
ceiras foram elaboradas com base nas Práticas Contábeis brasileiras que ração a conjuntura econômica, a experiência passada e os riscos específicos exposta à variação do fluxo de caixa esperado associado ao direito creditório Juros passivo
(1.846)
(41)
compreendem a legislação societária brasileira, os Pronunciamentos, as Inter- em relação à operação, que requer a análise da carteira quanto ao atraso das quando o cedente ou parte relacionada, em relação à operação de cessão, Multas dedutíveis
(187)
(1)
assumir
obrigação
não
formalizada
ou
quando
garantir,
por
qualquer
outra
pretações e as Orientações emitidas pelo CPC e homologados pelos órgãos operações, conforme regras e procedimentos definidos na Instrução normatiDespesas bancárias
(223.604)
(6.113)
reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não regulados, va 1.700 da Receita Federal em seu art. 71. 4.9 Outros ativos e passivos forma, compensar as perdas de crédito associadas ao direito creditório ob- IOF
(1)
(121.120)
(5.492)
desde que atendam ao “Pronunciamento Conceitual Básico Estrutura (circulantes e não circulantes): Um ativo é reconhecido no balanço patrimo- jeto da operação. i. Operações com aquisição substancial de riscos e bene- Resultado financeiro líquido
fícios
quando
a
securitizadora
adquire
substancialmente
todos
os
riscos
e
nial
quando
for
provável
que
seus
benefícios
econômicos
futuros
serão
gera12. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros ativamente utiConceitual para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis emitido pelo CPC” e, por conseguinte, em consonância com as nor- dos em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado em benefícios de propriedade do direito creditório objeto da operação, ensejando lizados pela Sociedade estão substancialmente representados por caixa e
mas contábeis internacionais. 4) Principais Práticas Contábeis: As demons- bases confiáveis. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a na baixa do direito creditório no registro contábil do cedente. ii. Operações equivalentes de caixa, estando reconhecidos integralmente nas demonstratrações financeiras são elaboradas com o apoio em diversas bases de avalia- Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um sem aquisição substancial de riscos e benefícios - quando a securitizadora ções contábeis considerando-se os critérios descritos no item 4. Valorização
ção utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido não adquire substancialmente todos os riscos e benefícios de propriedade dos instrumentos financeiros: Os principais instrumentos financeiros ativos e
na preparação das demonstrações financeiras são apoiadas em fatores obje- para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encar- do direito creditório objeto da operação, não ensejando na baixa do direito passivos em 31 de dezembro de 2021, bem como os critérios para sua valoritivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para determina- gos e das variações monetárias ou cambiais incorridas. As provisões são re- creditório no registro contábil do cedente. A classificação dos grupos acima é zação, está descrito a seguir: Caixa e equivalentes de caixa (nota 5): os salção do valor adequado a ser registrado nas demonstrações. Itens significati- gistradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os de responsabilidade da Administração e deverá ser estabelecida utilizando-se dos mantidos em contas correntes bancárias. Títulos e valores mobiliários
vos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem avaliação dos ativos fi- ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou como metodologia, preferencialmente, o disposto na escritura de emissão de (nota 8): considerando a natureza dos débitos específicos, não há valor de
mercado comparável com os saldos contábeis em 31 de dezembro de 2021.
nanceiros pelo valor justo, provisão para receitas incorridas que ainda não fo- liquidação é provável que ocorra nos próximos 12 meses. Todos os demais debêntures, associado aos direitos creditórios objeto da operação.
31/12/2021 31/12/2020
Campinas - SP, 11 de março de 2022.
ram faturadas, assim como da análise dos demais riscos para determinação passivos foram classificados como não circulantes. 4.10 Caixa e equivalentes
4.505.108
199.504
Carlos Henrique Cera - Diretor Presidente
de outras provisões. 4.1 Moeda funcional: As demonstrações financeiras são de caixa: Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender Duplicatas a receber
4.505.108
200.266
Renato Hayashi Yamanouchi - Contador - CRC - SP- 248841/O-1 SP
apresentadas em Reais, sendo o Real (R$) a moeda funcional da Companhia, a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros Outras obrigações
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Acionistas e Administradores da PJBANK Securitizadora S/A. Campinas - SP. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da PJBANK Securi- as informações correspondentes relativas às demonstrações do valor adicionado (DVA), individuais, referentes ao período de 31 de dezembro de 2021 elabotizadora S/A, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, radas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação nas demonstrações é requerida de acordo com as normas expedidas pela
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo Comissão de Valores Mobiliários e considerada informação suplementar pelas IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram
o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da PJBANK Securitizadora S/A, em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as informações contábeis correspondentes
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi individuais tomadas em conjunto. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A administração da Comconduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas panhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de no Brasil e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International
acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal Accounting Standards Board - IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso jul- Responsabilidade dos auditores independentes: Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base
gamento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres
separada sobre esses assuntos. Determinamos que os assuntos descritos abaixo são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso de distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito de valores e divulgações
relatório. Títulos e Valores Mobiliários (Nota explicativa 8): A emissão e colocação de títulos e valores mobiliários é uma das etapas da securitização de apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorcréditos. No exercício de 2020 a Companhia efetuou sua primeira emissão de debêntures, visto que havia necessidade de captação de recursos para atingir ção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles
os objetivos comerciais da Companhia. A emissão de debêntures, esta encontra-se devidamente registrada na Junta do estado, na CVM (comissão de valores internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras da companhia para planejar os procedimentos de auditoria
mobiliários) e publicadas no Diário Oficial e jornal de grande circulação. Devido à relevância, esse assunto foi considerado significativo para a nossa auditoria. que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria
Como nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram testes de análise de todos os documentos relacionados a inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem como
emissão de debêntures, verificando os procedimentos corretos para que esses valores mobiliários estejam devidamente lastreados em direitos creditórios, a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência da auditoria obtida é suficiente e apropriada
bem como, analisamos a remuneração dos valores mobiliários para a data base de 31 de dezembro de 2021. Outras informações que acompanham as para fundamentar nossa opinião. Blumenau-SC, 14 de março de 2022. Audifactor Auditores Independentes S/S - CRC/PR 005560/O-1 T-SC ”S” SP, Sidení
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: Informações correspondentes sobre as demonstrações do valor adicionado: Revisamos, também, Moratelli - Sócio Responsável - Contador - CRC/SC - 19.206/O-7 ”S” SP, Juliano dos Santos Machado - Sócio - Contador - CRC/PR 051.229/O-8 ”S” SP.
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Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda.
C.N.P.J. 20.993.615/0001-73
Balanço Patrimonial - 31 de dezembro de 2019 e 2018 - (Em milhares de reais)
Ativo
2019
2018
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
14.944
5.582
Contas a receber de clientes
45.212
25.529
Créditos diversos e adiantamentos
8.845
9.242
Partes relacionadas
32.629
13.709
Impostos a recuperar
1.936
3.934
Estoque de materiais
473
7.982
Despesas antecipadas
104.039
65.978
Total do ativo circulante
Não circulante
Contas a receber de clientes L/P
132.481
137.150
Investimento
48.132
26.055
Intangível
2
61.101
37.523
Imobilizado
241.714
200.730
Total do ativo não circulante
345.753
266.708
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores
3.978
3.373
Partes Relacionadas - Passivo
1.617
Obrigações trabalhistas
7.145
5.615
Obrigações tributárias
5.218
1.379
Imposto de renda e contribuição social
2.538
7
Contas a pagar
Projetos em andamento
6.000
75
90
Adiantamentos
24.955
12.081
Total do passivo circulante
Patrimônio líquido
Capital social
241.071
189.635
79.727
64.992
Lucros acumulados
320.798
254.627
Total
345.753
266.708

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com pessoal
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Equivalência patrimonial
Outras receitas operacionais
Lucro antes das receitas e despesas financeiras
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Lucro operacional antes do imposto de renda e da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - Resultado
Lucro líquido do exercício

2019
75.146
(23.525)
51.620

2018
71.068
(26.913)
44.155

(24.220)
(15.277)
(4.220)
4
7.907
(3.473)
18.229
14.756
22.663
(8.015)
14.648

(15.995)
(9.556)
54
(86)
(1.149)
17.423
(186)
14.807
14.621
32.044
(8.867)
23.177

Pierre Yves Marie Hugues Mourgue
Fabio Toroki Okamoto - Contador - CRC 1SP 176423/O-6

Greenyellow do Brasil Energia e Serviços Ltda.
C.N.P.J. 20.993.615/0001-73
Balanço Patrimonial - Dezembro de 2020 - (Valores Expressos em Milhares de Reais)
Dez/19
Dez/20
ATIVO CIRCULANTE
104.565
179.075
Disponível
1.123
94
Aplicações financeiras
13.821
296
Clientes
45.212
34.126
Crédito com partes relacionadas
29
3.097
Mercadorias em trânsito
473
81.019
Outros créditos
45.906
60.443
ATIVO NÃO CIRCULANTE
239.189
219.626
Clientes Longo Prazo
132.481
132.378
Investimento
45.606
32.611
Imobilizado
61.101
52.093
Depósitos judiciais
1.945
TOTAL DO ATIVO
345.753
398.702
Dez/19
Dez/20
PASSIVO CIRCULANTE
24.965
88.638
Fornecedores
3.386
69.433
Obrigações tributárias
8.411
4.016
Obrigações trabalhistas
7.130
9.515
Outras obrigações
91
16
Obrigações partes relacionadas
38
7.462
Receitas a realizar
6.000
8.188
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
320.796
310.013
Capital social
241.071
215.314
Resultados acumulados
79.727
94.709
Resultado do exercício
345.753
398.702
TOTAL DO PASSIVO
345.753
398.702
Demonstração do Resultado - Dezembro de 2020 - (Valores Expressos em Milhares de Reais)
Dez/19
Dez/20
RECEITA BRUTA DAS OPERAÇÕES
84.079
97.817
Receita Bruta de Vendas e Serviços
84.079
97.817
(-) DEDUÇÕES DAS RECEITAS
(13.012)
(13.927)
(-) Impostos sobre Vendas e Serviços
(13.012)
(13.927)
Custo de Produção/Serviços
(26.913
(12.830)
Custo c/ Serviços e Mercadorias Vendidas
(26.913
(12.830)
(=) RECEITA LÍQUIDA DAS OPERAÇÕES
44.153
71.059
RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
(12.822)
(27.089)
Despesas de escritório
(530
(228)
Despesas de pessoal
(16.446)
(30.809)
Seguros
(154)
(138)
Despesas de ocupação
(86)
(345)
Transportes e viagens
(1.802)
(1.723)
Outras despesas
(6.746)
(7.623)
Depreciação / Amortização
(251)
(4.440)
Resultado Financeiro Líquido
13.993
18.316
LUCRO LÍQUIDO OPERACIONAL
32.131
43.970
RECEITAS (DESPESAS) NÃO OPERACIONAIS
(1.299)
Outros resultados não operacionais
(1.299)
LUCRO BRUTO
32.131
42.671
Impostos sobre o Lucro
(8.867)
(4.457)
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
23.264
38.214
Pierre Yves Marie Hugues Mourgue - Fabio Toroki Okamoto - Contador - CRC 1SP 176423/O-6

ERMAN PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 05.062.376/0001-44 - NIRE nº 35.300.191.005
$EMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEMDEDEZEMBRODE
"!,!.¢/30!42)-/.)!)3 %MMILHARESDEREAIS
Nota
2021
2020
Ativo
Nota
2021
2020 0ASSIVOE0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO
#IRCULANTE
#IRCULANTE
Impostos a recolher
1
4
11
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
944
 Partes relacionadas
4

Impostos a recuperar
28
 $IVIDENDOSAPAGAR


$IVIDENDOSARECEBER
4
0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO



 Capital Social

Reservas de lucros


.»OCIRCULANTE
Ajuste de avaliação patrimonial


Investimentos
5  
 
4OTALDOATIVO
12.871.900 10.599.103 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
12.871.900 10.599.103
$%-/.342!¢°%3$!3-54!¢°%3$/0!42)-.)/,§15)$/ %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2ESERVADELUCROS
!JUSTESDE
#APITAL )NCENTIVOS Reserva
Reserva
,UCROS AVALIA¼»O
Nota
4OTAL
3OCIAL
lSCAIS
LEGAL de retenção ACUMULADOS PATRIMONIAL
%MDEJANEIRODE
7.584.730
2.620 413.008 1.666.784
487.183 10.154.325
0REJUÁZODOEXERCÁCIO


2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
 
(417.512)
733.492 315.980
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
Retenção de lucros


$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
B


Reversão de dividendos deliberados


Efeito de liquidação de partes relacionadas
 NACIS»ODEINVESTIDASREmEXO(%*/!33563!
9.120
9.120


2EVERS»ODEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALREmEXO(%*/!33563!
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
(288.713)
417.512
128.799
7.584.730
2.620 413.008 1.378.070
1.220.675 10.599.103
%MDEDEZEMBRODE
,UCRODOEXERCÁCIO
1.591.041
1.591.041
 
2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
1.591.041
409.739 2.000.781
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
%FEITODADILUI¼»ODAPARTICIPA¼»OSOCIET¶RIA AQUISI¼»ODA-C)NNIS


'ANHOLÁQUIDONAVENDADEA¼ÊESEDILUI¼»ODEPARTICIPA¼»O #"!


Constituição de reserva legal
C


$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
B


$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS
B


 
Retenção de lucros
79.552 1.405.622 (1.591.041)
(105.867)
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
7.584.730
2.620 492.560 2.783.692
1.630.414 12.494.016
%MDEDEZEMBRODE
./4!3%80,)#!4)6!3$!!$-).)342!¢¡/3$%-/.342!¢°%3&).!.#%)2!3 %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
1. Considerações gerais: ERMAN Participações S.A. (“Companhia”, ou “ERMAN”) é uma A #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAINCLUEMOCAIXA OS
empresa de capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração DEPÆSITOS BANC¶RIOS E OUTROS INVESTIMENTOS DE CURTO PRAZO DE ALTA LIQUIDEZ  QUE S»O
S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia foi PRONTAMENTE CONVERSÁVEIS EM UM MONTANTE CONHECIDO DE CAIXA E QUE EST»O SUJEITOS
constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal a administração A INSIGNIlCANTE RISCO DE MUDAN¼A DE VALOR .AS DEMONSTRA¼ÊES DO mUXO DE CAIXA  O
de bens e empresas. 2. !PRESENTA¼»OEAPROVA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASA CAIXA E OS EQUIVALENTES DE CAIXA S»O APRESENTADOS LÁQUIDOS DOS SALDOS TOMADOS B 
EMISS»ODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFOIAPROVADAPELA$IRETORIAEMDEABRIL Investimentos: Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados
de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data, que tiveram e avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP), tendo como contrapartida
efeito sobre as divulgações das referidas demonstrações. 2.1. Base de apresentação: ORESULTADODOEXERCÁCIO.OCASODEVARIA¼»OCAMBIALDEINVESTIMENTOEMCOLIGADASE
2.2. $EMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS INDIVIDUAIS !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM CONTROLADASINDIRETAMENTENOEXTERIOR ASVARIA¼ÊESNOVALORDOINVESTIMENTODECORRENTES
preparadas considerando o custo histórico como base de valor e certos ativos e EXCLUSIVAMENTE DE VARIA¼»O CAMBIAL  S»O REGISTRADAS NA CONTA h!JUSTE DE AVALIA¼»O
PASSIVOS lNANCEIROS  INCLUSIVE INSTRUMENTOS lNANCEIROS  REmEXOS DE CONTROLADA  patrimonial”, no patrimônio líquido da Companhia, e somente são registradas ao
foram mensurados ao valor justo pelo resultado. A preparação das demonstrações RESULTADODOEXERCÁCIOQUANDOOINVESTIMENTOFORALIENADOOUCONSIDERADOCOMOPERDA
lNANCEIRASREQUEROUSODECERTASESTIMATIVASCONT¶BEISCRÁTICASETAMB½MOEXERCÁCIO 1UANDONECESS¶RIO ASPR¶TICASCONT¶BEISDASINVESTIDASS»OALTERADASPARAGARANTIR
de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas CONSIST¾NCIA COM AS PR¶TICAS ADOTADAS PELA #OMPANHIA C  !PURA¼»O DO RESULTADO
CONT¶BEIS DA #OMPANHIA !S ¶REAS QUE REQUEREM MAIOR NÁVEL DE JULGAMENTO E O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência.
APRESENTAMMAIORCOMPLEXIDADE BEMCOMOAS¶REASNASQUAISPREMISSASEESTIMATIVAS 0ARTESRELACIONADAS
S»O SIGNIlCATIVAS PARA AS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  EST»O DESCRITAS NA .OTA  ! 3ALDOSETRANSA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS
2021 2020 2021 2020 2021 2020
Companhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração S.A. e optou, como
6ALORES
Dividendos
Dividendos
permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse investimento utilizando o método da
a pagar
ARECEBER
a pagar
equivalência patrimonial, não tendo sido a mesma consolidada proporcionalmente. 3. Partes relacionadas
Hejoassu
Administração
S.A.

0RINCIPAIS PR¶TICAS E ESTIMATIVAS CONT¶BEIS ADOTADAS As estimativas e premissas
11
CONT¶BEIS S»O CONTINUAMENTE AVALIADAS E BASEIAM SE NA EXPERI¾NCIA HISTÆRICA E EM AEM Participações S.A.
OUTROSFATORES INCLUINDOEXPECTATIVASDEEVENTOSFUTUROS CONSIDERADASRAZO¶VEISPARA $IVIDENDOSAPAGARAOSACIONISTAS

as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação (pessoas físicas)
11
378.269
377.872
AOFUTURO0ORDElNI¼»O ASESTIMATIVASCONT¶BEISRESULTANTESRARAMENTESER»OIGUAIS
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco !STRANSA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADASREFEREM SEESTRITAMENTEAOCURSONORMALDAS
SIGNIlCATIVO COMPROBABILIDADEDECAUSARUMAJUSTERELEVANTENOSVALORESCONT¶BEIS operações, e são relacionados apenas aos dividendos a receber e a pagar para os seus
DE ATIVOS E PASSIVOS PARA O PRÆXIMO EXERCÁCIO lNANCEIRO  EST»O CONTEMPLADAS ABAIXO acionistas, entre outras operações.
5. Investimentos

)NFORMA¼»ODAINVESTIDAEMDEDEZEMBRODE
2ESULTADODE
Avaliados por equivalência
Patrimônio
2ESULTADODO
0ERCENTUALDE
EQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
3ALDODEINVESTIMENTO
patrimonial
,ÁQUIDO
EXERCÁCIO PARTICIPA¼»O
2021
2020
2021
2020
Hejoassu Administração S.A.


25,00




Outros investimentos


Total dos investimentos
1.592.713
(415.839)
12.492.659
10.598.346
 0ATRIMÇNIO LÁQUIDO A #APITAL SOCIAL / CAPITAL SOCIAL  EM  DE DEZEMBRO DE  E  ½ DE 2   SETE BILHÊES  QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO
MILHÊES SETECENTOSETRINTAMILREAIS TOTALMENTESUBSCRITOEINTEGRALIZADOEREPRESENTADOPORA¼ÊESORDIN¶RIASNOMINATIVASB $IVIDENDOSOs dividendos são
CALCULADOSCOMBASEEMDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIODEDUZIDODERESERVALEGAL DEACORDOCOMOESTATUTODA#OMPANHIA$URANTEOPERÁODODEUMANOlNDOEMDE
DEZEMBRODE A#OMPANHIADELIBEROUOPAGAMENTOAOSSEUSACIONISTAS OMONTANTEDE2CORRESPONDENTEADIVIDENDOSRELATIVOSPARTEDOSALDODEh2ESERVAS
DELUCROSvACUMULADOSAT½DEZEMBRODE EDELIBEROUOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSREFERENTESAOEXERCÁCIODE NOVALORDE2CONFORMEDETALHADO

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2021
2020
2ESULTADODEPARTICIPA¼ÊESSOCIET¶RIAS
 
Resultado equivalência patrimonial
$ESPESASOPERACIONAIS
Outras despesas operacionais


1.590.970 (417.543)
,UCROOPERACIONALANTESDORESULTADOlNANCEIRO
2ESULTADOlNANCEIRO


,UCROPREJUÁZO ANTESDOIMPOSTO
 DERENDAEDACONTRIBUI¼»OSOCIAL
1.591.041 (417.512)
Imposto de renda e contribuição social
1.591.041 (417.512)
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO DOEXERCÁCIO
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO B¶SICOEDILUÁDOPORA¼»OEMREAIS
 
 
Quantidade média de ações
 
DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2021
2020
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
1.591.041 (417.512)
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEASEREMPOSTERIORMENTE
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADAEMCONJUNTO
6ARIA¼»OCAMBIALDEINVESTIMENTOSNOEXTERIOR
 
h(EDGEACCOUNTINGvDEINVESTIMENTOSLÁQUIDOSNOEXTERIOR


“Hedge accounting” operacional de controladas
 
6ALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDA


/UTROSREmEXOSDECONTROLADASECOLIGADAS
 
400.519 
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTELÁQUIDOQUEN»OSER»O
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADAEMCONJUNTO
9.220 
Ganhos e perdas atuariais com benefícios de aposentadoria
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO 409.739 733.492
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
LÁQUIDODOSEFEITOSTRIBUT¶RIOS
2.000.781 315.980
$%-/.342!¢°%3$/3&,58/3$%#!)8! %MMILHARESDEREAIS
2021
2020
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
1.591.041 
!JUSTESDEITENSQUEN»OREPRESENTAMALTERA¼»ODECAIXA
EEQUIVALENTESDECAIXA
Equivalência patrimonial
 
6ARIA¼ÊESNOSATIVOSEPASSIVOS
Aumento (diminuição) em outros ativos

#AIXALÁQUIDOGERADOAPLICADO NASATIVIDADESOPERACIONAIS
(1.672)
(1.679)
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
$IVIDENDOSRECEBIDOS
 
#AIXALÁQUIDOGERADOPELASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
247.250 197.061
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
$IVIDENDOSPAGOS
 
#AIXALÁQUIDOAPLICADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
(245.375) (195.341)
!CR½SCIMODECR½SCIMO EMCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
203
41
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOINICIODOEXERCÁCIO
741
700
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlMDOEXERCÁCIO
944
741
4RANSA¼»OQUEN»OAFETOUOCAIXA
Reversão de dividendos

no quadro a seguir.
2021
1.591.041

1.511.489



25%
0ORCENTAGEMSOBREOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
C 2ESERVALEGALEDERETEN¼»ODELUCROSA reserva legal é constituída pela apro
PRIA¼»ODEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOSOCIALOUSALDOREMANESCENTE LIMITADOA
20% do capital social, podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou
absorção de prejuízos acumulados. A reserva de retenção é constituída para registrar
ARETEN¼»ODOSALDOREMANESCENTEDELUCROSACUMULADOS AlMDEATENDERPRINCIPAL
mente ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos
da Companhia. (d) !JUSTESDEAVALIA¼»OPATRIMONIALA Companhia reconhece nessa
RUBRICAOEFEITODASVARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREOSINVESTIMENTOSEMCONTROLADASNOEX
TERIOR DETIDASDEFORMADIRETAOUINDIRETA%SSEEFEITOACUMULADOSER¶REVERTIDOPARAO
RESULTADODOEXERCÁCIOCOMOGANHOOUPERDASOMENTEEMCASODEALIENA¼»OOUPERDADO
investimento. Também são consideradas nesta rubrica: a variação cambial de dívidas
e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, preços de commodities ETAXA
de juros (contabilidade de hedge), ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão, e a
PARCELADEVALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDA
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
Reserva legal
"ASEDEC¶LCULODOSDIVIDENDOS
$IVIDENDOSPROPOSTOSSOBREOLUCROLÁQUIDO
$IVIDENDOSADICIONAIS EXERCÁCIOSANTERIORES

#,5$)/%2-§2)/$%-/2!%3n$IRETOR 2)#!2$/%2-§2)/$%-/2!%3n$IRETOR
PAULO MIDENA – Contador – CRC – 1SP 171.463/O-9

(%*/!335!$-).)342!¢¡/3!

#.0*-&N  .)2%N
$EMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEMDEDEZEMBRODE
"!,!.¢/30!42)-/.)!)3 %MMILHARESDEREAIS
.OTA
2021
2020
Ativo
.OTA
2021
2020 0ASSIVOE0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO
#IRCULANTE
#IRCULANTE
Fornecedores
85

#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
554
144 Salários e encargos sociais
4.318

!PLICA¼ÊESlNANCEIRAS
12.633
9.496 Tributos a recolher
201
186
Partes relacionadas
6
4.039
 $IVIDENDOSAPAGAR
6

Arrendamento mercantil

5.545
$IVIDENDOSARECEBER
6
1.520.414
4
3
Outros ativos
85
 /UTRASEXIGIBILIDADES
1.525.330
9.600

12.481
.»O#IRCULANTE
.»O#IRCULANTE
/UTRASEXIGIBILIDADES

956
Tributos a recuperar
5

46.400 Arrendamento mercantil
2.046
4.314
$EPÆSITOSJUDICIAIS

 Provisões para contingências
5.859
5.828

11.098


8
Investimentos
  42.342.312 0ATRIMÇNIOLÁQUIDO
Capital
social


$IREITOSDEUSO CONTRATOARRENDAMENTO
9.419
9.689
Reservas de lucros
16.448.952
10.510.659
49.924.141 42.352.001 Ajuste de avaliação patrimonial


49.966.886 

42.393.359
51.504.611
42.414.057
4OTALDOATIVO
51.504.611 42.414.057 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO
$%-/.342!¢°%3$!3-54!¢°%3$/0!42)-.)/,§15)$/ %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2ESERVADELUCROS
!JUSTESDE
#APITAL )NCENTIVOS 2ESERVA
2ESERVA
,UCROS AVALIA¼»O
.OTA
3OCIAL
lSCAIS
LEGAL de retenção ACUMULADOS PATRIMONIAL
4OTAL
%MDEJANEIRODE
8 (a) 27.000.000
10.479  
 
0REJUÁZODOEXERCÁCIO
(1.663.356)
(1.663.356)
2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
 
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
(1.663.356) 2.933.967 1.270.611
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
Retenção de lucros
(1.663.356)
1.663.356
$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
8 (b)


Reversão de dividendos deliberados


%FEITODELIQUIDA¼»ODEPARTESRELACIONADASNACIS»ODEINVESTIDASREmEXO63!
36.480
36.480
38.695
38.695
2EVERS»ODEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALREmEXO63!
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
(1.153.646) 1.663.356
509.710
%MDEDEZEMBRODE
27.000.000
10.479  
 42.393.359
,UCRODOEXERCÁCIO


2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
 
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
  
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
Efeito da diluição da participação societária - aquisição da McInnis


Ganho líquido na venda de ações e diluição de participação - CBA
556.331
556.331
Constituição de reserva legal
8 (c)
318.542
(318.542)
$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
8 (b)
(988.999)
(988.999)
$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS
8 (b)


Retenção de lucros
4.539.231 (4.539.231)
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
 5.619.751 

%MDEDEZEMBRODE
27.000.000
10.479  14.749.612
6.521.657 49.970.609
./4!3%80,)#!4)6!3$!!$-).)342!¢¡/3$%-/.342!¢°%3&).!.#%)2!3 %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
1. Considerações gerais: A Hejoassu Administração S.A. (“Companhia”, ou “Hejoas- CAIXAQUEEST»OSUJEITOSAINSIGNIlCANTERISCODEMUDAN¼ADEVALOR .ASDEMONSTRAsu”) é uma sociedade de capital privado fechado, e controladora integral da Votoran- ¼ÊESDOmUXODECAIXA OCAIXAEOSEQUIVALENTESDECAIXAS»OAPRESENTADOSLÁQUIDOS
tim S.A. (“VSA”), com sede na cidade de São Paulo, Brasil. A empresa foi constituída dos saldos tomados. B $EPÆSITOSJUDICIAIS.OQUESEREFEREAPROCESSOSJUDICIAIS
em 24 de setembro de 1969 e tem como atividade principal a administração de de contestação de legalidade ou constitucionalidade de obrigação tributária, tem
bens e empresas. !PRESENTA¼»OEAPROVA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASE SEUSMONTANTESRECONHECIDOSINTEGRALMENTENASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS INDECONT¶BEIS!EMISS»ODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFOIAPROVADAPELA$IRETORIA pendentemente da probabilidade de sucesso dos processos judiciais em andamento.
em 22 de abril de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa C  )NVESTIMENTOS Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são
data, que tiveram efeito sobre as divulgações das referidas demonstrações. 2.1.
Base de apresentação: !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM PREPARADAS TENDO O registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP), tendo como
CUSTOHISTÆRICOCOMOBASEDEVALORECERTOSATIVOSEPASSIVOSlNANCEIROS INCLUSIVE CONTRAPARTIDAORESULTADODOEXERCÁCIO.OCASODEVARIA¼»OCAMBIALDEINVESTIMENTO
INSTRUMENTOSlNANCEIROSDERIVATIVOS REmEXOSDECONTROLADA FORAMMENSURADOSAO EMCOLIGADASECONTROLADASINDIRETAMENTENOEXTERIOR ASVARIA¼ÊESNOVALORDOINVESVALORJUSTOEMCONTRAPARTIDAAORESULTADO%STASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASINDIVI- TIMENTODECORRENTESEXCLUSIVAMENTEDEVARIA¼»OCAMBIAL S»OREGISTRADASNACONTA
DUAISCONT¾MINFORMA¼ÊESSOBREA(EJOASSUEN»OCONT¾MINFORMA¼ÊESlNANCEIRAS “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio líquido da Companhia, e somente
consolidadas, como sendo a controladora de um grupo. A Hejoassu não está apresen- S»O REGISTRADAS AO RESULTADO DO EXERCÁCIO QUANDO O INVESTIMENTO FOR ALIENADO OU
TANDODEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCONSOLIDADAS INCLUINDOASUACONTROLADA63! UMA considerado como perda. Quando necessário, as práticas contábeis das investidas
vez que essa controlada é a holding do Grupo Votorantim e já prepara demonstrações são alteradas para garantir consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
lNANCEIRASCONSOLIDADAS!ADMINISTRA¼»ODA#OMPANHIACONCLUIUQUEAPREPARA¼»O D !PURA¼»ODORESULTADOO resultado das operações é apurado em conformidade
DEDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASCONSOLIDADASINCLUINDOA(EJOASSU CONSIDERANDOAIR- com o regime de competência.
relevância de seus ativos e passivos, estaria duplicando informações já disponíveis, 4RIBUTOSARECUPERAR
2021
2020
N»OACRESCENTANDORELEV·NCIAOUCONlABILIDADEAOQUEJ¶EST¶DISPONÁVELAOPËBLICO IRPJ a compensar (i)
39.015
45.911
POR MEIO DO SITE WWWVOTORANTIMCOMBR ! PREPARA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNAN- )22&SOBREAPLICA¼ÊESlNANCEIRAS
169
108
CEIRASREQUEROUSODECERTASESTIMATIVASCONT¶BEISCRÁTICASETAMB½MOEXERCÁCIO CSLL a compensar
386
381
de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação
39.570
46.400
das suas práticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e I 2EFERE SEPRINCIPALMENTEAANTECIPA¼ÊESDE)MPOSTODE2ENDAEFETUADASEMEXERCÁAPRESENTAMMAIORCOMPLEXIDADE BEMCOMO¶REASNASQUAISPREMISSASEESTIMATI- cios anteriores. Os pedidos de restituição foram entregues oportunamente, e estão em
VASS»OSIGNIlCATIVASPARAASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS EST»ODESCRITASNA.OTA processo de homologação pela Secretaria da Receita Federal. Em 2021, a Companhia
3.  %STIMATIVAS E PREMISSAS CONT¶BEIS CRÁTICAS As estimativas e julgamentos
CONT¶BEIS REmETIDOS DE CONTROLADA S»O CONTINUAMENTE AVALIADOS E BASEIAM SE NA RECEBEURESTITUI¼»O EMCAIXA DE2MILHÊES0ARTESRELACIONADAS3ALDOSE
EXPERI¾NCIAHISTÆRICAEEMOUTROSFATORES INCLUSIVEEXPECTATIVASDEEVENTOSFUTUROS TRANSA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS
2021 2020
2021 2020
2021 2020
considerados razoáveis para as circunstâncias. Com base em premissas, a Compa6ALORES
$IVIDENDOS
$IVIDENDOS
NHIAFAZESTIMATIVASCOMRELA¼»OAOFUTURO0ORDElNI¼»O ASESTIMATIVASCONT¶BEIS
ARECEBER
ARECEBER
a pagar
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas
  1.520.414
E PREMISSAS QUE APRESENTAM UM RISCO SIGNIlCATIVO  COM PROBABILIDADE DE CAUSAR Votorantim S.A.

UMAJUSTERELEVANTENOSVALORESCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSPARAOPRÆXIMOEXER- AEM Participações S.A.

CÁCIO lNANCEIRO  EST»O CONTEMPLADAS ABAIXO A  0ROVISÊES TRIBUT¶RIAS A Compa- %2-!.0ARTICIPA¼ÊES3!
586

nhia é parte envolvida em processos tributários que se encontram em instâncias MRC Participações S.A.


diversas. As provisões constituídas para fazer face a potenciais perdas decorrentes JEMF Participações S.A.
4.039 2.724 1.520.414
1.513.077
dos processos em curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação
transações
com
partes
relacionadas
referem-se
estritamente
ao
curso
normal das
As
da administração, fundamental na opinião de seus assessores legais e requerem
elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas. 0RINCIPAISPR¶TICASE operações, e são relacionados aos dividendos a receber e a pagar para os seus acioESTIMATIVASCONT¶BEISADOTADASA #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUI- nistas, bem como ao reembolso dos gastos incorridos com manutenção, aluguel. IPTU
VALENTESDECAIXAINCLUEMCAIXA OSDEPÆSITOSEOUTROSINVESTIMENTOSDECURTOPRAZO dos andares 14º, ao 16º, da Sede, baseado em contrato. O critério de rateio, levou em
de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de consideração a área ocupada (m²).
)NVESTIMENTOSA #OMPOSI¼»O

Votorantim S.A.
.AZAR½0ARTICIPA¼ÊES,TDA
Outros investimentos
Total dos investimentos

)NFORMA¼»ODAINVESTIDAEMDEDEZEMBRODE
Patrimônio
2ESULTADODO
0ERCENTUALDE
,ÁQUIDO
EXERCÁCIO PARTICIPA¼»O
49.913.568

100,00
953
(1.550)
99,99

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 5F96-8FA3-690C-2FD7.

2ESULTADODE
EQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
2021
2020


(1.550)
(1.605)
6.400.193



$%-/.342!¢°%3$/2%35,4!$/
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
.OTA
2021
2020
2ESULTADODEPARTICIPA¼ÊESSOCIET¶RIAS
Resultado e equivalência patrimonial
 6.400.193 
$ESPESASOPERACIONAIS
$ESPESASGERAISEADMINISTRATIVAS
(30.242) 
,UCROOPERACIONALANTESDORESULTADOlNANCEIRO
6.369.951 
2ECEITASlNANCEIRAS
1.553
1.040
(653)
(532)
$ESPESASlNANCEIRAS
2ECEITASlNANCEIRAS LÁQUIDAS
900
508
,UCROPREJUÁZO ANTESDOIMPOSTO
 (1.663.356)
 DERENDAEDACONTRIBUI¼»OSOCIAL
Imposto de renda e contribuição social
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO DOEXERCÁCIO
 (1.663.356)
Lucro líquido (prejuízo) básico e diluído por ação (em reais)
3,98
(1,04)
Quantidade média de ações
1.600.000 1.600.000
$%-/.342!¢°%3$/2%35,4!$/!"2!.'%.4%
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2021
2020
 (1.663.356)
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO DOEXERCÁCIO
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEASEREMPOSTERIORMENTE
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADA
6ARIA¼»OCAMBIALDEINVESTIMENTOSNOEXTERIOR
586.602 3.064.582
h(EDGEACCOUNTINGvDEINVESTIMENTOSLÁQUIDOSNOEXTERIOR
(12.116) 
“Hedge accounting” operacional de controladas
600.890 
-UDAN¼ASNOVALORJUSTODOSATIVOSlNANCEIROSAOVALOR
justo por meio de outros resultados abrangentes
(3.346) (25.223)
 988.906
/UTROSREmEXOSDECONTROLADASECOLIGADAS
1.602.077 3.103.351
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTELÁQUIDOQUEN»O
 SER»ORECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADA
36.880 (169.384)
Ganhos e perdas atuariais com benefícios de aposentadoria
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADO
 2.933.967
 ABRANGENTEDOEXERCÁCIO
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO 
 1.270.611
 LÁQUIDODOSEFEITOSTRIBUT¶RIOS

$%-/.342!¢°%3$/3&,58/3$%#!)8! %MMILHARESDEREAIS
2021
2020
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
 (1.663.356)
Ajustes de itens que não representam
 ALTERA¼»ODECAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
Equivalência patrimonial
(6.400.193) 
Variações monetárias
(1.506)
(999)
Constituição e reversão de provisões
(16)

(30.865) (22.193)
Variações nos ativos e passivos
Aumento (diminuição) em outros passivos
196
(2.532)

5.148
$IMINUI¼»OAUMENTO EMOUTROSATIVOS
#AIXALÁQUIDOAPLICADONASATIVIDADESOPERACIONAIS
(23.300) (19.577)
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
Aporte de capital em controladas
(1.825)
(1.590)
$IVIDENDOSRECEBIDOS
 800.000
#AIXALÁQUIDOGERADOPELASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
 
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
$IVIDENDOSPAGOS
(988.999) 
 
#AIXALÁQUIDOAPLICADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
!CR½SCIMODECR½SCIMO EMCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
3.547
(9.414)
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOINICIODOEXERCÁCIO
9.640
19.054

9.640
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlMDOEXERCÁCIO
4RANSA¼ÊESQUEN»OAFETARAMOCAIXA
Reversão de dividendos

0ATRIMÇNIO,ÁQUIDOA #APITALSOCIALEm 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezemBRODE OCAPITALSOCIALTOTALMENTESUBSCRITOEINTEGRALIZADODA#OMPANHIA½2
 VINTE E SETE BILHÊES DE REAIS  E REPRESENTADO POR  A¼ÊES
ordinárias nominativas. B $IVIDENDOSOs dividendos são calculados com base em
DOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIODEDUZIDODERESERVALEGAL DEACORDOCOMOESTATUTO
DA #OMPANHIA $URANTE O PERÁODO DE UM ANO lNDO EM  DE DEZEMBRO DE   A
Companhia deliberou o pagamento às suas controladoras AEM Participações S.A.; ER-!.0ARTICIPA¼ÊES3!*%-&0ARTICIPA¼ÊES3!%-2#0ARTICIPA¼ÊES3! OMONTANTE
DE2CORRESPONDENTEADIVIDENDOSRELATIVOSPARTEDOSALDODEh2ESERVASDE
lucros” acumulados até dezembro de 2020, e deliberou os dividendos mínimos obrigaTÆRIOSREFERENTESAOEXERCÁCIODE NOVALORDE2CONFORMEDETALHADO
no quadro a seguir.
2021
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO

(318.543)
Reserva legal
Base de cálculo dos dividendos
6.052.308
$IVIDENDOSPROPOSTOSSOBREOLUCROLÁQUIDO

$IVIDENDOSADICIONAIS EXERCÁCIOSANTERIORES
988.999
$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOSEPROPOSTOS

0ORCENTAGEMSOBREOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
25%
C 2ESERVALEGALEDERETEN¼»ODELUCROSA reserva legal é constituída pela apropria¼»ODEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOSOCIALOUSALDOREMANESCENTE LIMITADOA
do capital social, podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção
de prejuízos acumulados. A reserva de retenção é constituída para registrar a reten¼»ODOSALDOREMANESCENTEDELUCROSACUMULADOS AlMDEATENDERPRINCIPALMENTEAO
projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos da Companhia. D !JUSTESDEAVALIA¼»OPATRIMONIALA Companhia reconhece nessa rubrica
O EFEITO DAS VARIA¼ÊES CAMBIAIS SOBRE OS INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS NO EXTERIOR 
detidas de forma indireta. Esse efeito acumulado será revertido para o resultado do
EXERCÁCIOCOMOGANHOOUPERDASOMENTEEMCASODEALIENA¼»OOUPERDADOINVESTIMENTO4AMB½MS»OCONSIDERADASNESTARUBRICADEFORMAREmEXAAVARIA¼»OCAMBIALDE
3ALDODEINVESTIMENTO
dívidas e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, preços de commodities
2021
2020
E TAXA DE JUROS CONTABILIDADE DE hedge), ganhos e perdas atuariais dos planos de
49.913.568
42.341.433
PENS»O EAPARCELADEVALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDA
953

201
201 #,¬6)3%2-§2)/$%-/2!%33#2)0),,)4) $IRETOR */3£,5):')-%.%3#!)!&! $IRETOR
0!5,/-)$%.! #/.4!$/2n#2#n30/ 
49.914.722
42.342.312

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 5F96-8FA3-690C-2FD7.
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

XPCE Carmontelle Participações S.A.

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente
Repasses a receber
Clientes Promitentes circulante
Impostos a recuperar
Estoques imobiliários
Outros créditos - Circulante
Total ativo circulante
Não circulante
Investimentos
Total ativo não circulante

Total do Ativo

Receita
Recebimento de Parcelas
Receita com evolução de obra
(-) Impostos sobre receita
Receita operacional
(-) Custo dos imóveis vendidos
Receita líquida
Despesas operacionais
Serviços prestados por terceiros
Despesas gerais e administrativas
Despesas tributárias
Outras despesas operacionais

CNPJ/MF nº 20.818.367/0001-24
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanço Patrimonial
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2020
Passivo
Circulante
890.787
3.118
305.705 Fornecedores
67.561
822.545 IRPJ e CSLL a recolher - Corrente
25.648
Impostos a recolher
160
2
34.351
694.081 Distratos a pagar
184.967
2.541
362
362 Contas a pagar
1.850
1.602
1.602
128.016 Total passivo circulante
2.010
1.605
314.130
2.868.562 Não circulante
893.328
3.480
4.819.270 Débito com empresas ligadas
3.053
3.053
18.239
Provisão para impostos diferidos - PnC
59.159
2.120.608
- Empréstimos e financiamentos PNC
236.245
236.245
2.120.608
- Total passivo não circulante
3.053
239.297
313.643
Patrimônio líquido
Capital social subscrito
1.000
1.000
1.000
(-) Capital social a integralizar
(500)
(500)
(500)
Reserva de lucros / (Prejuízos acumulados)
887.765
1.882.686
1.882.686
Total do patrimônio líquido
888.265
1.883.186
1.883.186
Participação demais acionistas
2.308.312
Total do patrimônio líquido XPCE
888.265
1.883.186
4.191.498
893.328
2.124.088
4.819.270 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
893.328
2.124.088
4.819.270
Demonstração do Resultado
Controladora Consolidado
Controladora Consolidado
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2020
Total despesas operacionais
(26.507)
(26.187)
(117.961)
Lucro
antes
do
resultado
fi
nanceiro
7.587.021
e equivalência patrimonial
(26.507)
(26.187)
3.510.806
(2.186.463)
10.267
168
28.558
(151.979) Resultado financeiro líquido
Juros incorridos sobre empréstimos
(9.893)
(530.713)
(530.713)
5.248.580
Resultado com equivalência patrimonial
(968.787)
1.653.173
(1.619.813)
Lucro antes do imposto de renda
(994.920)
1.096.440
3.008.651
3.628.767 Provisão para IRPJ e CSLL - Corrente
(218.542)
Provisão para IRPJ e CSLL - Diferido
104.459
(25.842)
(23.476)
(114.760) Lucro (prejuízo) líquido do período
(994.920)
1.096.440
2.894.568
(178)
(382)
(382) Resultado atribuido aos demais acionistas
(1.798.128)
(487)
(15)
(505) Lucro (prejuízo) do
(2.313)
(2.313)
período atribuido XPCE
(994.920)
1.096.440
1.096.440

Diretores: Lucas Paravizo Claudino e Pedro Eduardo Cassab Carraz
Contador: Rodrigo Cereza Menocci - CRC 1SP 291.209/O-3

QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

XPCE Paula Ney Participações S/A

ATIVO
Circulante
Caixa e equivalente
Clientes - Promitentes circulante
Impostos a recuperar
Estoques imobiliários
Outros adiantamentos
Outros créditos - Circulante
Total ativo circulante
Não circulante
Investimentos
Total ativo não circulante

Total do Ativo

Receita
Recebimento de Parcelas
Recebimento de Unidades Distratadas
Devolução de Parcelas
(-) Cancelamento de vendas
(-) Impostos sobre receita
Receita operacional
(-) Custo dos imóveis vendidos
Receita líquida
Despesas operacionais
Serviços prestados por terceiros
Despesas tributárias
Despesas gerais e administrativas
Outras despesas operacionais
Total despesas operacionais

As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a
disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

CNPJ/MF nº 27.351.608/0001-17
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
232.806
3.270
232.806
812.538 Fornecedores
132.012
- 9.705.056 Distratos a pagar
71.692
746
274
746
544 IRPJ e CSLL a recolher - Corrente
76.362
65.409 IRPJ e CSLL a recolher Circulante - Diferido
291.641
200.000
200.000
- Impostos a recolher
41
1
41
46.185
- 3.795.637 Outras contas a pagar
90.538
433.552
3.544
433.552 14.379.183 PIS e Cofins - Diferido
345.613
Contas a pagar
1.850
1.602
1.850
545.824
- 4.415.154
- Total passivo circulante
1.891
1.603
1.891 1.599.867
- 4.415.154
- Não circulante
Empréstimos e financiamentos PNC
- 3.060.445
- 3.060.445
Total passivo não circulante
- 3.060.445
- 3.060.445
Patrimônio líquido
Capital social subscrito
200
200
200
200
Reserva de lucros / (Prejuízos acumulados) 431.461 1.356.450
431.461 1.356.450
Total do patrimônio líquido
(passivo a descoberto)
431.661 1.356.650
431.661 1.356.650
Participação demais acionistas
- 8.362.222
Total do patrimônio líquido XPCE
431.661 1.356.650
431.661 9.718.872
433.552 4.418.698
433.552 14.379.182 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 433.552 4.418.698
433.552 14.379.182
Demonstração do Resultado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
- 8.154.163 Lucro antes do resultado financeiro
- 3.448.922
e equivalência patrimonial
(38.127)
(25.656)
(38.127) 2.962.218
(84.068) Resultado financeiro líquido
2.230
173
2.230
7.406
316.265 Juros incorridos sobre empréstimos
(297.614) (619.830) (297.614) (619.830)
- (322.702) Receita com juros e multas sobre parcelas
3.240
- 11.512.580 Resultado com equivalência patrimonial
(591.478)
919.405
- (8.369.219) Lucro antes do imposto de renda e
- 3.143.361
da contribuição social
(924.989)
274.091
(333.511) 2.353.034
Provisão para IRPJ e CSLL - Corrente
- (131.207)
(24.642)
(23.476)
(24.642) (178.792) Provisão para IRPJ e CSLL - Diferido
- (119.933)
(129)
(10)
(129)
(180) Lucro (Prejuízo) líquido do período
(924.989)
274.091
(333.511) 2.101.894
(13.357)
(506)
(13.357)
(506) Resultado atribuido aos demais acionistas
(591.478) (1.827.803)
(1.664)
(1.664) Lucro (Prejuízo) líquido
(38.127)
(25.656)
(38.127) (181.143)
do período atribuido XPCE
(924.989)
274.091
(924.989) 274.091

Diretores: Lucas Paravizo Claudino e Pedro Eduardo Cassab Carraz
Contador: Rodrigo Cereza Menocci - CRC 1SP 291.209/O-3

As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a
disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

*%-&0!24)#)0!¢°%33!

#.0*-&N  .)2%N
$EMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASEMDEDEZEMBRODE
"!,!.¢/30!42)-/.)!)3 %MMILHARESDEREAIS
Ativo
#IRCULANTE
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
)MPOSTOSARECUPERAR
$IVIDENDOSARECEBER

Nota

4

.»OCIRCULANTE
)NVESTIMENTOS
4OTALDOATIVO

2021





2020 0ASSIVOE0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO
#IRCULANTE
Partes relacionadas
257 $IVIDENDOSAPAGAR
25
0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO
282 Capital social
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial

10.598.628 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO

Nota

2021

4
4

749









12.872.033

2020





10.598.628


12.872.033
$%-/.342!¢°%3$!3-54!¢°%3$/0!42)-.)/,§15)$/ %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2ESERVADELUCROS
!JUSTESDE
#APITAL )NCENTIVOS Reserva
Reserva
,UCROS AVALIA¼»O
3OCIAL
lSCAIS
LEGAL de retenção ACUMULADOS PATRIMONIAL
Nota
4OTAL
Em 1º de janeiro de 2020
7.584.730
2.620 294.026 1.785.136
487.183 10.153.695
0REJUÁZODOEXERCÁCIO


 
2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
(416.846)
733.492 316.646
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
Retenção de lucros


$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
B


Reversão de dividendos deliberados


Efeito de liquidação de partes relacionadas
 NACIS»ODEINVESTIDASREmEXO(%*/!33563!
9.120
9.120
2EVERS»ODEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALREmEXO(%*/!33563!


(288.560)
416.846
128.286
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
%MDEDEZEMBRODE
7.584.730
2.620 294.026 1.496.577
1.220.675 10.598.628
,UCRODOEXERCÁCIO
1.591.457
1.591.457
 
2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
1.591.457
409.739 2.001.196
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
%FEITODADILUI¼»ODAPARTICIPA¼»OSOCIET¶RIA AQUISI¼»ODA-C)NNIS


Ganho líquido na venda de ações e diluição de participação - CBA


Constituição de reserva legal
C


$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
B
(245.920)
(245.920)
$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS
B


Retenção de lucros
 
79.573 1.405.373 (1.591.457)
(106.511)
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
7.584.730
2.620 373.599 2.901.950
1.630.414 12.493.313
%MDEDEZEMBRODE
5

./4!3%80,)#!4)6!3$!!$-).)342!¢¡/3$%-/.342!¢°%3&).!.#%)2!3 %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
1. Considerações gerais: JEMF Participações S.A. (“Companhia”, ou “JEMF”) é uma A #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXAINCLUEMOCAIXA OS
empresa de capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administra- DEPÆSITOSBANC¶RIOSEOUTROSINVESTIMENTOSDECURTOPRAZODEALTALIQUIDEZ QUES»O
ção S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia foi PRONTAMENTECONVERSÁVEISEMUMMONTANTECONHECIDODECAIXAEQUEEST»OSUJEITOSA
constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal a administração INSIGNIlCANTERISCODEMUDAN¼ADEVALOR.ASDEMONSTRA¼ÊESDOmUXODECAIXA OCAIXA
de bens e empresas. !PRESENTA¼»OEAPROVA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS EOSEQUIVALENTESDECAIXAS»OAPRESENTADOSLÁQUIDOSDOSSALDOSTOMADOSB )NVES! EMISS»O DESSAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FOI APROVADA PELA $IRETORIA EM  DE timentos: Os investimentos em sociedades coligadas e controladas são registrados e
abril de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data, que avaliados pelo método de equivalência patrimonial (MEP), tendo como contrapartida
tiveram efeito sobre as divulgações das referidas demonstrações. 2.1. Base de apre- ORESULTADODOEXERCÁCIO.OCASODEVARIA¼»OCAMBIALDEINVESTIMENTOEMCOLIGADASE
SENTA¼»O$EMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASINDIVIDUAIS!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS CONTROLADASINDIRETAMENTENOEXTERIOR ASVARIA¼ÊESNOVALORDOINVESTIMENTODECORRENforam preparadas considerando o custo histórico como base de valor e certos ativos TESEXCLUSIVAMENTEDEVARIA¼»OCAMBIAL S»OREGISTRADASNACONTAh!JUSTEDEAVALIAE PASSIVOS lNANCEIROS  INCLUSIVE INSTRUMENTOS lNANCEIROS  REmEXOS DE CONTROLADA  ção patrimonial”, no patrimônio líquido da Companhia, e somente são registradas ao
foram mensurados ao valor justo pelo resultado. A preparação das demonstrações RESULTADODOEXERCÁCIOQUANDOOINVESTIMENTOFORALIENADOOUCONSIDERADOCOMOPERDA
lNANCEIRASREQUEROUSODECERTASESTIMATIVASCONT¶BEISCRÁTICASETAMB½MOEXERCÁCIO 1UANDONECESS¶RIO ASPR¶TICASCONT¶BEISDASINVESTIDASS»OALTERADASPARAGARANTIR
de julgamento por parte da Administração no processo de aplicação das políticas CONSIST¾NCIACOMASPR¶TICASADOTADASPELA#OMPANHIAC !PURA¼»ODORESULTADO
CONT¶BEISDA#OMPANHIA!S¶REASQUEREQUEREMMAIORNÁVELDEJULGAMENTOEAPRE- O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime de competência.
SENTAMMAIORCOMPLEXIDADE BEMCOMOAS¶REASNASQUAISPREMISSASEESTIMATIVAS 0ARTESRELACIONADAS3ALDOSETRANSA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS
2021 2020
2021 2020
2021 2020
S»O SIGNIlCATIVAS PARA AS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  EST»O DESCRITAS NA .OTA  !
6ALORESA Dividendos a
Dividendos a
Companhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração S.A. e optou, como
pagar
RECEBER
pagar
permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse investimento utilizando o método da
equivalência patrimonial, não tendo sido a mesma consolidada proporcionalmente. 3. Partes relacionadas
722

0RINCIPAISPR¶TICASEESTIMATIVASCONT¶BEISADOTADASAs estimativas e premissas Hejoassu Administração S.A.
27
CONT¶BEISS»OCONTINUAMENTEAVALIADASEBASEIAM SENAEXPERI¾NCIAHISTÆRICAEEM AEM Participações S.A.
OUTROSFATORES INCLUINDOEXPECTATIVASDEEVENTOSFUTUROS CONSIDERADASRAZO¶VEISPARA $IVIDENDOSAPAGARAOSACIONISTAS

as circunstâncias. Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação (pessoas físicas)
749
378.269
377.971
AOFUTURO0ORDElNI¼»O ASESTIMATIVASCONT¶BEISRESULTANTESRARAMENTESER»OIGUAIS
aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco As transações com partes relacionadas referem-se estritamente ao curso normal das
SIGNIlCATIVO COMPROBABILIDADEDECAUSARUMAJUSTERELEVANTENOSVALORESCONT¶BEIS operações, e são relacionados aos dividendos a receber e a pagar para os seus acioDEATIVOSEPASSIVOSPARAOPRÆXIMOEXERCÁCIOlNANCEIRO EST»OCONTEMPLADASABAIXO nistas, entre outras operações.
)NVESTIMENTOS

)NFORMA¼»ODAINVESTIDAEMDEDEZEMBRODE
2ESULTADODE
EQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
3ALDODEINVESTIMENTO
Avaliados por equivalência
Patrimônio
2ESULTADODO
0ERCENTUALDE
,ÁQUIDO
EXERCÁCIO PARTICIPA¼»O
2021
2020
2021
2020
patrimonial
Hejoassu Administração S.A.


25,00




Outros investimentos






Total dos investimentos
0ATRIMÇNIOLÁQUIDOA #APITALSOCIAL/CAPITALSOCIAL EMDEDEZEMBRODEE½DE2 SETEBILHÊES QUINHENTOSEOITENTAEQUATROMILHÊES 
SETECENTOSETRINTAMILREAIS TOTALMENTESUBSCRITOEINTEGRALIZADOEREPRESENTADOPORA¼ÊESORDIN¶RIASNOMINATIVASB $IVIDENDOSOs dividendos são calculados
COMBASEEMDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIODEDUZIDODERESERVALEGAL DEACORDOCOMOESTATUTODA#OMPANHIA$URANTEOPERÁODODEUMANOlNDOEMDEDEZEMBRODE 
A#OMPANHIADELIBEROUOPAGAMENTOAOSSEUSACIONISTAS OMONTANTEDE2CORRESPONDENTEADIVIDENDOSRELATIVOSPARTEDOSALDODEh2ESERVASDELUCROSvACUMULADOS

$%-/.342!¢°%3$/2%35,4!$/
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
Nota
2021
2020
2ESULTADODEPARTICIPA¼ÊESSOCIET¶RIAS
Resultado equivalência patrimonial
5  
$ESPESASOPERACIONAIS
Outras despesas operacionais

(1.027)
1.591.402 (416.866)
,UCROOPERACIONALANTESDORESULTADOlNANCEIRO

20
2ESULTADOlNANCEIRO
Resultado não operacional, líquido
,UCROPREJUÁZO ANTESDOIMPOSTO
 DERENDAEDACONTRIBUI¼»OSOCIAL
1.591.457 (416.846)
)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIALDIFERIDOS
1.591.457 (416.846)
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO DOEXERCÁCIO
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO B¶SICOEDILUÁDOPORA¼»OEMREAIS
 
 
Quantidade média de ações
 
$%-/.342!¢°%3$/2%35,4!$/!"2!.'%.4%
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2021
2020
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
1.591.457 (416.846)
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEASEREMPOSTERIORMENTE
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADAEMCONJUNTO
6ARIA¼»OCAMBIALDEINVESTIMENTOSNOEXTERIOR
 
h(EDGEACCOUNTINGvDEINVESTIMENTOSLÁQUIDOSNOEXTERIOR

(72.254)
“Hedge accounting” operacional de controladas
 (158.974)
6ALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDA


107.512 247.227
/UTROSREmEXOSDECONTROLADASECOLIGADAS
400.519 775.838
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTELÁQUIDOQUEN»OSER»O
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADAEMCONJUNTO
Ganhos e perdas atuariais com benefícios de aposentadoria
9.220 
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO 409.739 733.492
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
2.001.196 316.646
LÁQUIDODOSEFEITOSTRIBUT¶RIOS
$%-/.342!¢°%3$/3&,58/3$%#!)8! %MMILHARESDEREAIS
2021
2020
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
1.591.457 
!JUSTESDEITENSQUEN»OREPRESENTAMALTERA¼»ODECAIXA
EEQUIVALENTESDECAIXA
Equivalência patrimonial


6ARIA¼ÊESNOSATIVOSEPASSIVOS
Aumento (diminuição) em outros ativos
(8)
(4)
Aumento (diminuição) em outros passivos
749

(515)
(1.079)
#AIXALÁQUIDOGERADOAPLICADO NASATIVIDADESOPERACIONAIS
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
247.250 
$IVIDENDOSRECEBIDOS
#AIXALÁQUIDOGERADOPELASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
247.250 197.062
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
(245.919) 
$IVIDENDOSPAGOS
(245.919) (195.986)
#AIXALÁQUIDOAPLICADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
!CR½SCIMODECR½SCIMO EMCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
816
(3)
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOINÁCIODOEXERCÁCIO
257
260
1.073
257
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlMDOEXERCÁCIO
4RANSA¼»OQUEN»OAFETOUOCAIXA
Reversão de dividendos

até dezembro de 2020, e deliberou os dividendos mínimos obrigatórios referentes ao
EXERCÁCIODE NOVALORDE2CONFORMEDETALHADONOQUADROASEGUIR
2021
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
1.591.457

Reserva legal
1.511.884
"ASEDEC¶LCULODOSDIVIDENDOS

$IVIDENDOSPROPOSTOSSOBREOLUCROLÁQUIDO
$IVIDENDOSADICIONAIS EXERCÁCIOSANTERIORES
245.920

25%
0ORCENTAGEMSOBREOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
C 2ESERVALEGALEDERETEN¼»ODELUCROSA reserva legal é constituída pela aproPRIA¼»ODEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOSOCIALOUSALDOREMANESCENTE LIMITADOA
20% do capital social, podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou
absorção de prejuízos acumulados. A reserva de retenção é constituída para registrar
ARETEN¼»ODOSALDOREMANESCENTEDELUCROSACUMULADOS AlMDEATENDERPRINCIPALmente ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos
da Companhia. D !JUSTESDEAVALIA¼»OPATRIMONIALA Companhia reconhece nessa
RUBRICAOEFEITODASVARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREOSINVESTIMENTOSEMCONTROLADASNOEXTERIOR DETIDASDEFORMADIRETAOUINDIRETA%SSEEFEITOACUMULADOSER¶REVERTIDOPARAO
RESULTADODOEXERCÁCIOCOMOGANHOOUPERDASOMENTEEMCASODEALIENA¼»OOUPERDADO
investimento. Também são consideradas nesta rubrica: a variação cambial de dívidas
e derivativos designados para mitigar riscos cambiais, preços de commodities ETAXA
de juros (contabilidade de hedge), ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão, e a
PARCELADEVALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDA
*/3£%2-§2)/$%-/2!%3.%4/n$IRETOR */3£2/"%24/%2-§2)/$%-/2!%3n$IRETOR
0!5,/-)$%.!n#ONTADORn#2#n30/ 

-2#0!24)#)0!¢°%33!

#.0*-&N  .)2%N

Ativo
#IRCULANTE
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
)MPOSTOSARECUPERAR
$IVIDENDOS¹RECEBER
.»OCIRCULANTE
)NVESTIMENTOS
4OTALDOATIVO

Nota

4

5

2021
834
33
378.269
379.136
12.492.659
12.871.795

2020 0ASSIVOE0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO
#IRCULANTE
Partes relacionadas
316 $IVIDENDOS¹PAGAR
24
0ATRIMÇNIOLÁQUIDO
340 Capital social
Reservas de lucros
Ajuste de avaliação patrimonial
10.598.346
10.598.686 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO

Nota
4
4
6

2021

2020

619
377.879
378.498
7.584.730
3.278.153
1.630.414
12.493.297
12.871.795

7.584.730
1.793.281
1.220.675
10.598.686
10.598.686

$%-/.342!¢°%3$!3-54!¢°%3$/0!42)-.)/,§15)$/ %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2ESERVADELUCROS
!JUSTESDE
#APITAL )NCENTIVOS Reserva
Reserva
,UCROS AVALIA¼»O
3OCIAL
lSCAIS
LEGAL de retenção ACUMULADOS PATRIMONIAL
Nota
4OTAL
Em 1º de janeiro de 2020
7.584.730
2.620 413.017 1.666.209
487.183 10.153.759
0REJUÁZODOEXERCÁCIO
(417.297)
(417.297)
2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
733.492 733.492
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
(417.297)
733.492 316.195
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
Retenção de lucros
(417.297)
417.297
$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
6 (b)
(195.481)
(195.481)
Reversão de dividendos deliberados
305.419
305.419
%FEITODELIQUIDA¼»ODEPARTESRELACIONADASNACIS»ODEINVESTIDASREmEXO
 (%*/!33563!
9.120
9.120
2EVERS»ODEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALREmEXO(%*/!33563!
9.674
9.674
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
(288.565)
417.297
128.732
%MDEDEZEMBRODE
7.584.730
2.620 413.017 1.377.644
1.220.675 10.598.686
,UCRODOEXERCÁCIO
1.591.071
1.591.071
409.739 409.739
2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
1.591.071
409.739 2.000.811
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
%FEITODADILUI¼»ODAPARTICIPA¼»OSOCIET¶RIA AQUISI¼»ODA-C)NNIS
378.297
378.297
'ANHOLÁQUIDONAVENDADEA¼ÊESEDILUI¼»ODEPARTICIPA¼»O #"!
139.083
139.083
Constituição de reserva legal
6 (c)
79.554
(79.554)
$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
6 (b)
(245.700)
(245.700)
$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS
6 (b)
(377.879)
(377.879)
Retenção de lucros
1.133.638 (1.133.638)
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
79.554 1.405.318 (1.591.071)
(106.200)
%MDEDEZEMBRODE
7.584.730
2.620 492.571 2.782.962
1.630.414 12.493.297
./4!3%80,)#!4)6!3$!!$-).)342!¢¡/3$%-/.342!¢°%3&).!.#%)2!3 %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
1. Considerações gerais: MRC Participações S.A. (“Companhia”, ou “MRC”) é uma
empresa de capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração
S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia foi
constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal a administração
de bens e empresas.
2. !PRESENTA¼»O E APURA¼»O DAS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS A emissão dessas
DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FOI APROVADA PELA $IRETORIA EM  DE ABRIL DE  
considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data, que tiveram efeito
sobre as divulgações das referidas demonstrações. 2.1. Base de apresentação: 2.2.
$EMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASINDIVIDUAIS!SDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFORAMPRE
paradas considerando o custo histórico como base de valor e certos ativos e passivos
lNANCEIROS INCLUSIVEINSTRUMENTOSlNANCEIROS REmEXOSDECONTROLADA FORAMMEN
SURADOSAOVALORJUSTOPELORESULTADO!PREPARA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS
REQUEROUSODECERTASESTIMATIVASCONT¶BEISCRÁTICASETAMB½MOEXERCÁCIODEJULGA
MENTOPORPARTEDA!DMINISTRA¼»ONOPROCESSODEAPLICA¼»ODASPOLÁTICASCONT¶BEIS
DA #OMPANHIA !S ¶REAS QUE REQUEREM MAIOR NÁVEL DE JULGAMENTO E APRESENTAM
MAIOR COMPLEXIDADE  BEM COMO AS ¶REAS NAS QUAIS PREMISSAS E ESTIMATIVAS S»O
SIGNIlCATIVASPARAASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRAS EST»ODESCRITASNA.OTA!#OM
panhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração S.A. e optou, como
permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse investimento utilizando o método da
equivalência patrimonial, não tendo sido a mesma consolidada proporcionalmente.
0RINCIPAISPR¶TICASEESTIMATIVASCONT¶BEISADOTADASAs estimativas e premis
SASCONT¶BEISS»OCONTINUAMENTEAVALIADASEBASEIAM SENAEXPERI¾NCIAHISTÆRICAE
EMOUTROSFATORES INCLUINDOEXPECTATIVASDEEVENTOSFUTUROS CONSIDERADASRAZO¶VEIS
PARAASCIRCUNST·NCIAS#OMBASEEMPREMISSAS A#OMPANHIAFAZESTIMATIVASCOM
RELA¼»O AO FUTURO 0OR DElNI¼»O  AS ESTIMATIVAS CONT¶BEIS RESULTANTES RARAMENTE
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas que apre
SENTAMUMRISCOSIGNIlCATIVO COMPROBABILIDADEDECAUSARUMAJUSTERELEVANTENOS
VALORESCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSPARAOPRÆXIMOEXERCÁCIOlNANCEIRO EST»OCON

TEMPLADASABAIXOA #AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
INCLUEMOCAIXA OSDEPÆSITOSBANC¶RIOSEOUTROSINVESTIMENTOSDECURTOPRAZODEALTA
LIQUIDEZ QUES»OPRONTAMENTECONVERSÁVEISEMUMMONTANTECONHECIDODECAIXAE
QUEEST»OSUJEITOSAINSIGNIlCANTERISCODEMUDAN¼ADEVALOR.ASDEMONSTRA¼ÊES
DOmUXODECAIXA OCAIXAEOSEQUIVALENTESDECAIXAS»OAPRESENTADOSLÁQUIDOSDOS
saldos tomados. B  )NVESTIMENTOS Os investimentos em sociedades coligadas e
controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência patrimonial,
TENDOCOMOCONTRAPARTIDAORESULTADODOEXERCÁCIO.OCASODEVARIA¼»OCAMBIALDE
INVESTIMENTOEMCOLIGADASECONTROLADASINDIRETAMENTENOEXTERIOR ASVARIA¼ÊESNO
VALORDOINVESTIMENTODECORRENTESEXCLUSIVAMENTEDEVARIA¼»OCAMBIAL S»OREGISTRA
das na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio líquido da Compa
NHIA ESOMENTES»OREGISTRADASAORESULTADODOEXERCÁCIOQUANDOOINVESTIMENTOFOR
ALIENADOOUCONSIDERADOCOMOPERDA1UANDONECESS¶RIO ASPR¶TICASCONT¶BEISDAS
INVESTIDASS»OALTERADASPARAGARANTIRCONSIST¾NCIACOMASPR¶TICASADOTADASPELA
Companhia. C !PURA¼»ODORESULTADOO resultado das operações é apurado em
conformidade com o regime de competência.
0ARTESRELACIONADAS3ALDOSETRANSA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS
2021 2020
2021 2020
2021 2020
6ALORES
Dividendos
Dividendos
0ARTESRELACIONADAS
a pagar
ARECEBER
a pagar
Hejoassu Administração S.A.
587
378.269
AEM Participações S.A.
32
$IVIDENDOSAPAGARAOSACIONISTAS
(pessoas físicas)
377.879
619
378.269
377.879
!STRANSA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADASREFEREM SEESTRITAMENTEAOCURSONORMALDAS
operações, e são relacionados aos dividendos a receber e a pagar para os seus acio
nistas, entre outras operações.

$%-/.342!¢°%3$/2%35,4!$/
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
Nota
2021
2ESULTADODEPARTICIPA¼ÊESSOCIET¶RIAS
Resultado equivalência patrimonial
5 1.592.713
$ESPESASOPERACIONAIS
Outras despesas operacionais
(1.702)
,UCROOPERACIONALANTESDORESULTADOlNANCEIRO
1.591.011
2ESULTADOlNANCEIRO
60
,UCROPREJUÁZO ANTESDOIMPOSTO
1.591.071
 DERENDAEDACONTRIBUI¼»OSOCIAL
)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO DOEXERCÁCIO
1.591.071
,UCROPREJUÁZO B¶SICOEDILUÁDOPORA¼»OEMREAIS
2,32
Quantidade média de ações
684.730
$%-/.342!¢°%3$/2%35,4!$/!"2!.'%.4%
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2021
1.591.071
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEASEREMPOSTERIORMENTE
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADAEMCONJUNTO
6ARIA¼»OCAMBIALDEINVESTIMENTOSNOEXTERIOR
146.651
h(EDGEACCOUNTINGvDEINVESTIMENTOSLÁQUIDOSNOEXTERIOR
(3.029)
“Hedge accounting” operacional de controladas
150.223
6ALORJUSTODEATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDA
(837)
107.512
/UTROSREmEXOSDECONTROLADASECOLIGADAS
400.519
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTELÁQUIDOQUEN»OSER»O
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADAEMCONJUNTO
9.220
Ganhos e perdas atuariais com benefícios de aposentadoria
409.739
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
2.000.811
LÁQUIDODOSEFEITOSTRIBUT¶RIOS

2020
(415.839)
(1.484)
(417.323)
26
(417.297)
(417.297)
(0,61)
684.730

2020
(417.297)
766.146
(72.254)
(158.974)
(6.306)
247.227
775.838
(42.346)
733.492
316.195

$%-/.342!¢°%3$/3&,58/3$%#!)8! %MMILHARESDEREAIS
2021
2020
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
1.591.071 (417.297)
!JUSTESDEITENSQUEN»OREPRESENTAMALTERA¼»ODECAIXA
 EEQUIVALENTESDECAIXA
Equivalência patrimonial
(1.592.713) 415.839
6ARIA¼ÊESNOSATIVOSEPASSIVOS
Aumento (diminuição) em outros ativos
(9)
(6)
Aumento (diminuição) em outros passivos
619
(107)
(1.032) (1.571)
#AIXALÁQUIDOGERADOAPLICADO NASATIVIDADESOPERACIONAIS
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
$IVIDENDOSRECEBIDOS
247.250 197.062
247.250 197.062
#AIXALÁQUIDOGERADOPELASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
$IVIDENDOSPAGOS
(245.700) (195.481)
#AIXALÁQUIDOAPLICADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
(245.700) (195.481)
!CR½SCIMODECR½SCIMO EMCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
518
10
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOINICIODOEXERCÁCIO
316
306
834
316
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlMDOEXERCÁCIO
4RANSA¼»OQUEN»OAFETOUOCAIXA
Reversão de dividendos
305.695

2021
1.591.071
(79.554)
1.511.518
377.879
245.700
623.579
25%
0ORCENTAGEMSOBREOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
C 2ESERVALEGALEDERETEN¼»ODELUCROSA reserva legal é constituída pela apropria
¼»ODEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOSOCIALOUSALDOREMANESCENTE LIMITADOADO
capital social, podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou absorção de
prejuízos acumulados. A reserva de retenção é constituída para registrar a retenção do
SALDOREMANESCENTEDELUCROSACUMULADOS AlMDEATENDERPRINCIPALMENTEAOPROJETO
de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos da Companhia. (d)
!JUSTESDEAVALIA¼»OPATRIMONIALA Companhia reconhece nessa rubrica o efeito das
VARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREOSINVESTIMENTOSEMCONTROLADASNOEXTERIOR DETIDASDEFORMA
DIRETAOUINDIRETA%SSEEFEITOACUMULADOSER¶REVERTIDOPARAORESULTADODOEXERCÁCIO
)NVESTIMENTOS
como ganho ou perda somente em caso de alienação ou perda do investimento. Também
)NFORMA¼»ODAINVESTIDAEMDEDEZEMBRODE
2ESULTADODE
são consideradas nesta rubrica: a variação cambial de dívidas e derivativos designados
EQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
3ALDODEINVESTIMENTO
Avaliados por equivalência
Patrimônio
2ESULTADODO
0ERCENTUALDE
para mitigar riscos cambiais, preços de commodities ETAXADEJUROSCONTABILIDADEDE
,ÁQUIDO
EXERCÁCIO PARTICIPA¼»O
2021
2020
2021
2020 hedge), ganhos e perdas atuariais dos planos de pensão, e a parcela de valor justo de
patrimonial
Hejoassu Administração S.A.
49.970.609
6.370.851
25,00
1.592.713
(415.839)
12.492.653
10.598.340 ATIVOSlNANCEIROSDISPONÁVEISPARAVENDA
6
6
Outros investimentos
-!2)!(%,%.!-/2!%33#2)0),,)4)n0RESIDENTE
1.592.713
(415.839)
12.492.659
10.598.346
Total dos investimentos
#,¬6)3%2-§2)/$%-/2!%33#2)0),,)4)n$IRETOR
0ATRIMÇNIOLÁQUIDOA #APITALSOCIALO capital social, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é de R$ 7.584.730.000,00 (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro milhões,
#!2,/3%$5!2$/-/2!%33#2)0),,)4) $IRETOR
SETECENTOSETRINTAMILREAIS TOTALMENTESUBSCRITOEINTEGRALIZADOEREPRESENTADOPORA¼ÊESORDIN¶RIASNOMINATIVASB $IVIDENDOSOs dividendos são calculados
2%').!(%,%.!3#2)0),,)4)6%,,/3/n$IRETORA
COMBASEEMDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIODEDUZIDODERESERVALEGAL DEACORDOCOMOESTATUTODA#OMPANHIA$URANTEOPERÁODODEUMANOlNDOEMDEDEZEMBRODE 
-!2)!(%,%.!$%-/2!%33#2)0),,)4)./3#(%3% $IRETORA
a Companhia deliberou o pagamento aos seus acionistas, o montante de R$ 245.700 correspondente a dividendos relativos parte do saldo de “Reservas de lucros” acumulados até
0!5,/-)$%.!n#/.4!$/2n#2#n30/ 
DEZEMBRODE EDELIBEROUOSDIVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOSREFERENTESAOEXERCÁCIODE NOVALORDE2CONFORMEDETALHADONOQUADROASEGUIR

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 52A2-525A-54CA-1DEE.

,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
Reserva legal
"ASEDEC¶LCULODOSDIVIDENDOS
$IVIDENDOSPROPOSTOSSOBREOLUCROLÁQUIDO
$IVIDENDOSADICIONAIS EXERCÁCIOSANTERIORES
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XPCE Joaquim Marra Participações S/A

CNPJ/MF nº 25.079.698/0001-03
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstração do Resultado
Controladora
Controladora
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Receita
Passivo
Circulante
Receita operacional
Circulante
Caixa e equivalente
67.169
68.694
Receita líquida
Impostos a recolher
34
Impostos a recuperar
7.331
7.007
Despesas operacionais
34 Serviços prestados por terceiros
Total ativo circulante
74.500
75.700 Total passivo circulante
(1.850)
(13.805)
Patrimônio líquido
Não circulante
Despesas tributárias
(62)
(585)
Investimentos
1
1 Capital social subscrito
1.200
1.200 Despesas gerais e administrativas
(641)
(170)
Total ativo não circulante
1
1 Resultados abrangentes
(2.553)
(14.560)
41.857
41.857 Total despesas operacionais
Total do Ativo
74.501
75.701 Reserva de lucros /
Lucro antes do resultado financeiro
e
equivalência
patrimonial
(2.553)
(14.560)
Diretores: Lucas Paravizo Claudino
(Prejuízos acumulados)
31.443
32.610
Resultado financeiro líquido
1.386
11.810
e Pedro Eduardo Cassab Carraz
Total do patrimônio líquido
Contador: Rodrigo Cereza Menocci
Lucro antes do imposto de renda
(passivo a descoberto)
74.501
75.667
CRC 1SP 291.209/O-3
e da contribuição social
(1.167)
(2.750)
Total do patrimônio líquido XPCE 74.501
75.667 Lucro (Prejuízo) líquido do período (1.167)
(2.750)
As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações
Total do Passivo e
Lucro (Prejuízo) líquido do período
Financeiras, estão a disposição dos Srs. Acionistas e
Patrimônio Líquido
74.501
75.701
atribuido XPCE Joaquim Marra (1.167)
(2.750)
parceiros na sede da Companhia.

XPCE RE Aimbere S/A

Ativo
Circulante
Caixa e equivalente
Clientes - Promitentes circulante
Impostos a recuperar
Adiantamento de lucros
Estoques imobiliários
Total ativo circulante
Não circulante
Investimentos
Total ativo não circulante

Total do Ativo

Receita
Recebimento de Parcelas
Receita com evolução de obra
Recebimento de Unidades Distratadas
Devolução de Parcelas
(-) Impostos sobre receita
Receita operacional
(-) Custo dos imóveis vendidos
Receita líquida
Despesas operacionais
Serviços prestados por terceiros
Despesas tributárias
Outras despesas operacionais

CNPJ/MF nº 35.028.011/0001-64
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
PASSIVO
Circulante
14.912
45.755
4.545
8.662
12.725
81.410 IRPJ e CSLL a recolher - Corrente
13.981
31.601
- 6.663.292 5.465.709 Impostos a recolher
1.850
1.602 1.805.592 1.203.926
18
16
- Contas a pagar
1.850
1.602 1.834.485 1.281.281
535.000
- Total passivo circulante
- 16.074.131 18.024.372 Não circulante
434.025
335.397
4.563
8.662 23.285.164 23.571.492 Provisão para impostos diferidos - PnC
Empréstimos e financiamentos PNC
13.206.078 11.897.098 13.206.078 11.897.098
13.206.078 11.897.098 13.640.103 12.232.495
10.239.470 10.973.877
- Total passivo não circulante
10.239.470 10.973.877
- Patrimônio líquido
Capital social subscrito
100
100
100
100
Reserva de lucros / (Prejuízos acumulados) (2.963.995) (916.262) (2.963.995) (916.262)
Total do patrimônio líquido
(passivo a descoberto)
(2.963.895) (916.162) (2.963.895) (916.162)
Participação demais acionistas
- 10.774.470 10.973.877
Total do patrimônio líquido XPCE
(2.963.895) (916.162) 7.810.576 10.057.715
10.244.033 10.982.539 23.285.164 23.571.492 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 10.244.033 10.982.539 23.285.164 23.571.492
Demonstração do Resultado
Contrladora
Consolidado
Contrladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Total despesas operacionais
(24.406)
(19.229) (258.448) (266.453)
- 4.321.655 3.574.169 Lucro antes do resultado financeiro
e equivalência patrimonial
(24.406)
(19.229) 1.609.104 1.865.514
(330.424) 3.103.150
59
(506)
(997)
142
39.472
- Resultado financeiro líquido
(2.778.980) (1.722.098) (2.778.980) (1.722.098)
(41.555)
- Juros incorridos sobre empréstimos
Resultado com equivalência patrimonial
755.593
830.479
(171.354) (279.724)
Lucro (prejuízo) antes do imposto
- 3.817.794 6.397.595
de renda e da contribuição social (2.047.733) (911.354) (1.170.873) 143.558
- (1.950.241) (4.265.628) Provisão para IRPJ e CSLL - Corrente
(76.129)
(70.938)
- 1.867.553 2.131.968 Provisão para IRPJ e CSLL - Diferido
(45.137) (153.495)
Prejuízo líquido do período
(2.047.733) (911.354) (1.292.140)
(80.875)
(24.240)
(19.229) (258.170) (266.425) Resultado atribuido aos demais acionistas
(755.593) (830.479)
(112)
(28) Prejuízo líquido do
(166)
(166)
período atribuido XPCE
(2.047.733) (911.354) (2.047.733) (911.354)

Diretores: Lucas Paravizo Claudino e Luiz Felipe Gurtler Bueno
Contador: Rodrigo Cereza Menocci - CRC 1SP 291.209/O-3

As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a
disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

XPCE Vergueiro Participações S/A

ATIVO
Circulante
Caixa e equivalente
Clientes - Promitentes circulante
Clientes - Repasses a receber
Impostos a recuperar
Estoques imobiliários
Lucros a receber
Provisão Impostos Diferidos Ativos
Total ativo circulante
Não circulante
Investimentos
Total ativo não circulante

Total do Ativo

CNPJ/MF nº 29.209.655/0001-56
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Controladora
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020 PASSIVO
31/12/2021 31/12/2020
Circulante
5.368
4.951
51.804
687.555 Distratos a pagar
411.315 3.305.976 IRPJ e CSLL a recolher - Corrente
170.653 1.473.721 Impostos a recolher
508
480
994
965 Contas a pagar
1.850
1.602
726.823
844.390 Total passivo circulante
1.850
1.602
- 1.430.000
846.728 Não circulante
28.918
- Provisão para impostos diferidos - PnC
5.876
5.430 2.820.506 7.159.334 Empréstimos e financiamentos PNC
1.619.993 4.779.570
Total passivo não circulante
1.619.993 4.779.570
4.557.947 7.980.701 5.332.456 5.332.456 Patrimônio líquido
4.557.947 7.980.701 5.332.456 5.332.456 Capital social subscrito
500
500
Reserva de lucros/(Prejuízos acumulados) 2.941.481 3.204.459
Total do patrimônio
líquido (passivo a descoberto)
2.941.981 3.204.959
Participação demais acionistas
Total do patrimônio líquido XPCE
2.941.981 3.204.959
4.563.823 7.986.131 8.152.962 12.491.790 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 4.563.823 7.986.131
Demonstração do Resultado
Controladora
Consolidado
Controladora
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do resultado
financeiro e equivalência patrimonial (44.958)
(23.921)
- 3.740.000 4.412.657
156
182
- (2.712.706) 3.271.259 Resultado financeiro líquido
Juros incorridos sobre empréstimos
(635.422) (898.011)
222.800
Resultado com equivalência patrimonial
417.247 2.999.693
(26.428) (282.524) Lucro antes do imposto de renda
- 1.000.867 7.624.193
e da contribuição social
(262.978) 2.077.943
(117.567) (1.354.421) Provisão para IRPJ e CSLL - Corrente
883.300 6.269.772 Provisão para IRPJ e CSLL - Diferido
Lucro (Prejuízo) líquido do período
(262.978) 2.077.943
(44.897)
(23.856)
(90.649)
(79.715) Resultado atribuido aos demais acionistas
(61)
(65)
(130)
(136) Lucro (Prejuízo) líquido do período
atribuido XPCE Vergueiro
(262.978) 2.077.943
(44.958)
(23.921)
(90.779)
(79.851)

Receita
Recebimento de Parcelas
Receita com evolução de obra
Recebimento de Unidades Distratadas
(-) Impostos sobre receita
Receita operacional
(-) Custo dos imóveis vendidos
Receita líquida
Despesas operacionais
Serviços prestados por terceiros
Despesas tributárias
Total despesas operacionais
Diretores: Lucas Paravizo Claudino e Pedro Eduardo Cassab Carraz
Contador: Rodrigo Cereza Menocci - CRC 1SP 291.209/O-3

Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
105.744
10.987
6.588
402.178
525.497

105.744
57.929
56.132
613.962
833.767

1.619.993
1.619.993

178.522
4.779.570
4.958.092

500
2.941.481

500
3.204.459

2.941.981 3.204.959
3.065.492 3.494.973
6.007.472 6.699.931
8.152.962 12.491.790
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020
792.521 6.189.921
3.250
4.703
(635.422) (898.011)
160.348 5.296.612
(101.014) (116.550)
94.935 (102.426)
154.269 5.077.636
(417.247) (2.999.693)
(262.978) 2.077.943

As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a
disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.
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XPCE Cayowaa Participações S.A.

CNPJ: 28.132.240/0001-69
Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstração dos resultados
dez-2021 dez-2020
dez-2021 dez-2020
dez-2021 dez-2020
Ativo / Circulante
166.425 1.371.893 Passivo / Circulante
592
4.893 ( = ) Resultado bruto
Caixa e equivalentes de caixa
165.171
371.681 Fornecedores
4.187 (+/-) Despesas e receitas operacionais
(7.546)
(24.451)
Tributos a recuperar
1.254
211 Obrigações tributárias
592
706 ( - ) Despesas administrativas
(463)
(589)
Outros Ativos
- 1.000.000 Passivo/ Não Circulante
11.277
11.277 ( - ) Despesas tributárias
- 2.652.100
Ativo / Não Circulante
- Outras obrigações
11.277
11.277 (+/-) Resultado de equivalência patrimonial
(+/-)
Outras
receitas
e
despesas
2.700
5.233.050
Patrimônimo líquido atribuível
(5.310) 7.860.110
aos controladores
154.556 1.355.723
(+/-) Resultado financeiro
4.143 (4.028.022)
Capital social
500
500 ( = ) Resultado antes das
Total do Ativo
166.425 1.371.893 Prejuízos acumulados /
provisões tributárias
(1.167) 3.832.088
Demonstração da movimentações
reserva de lucro
154.056 1.355.223 ( = ) Lucro líquido do exercício
(1.167) 3.832.088
do patrimônio líquido
Total do passivo e
( = ) Lucro líquido do exercício
Prejuízos
patrimônio líquido
166.425 1.371.893
consolidado
(1.167) 3.832.088
acumu
Demonstração dos fluxos de caixa
Relados /
Fluxo de Caixa das
dez-21
dez-20 Fluxo de Caixa das
dez-21
dez-20
Capital serva reserva
Atividades Operacionais
Atividades de Investimento
Saldo em 31 de
social legal de lucro
Total Lucro líquido do exercício
(1.167) 3.832.088 Participações societárias
- 19.329.583
Dezembro de 2019
500
- (2.476.865) (2.476.365) Ajustes para conciliar o resultado
Adições em ativos intangíveis
Resultado do exercício
- 3.832.089 3.832.089 às disponibilidades geradas
Caixa líquido aplicado nas
Saldo em 31 de
pelas atividades operacionais:
atividades de investimento
- 19.329.584
Dezembro de 2020
500
- 1.355.223 1.355.723 Amortizações
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Resultado do exercício
(1.168)
(1.168) Juros s/ Empréstimos
- 4.029.033 Empréstimos
- (33.119.995)
Distribuição de Lucro
- (1.200.000) (1.200.000) Resultado de equivalência patrimonial
- 2.652.100 Juros pagos sobre empréstimo
(623.852)
Saldo em 31 de
Outras receitas e despesas
2.700 5.233.050 Dividendos Pagos
(1.200.000)
Dezembro de 2021
500
154.056
154.556 Lucro líquido ajustado
1.533 15.746.271 Caixa líquido gerado pelas
Demonstração dos resultados abrangentes
Variações nos ativos e passivos operacionais:
atividades de financiamento (1.200.000) (33.743.847)
dez-2021 dez-2020 Clientes
(167) Variação Líquida de Caixa e
Lucro / prejuízo do exercício
(1.167) 3.832.088 Tributos a recuperar
(1.043)
(1)
Equivalentes de Caixa
(206.510)
332.638
Resultado abrangente
Outros Ativos
1.000.000 (1.000.000) Caixa e Equivalentes de Caixa
total do exercício
(1.167) 3.832.088 Fornecedores
(6.887)
745 No fim do exercício
165.171
371.681
Obrigações tributárias
(114)
52 No início do exercício
371.681
39.044
Diretores: Lucas Paravizo Claudino e
Caixa líquido aplicado
Variação Líquida de Caixa e
Pedro Eduardo Cassab Carraz
nas atividades operacionais
993.490 14.746.900
Equivalentes de Caixa
(206.510)
332.638
Contador: Erika Suzuki Adachi - CT CRC 1SP247.602/O-4
As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

XPCE Mena Barreto Participações S.A.

CNPJ: 27.352.264/0001-60
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores expressos em Reais (R$)
Balanço Patrimonial
Demonstração dos Fluxos de Caixa
ATIVO
dez-2021 dez-2020 PASSIVO
dez-2021 dez-2020
dez-21
dez-20
Ativo Circulante
79.348 186.898 Passivo Circulante
38
1.671 Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Caixa e equivalentes de caixa
78.739 186.754 Fornecedores
(5.916) (349.293)
1.491 Lucro líquido do exercício
Tributos a recuperar
610
144 Obrigações tributárias
38
180 Ajustes para conciliar o resultado
Ativo Não Circulante
às disponibilidades geradas
Passivo Não Circulante
Total do Ativo
79.348 186.898
pelas atividades operacionais:
Patrimônimo líquido
Demonstração dos Resultados Abrangentes
Juros s/ Empréstimo
- 1.284.963
atribuível aos controladores
79.310 185.227 Resultado de equivalência patrimonial
- 1.237.080
dez-2021 dez-2020
200
200 Outras receitas e despesas
(277.594)
Lucro/prejuízo do exercício
(5.916) (349.293) Capital social
Prejuízos acumulados/reserva de lucro
79.110 185.027 Lucro líquido ajustado
(5.916) 1.895.156
Resultado abrangente
total do exercício
(5.916) (349.293) Total do passivo e patrimônio líquido 79.348 186.898 Variações nos ativos e passivos operacionais:
Outros Ativos
- 1.100.000
Demonstração dos Resultados
(466)
(122)
dez-2021 dez-2020
dez-2021 dez-2020 Tributos a recuperar
Fornecedores
(1.491)
1.491
(33) (277.594)
(=) Resultado bruto
- (+/-) Outras receitas e despesas
Obrigações tributárias
(142)
(110)
(7.908)
935.262
(+/-) Despesas e receitas operacionais
(248.000)
(+/-) Resultado financeiro
1.992 (1.284.555) Outras obrigações
(-) Despesas administrativas
(7.215) (24.005) (=) Resultado antes das
Caixa líquido aplicado nas
atividades operacionais
(8.015) 2.748.415
(-) Despesas tributárias
(660)
(220)
provisões tributárias
(5.916) (349.293)
(+/-) Resultado de equivalência patrimonial
- 1.237.080 (=) Lucro líquido do exercício
(5.916) (349.293) Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Participações societárias
- 10.110.609
Demonstração da Movimentações do Patrimônio Líquido
Caixa líquido aplicado nas
Prejuízos acumulados/
Patrimônio líquido
atividades de investimento
- 10.110.609
Capital social
reserva de lucro
consolidado Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
- (13.148.927)
Saldo em 31 de Dezembro de 2019
200
534.320
534.520 Empréstimos
446.768
Resultado do exercício
(349.293)
(349.293) Juros pagos sobre empréstimo
(100.000)
Saldo em 31 de Dezembro de 2020
200
185.027
185.227 Dividendos Pagos
Caixa líquido gerado pelas
Resultado do exercício
(5.916)
(5.916)
atividades de financiamento
(100.000) (12.702.158)
Distribuição de Lucro
(100.000)
(100.000) Variação Líquida de Caixa
Saldo em 31 de Dezembro de 2021
200
79.110
79.310
e Equivalentes de Caixa
(108.015)
156.866
Caixa e Equivalentes de Caixa
Diretores: Lucas Paravizo Claudino e Pedro Eduardo Cassab Carraz
No fim do exercício
78.739
186.754
Contadora: Erika Suzuki Adachi - CT CRC 1SP247.602/O-4
No início do exercício
186.754
29.888
Variação Líquida de Caixa
As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a
e
Equivalentes
de
Caixa
(108.015)
156.866
disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.

XPCE Anhaia Mello Participações S.A. - CNPJ/MF nº 27.522.540/0001-91
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanço Patrimonial
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Ativo
Passivo
Circulante
Circulante
Caixa e equivalente
10.454
16.943
84.464
69.591 IRPJ e CSLL a recolher - Corrente
47
9.658
Clientes - Promitentes circulante
- 4.324.097 Impostos a recolher
2.105
6.990
(-) AVP Clientes - Promitentes circulante
- (259.445) Contas a pagar
3.205 1.631.472 1.253.205
Impostos a recuperar
157
72
186
72 Adiantamento de clientes
33.966
102.679
Estoques imobiliários
- 5.978.107 7.264.823 Total passivo circulante
3.205 1.667.591 1.372.531
Adiantamento a fornecedores
- Não circulante
Adiantamento de lucros
- 1.135.000
205.000 Provisão para impostos diferidos - PnC
148.121
Total ativo circulante
10.612
17.016 7.197.756 11.604.138 Empréstimos e financiamentos PNC
5.533.115 7.445.554 5.533.115 7.445.553
Não circulante
Total passivo não circulante
5.533.115 7.445.554 5.533.115 7.593.674
Investimentos
2.192.277 4.887.338
- Patrimônio líquido
Total ativo não circulante
2.192.277 4.887.338
- Capital social subscrito
100
100
100
100
Reserva de lucros / (Prejuízos acumulados) (3.330.326) (2.544.505) (3.330.326) (2.544.505)
Total do patrimônio líquido
(Passivo a descoberto)
(3.330.226) (2.544.405) (3.330.226) (2.544.405)
Participação demais acionistas
- 3.327.277 5.182.338
Total do patrimônio (passivo a
descoberto) líquido XPCE
(3.330.226) (2.544.405)
(2.949) 2.637.933
Total do Ativo
2.202.889 4.904.354 7.197.756 11.604.138 Total do Passivo e Patrimônio Líquido 2.202.889 4.904.354 7.197.756 11.604.138
Demonstração do Resultado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2020
Receita
Prejuízo antes do resultado financeiro
Recebimento de Parcelas
- 5.353.926 1.198.677
e equivalência patrimonial
(58.579)
(18.264) 1.821.917 1.135.759
Receita com evolução de obra
- (2.221.461) 1.517.301 Resultado financeiro líquido
380
252
1.098
8.028
(-) AVP Promitentes
259.445 (156.239) Juros incorridos sobre empréstimos
(1.627.560) (1.311.381) (1.627.560) (1.311.381)
(-) Impostos sobre receita
(115.086)
(99.467) Resultado com equivalência patrimonial
899.939
542.771
Receita operacional
- 3.276.824 2.460.272 Prejuízo líquido do exercício
(-) Custo dos imóveis vendidos
- (1.286.717) (1.182.592)
antes do IRPJ e CSLL
(785.821) (786.623)
195.455 (167.594)
Receita líquida
- 1.990.108 1.277.680 Provisão para IRPJ e CSLL - Corrente
(149.125)
(29.244)
Despesas operacionais
Provisão para IRPJ e CSLL - Diferido
67.788
(47.015)
Serviços prestados por terceiros
(24.394)
(16.072) (133.555) (150.565) Prejuízo líquido do exercício
(785.821) (786.623)
114.118 (243.853)
Despesas tributárias
(2.265)
(2.023)
(2.419)
(2.116) Resultado atribuido aos demais acionistas
(899.939) (542.771)
Despesas gerais e administrativas
(31.920)
(170)
(32.216)
10.760 Prejuízo líquido do exercício
Total despesas operacionais
(58.579)
(18.264) (168.191) (141.921)
atribuido a XPCE Anhaia Mello
(785.821) (786.623) (785.821) (786.623)
As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações Financeiras, estão a
Diretores: Lucas Paravizo Claudino e Pedro Eduardo Cassab Carraz
disposição dos Srs. Acionistas e parceiros na sede da Companhia.
Contador: Rodrigo Cereza Menocci - CRC 1SP 291.209/O-3

Ativo
#IRCULANTE
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
)MPOSTOSARECUPERAR
$IVIDENDOS¹RECEBER
Partes relacionadas
.»OCIRCULANTE
)NVESTIMENTOS
4OTALDOATIVO

Nota

4
4

2020 0ASSIVOE0ATRIMÇNIO,ÁQUIDO
#IRCULANTE
489 )MPOSTOSARECOLHER
17 $IVIDENDOS¹PAGAR

2021
2.246
38
378.269
70
380.623

0ATRIMÇNIOLÁQUIDO
506 Capital social
Reservas de lucros
Ajustes de avaliação patrimonial
10.598.346
10.598.852 4OTALDOPASSIVOEPATRIMÇNIOLÁQUIDO

Nota

2021

4

1
377.771
377.772

6

7.584.730
3.280.366
1.630.414
12.495.510
12.873.282

2020

7.584.730
1.793.447
1.220.675
10.598.852
10.598.852

5 12.492.659
12.873.282
$%-/.342!¢°%3$!3-54!¢°%3$/0!42)-.)/,§15)$/ %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2ESERVADELUCROS
!JUSTESDE
#APITAL )NCENTIVOS Reserva
Reserva
,UCROS AVALIA¼»O
3OCIAL
lSCAIS
LEGAL de retenção ACUMULADOS PATRIMONIAL
Nota
4OTAL
Em 1º de janeiro de 2020
7.584.730
2.620 412.955 1.666.688
487.183 10.154.176
0REJUÁZODOEXERCÁCIO
(418.388)
(418.388)
733.492 733.492
2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
(418.388)
733.492 315.104
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
Retenção de lucros
(418.388)
418.388
$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
6 (b)
(194.487)
(194.487)
Reversão de dividendos deliberados
305.266
305.266
Efeito de liquidação de partes relacionadas
 NACIS»ODEINVESTIDASREmEXO(%*/!33563!
9.120
9.120
2EVERS»ODEDIVIDENDOSEJUROSSOBRECAPITALREmEXO(%*/!33563!
9.674
9.674
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
(288.815)
418.388
129.573
7.584.730
2.620 412.955 1.377.872
1.220.675 10.598.852
%MDEDEZEMBRODE
,UCRODOEXERCÁCIO
1.590.615
1.590.615
2EmEXODEOUTROSRESULTADOSABRANGENTESDECONTROLADA
409.739 409.739
1.590.615
409.739 2.000.354
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
Total de contribuições dos acionistas e distribuições aos acionistas
%FEITODADILUI¼»ODAPARTICIPA¼»OSOCIET¶RIA AQUISI¼»ODA-C)NNIS
378.297
378.297
'ANHOLÁQUIDONAVENDADEA¼ÊESEDILUI¼»ODEPARTICIPA¼»O #"!
139.083
139.083
Constituição de reserva legal
6 (c)
79.531
(79.531)
$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOS
6 (b)
(243.305)
(243.305)
$IVIDENDOSMÁNIMOSOBRIGATÆRIOS
6 (b)
(377.771)
(377.771)
Retenção de lucros
1.133.313 (1.133.313)
4OTALDECONTRIBUI¼ÊESDOSACIONISTASEDISTRIBUI¼ÊESAOSACIONISTAS
79.531 1.407.388 (1.590.615)
(103.696)
7.584.730
2.620 492.486 2.785.260
1.630.414 12.495.510
%MDEDEZEMBRODE
./4!3%80,)#!4)6!3$!!$-).)342!¢¡/3$%-/.342!¢°%3&).!.#%)2!3 %MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
1. Considerações gerais: AEM Participações S.A. (“Companhia”, ou “AEM”) é uma EQUIVALENTESDECAIXAINCLUEMOCAIXA OSDEPÆSITOSBANC¶RIOSEOUTROSINVESTIMENTOS
empresa de capital privado e que possui 25% das ações da Hejoassu Administração de curto prazo de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante
S.A., e a Companhia tem sede na cidade de São Paulo, Brasil. A Companhia foi CONHECIDODECAIXAEQUEEST»OSUJEITOSAINSIGNIlCANTERISCODEMUDAN¼ADEVALOR.AS
constituída em 08 de maio de 2002 e tem como atividade principal a administração DEMONSTRA¼ÊESDOmUXODECAIXA OCAIXAEOSEQUIVALENTESDECAIXAS»OAPRESENTADOS
de bens e empresas. 2. !PRESENTA¼»OEAPROVA¼»ODASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASA líquidos dos saldos tomados. B  )NVESTIMENTOS Os investimentos em sociedades
EMISS»ODESSASDEMONSTRA¼ÊESlNANCEIRASFOIAPROVADAPELA$IRETORIAEMDEABRIL coligadas e controladas são registrados e avaliados pelo método de equivalência
de 2022, considerando os eventos subsequentes ocorridos até essa data, que tiveram PATRIMONIAL -%0  TENDO COMO CONTRAPARTIDA O RESULTADO DO EXERCÁCIO .O CASO DE
efeito sobre as divulgações das referidas demonstrações. 2.1. Base de apresentação: variação cambial de investimento em coligadas e controladas indiretamente no
2.2. $EMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS INDIVIDUAIS !S DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS FORAM EXTERIOR ASVARIA¼ÊESNOVALORDOINVESTIMENTODECORRENTESEXCLUSIVAMENTEDEVARIA¼»O
preparadas considerando o custo histórico como base de valor e certos ativos e cambial, são registradas na conta “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio
PASSIVOS lNANCEIROS  INCLUSIVE INSTRUMENTOS lNANCEIROS  REmEXOS DE CONTROLADA  LÁQUIDODA#OMPANHIA ESOMENTES»OREGISTRADASAORESULTADODOEXERCÁCIOQUANDOO
foram mensurados ao valor justo pelo resultado. A preparação das demonstrações INVESTIMENTOFORALIENADOOUCONSIDERADOCOMOPERDA1UANDONECESS¶RIO ASPR¶TICAS
lNANCEIRAS REQUER O USO DE CERTAS ESTIMATIVAS CONT¶BEIS CRÁTICAS E TAMB½M O CONT¶BEIS DAS INVESTIDAS S»O ALTERADAS PARA GARANTIR CONSIST¾NCIA COM AS PR¶TICAS
EXERCÁCIO DE JULGAMENTO POR PARTE DA !DMINISTRA¼»O NO PROCESSO DE APLICA¼»O DAS adotadas pela Companhia. C !PURA¼»ODORESULTADOO resultado das operações é
POLÁTICASCONT¶BEISDA#OMPANHIA!S¶REASQUEREQUEREMMAIORNÁVELDEJULGAMENTO apurado em conformidade com o regime de competência.
E APRESENTAM MAIOR COMPLEXIDADE  BEM COMO AS ¶REAS NAS QUAIS PREMISSAS E 0ARTESRELACIONADAS3ALDOSETRANSA¼ÊESCOMPARTESRELACIONADAS
ESTIMATIVAS S»O SIGNIlCATIVAS PARA AS DEMONSTRA¼ÊES lNANCEIRAS  EST»O DESCRITAS
2021 2020 2021 2020 2021 2020
na Nota 3. A Companhia é controladora em conjunto da Hejoassu Administração
6ALORESA Dividendos a Dividendos a
S.A. e optou, como permitido pelo CPC 19 (R2) em reconhecer esse investimento Partes relacionadas
RECEBER
RECEBER
pagar
utilizando o método da equivalência patrimonial, não tendo sido a mesma consolidada Hejoassu Administração S.A.
378.269
proporcionalmente. 3. 0RINCIPAIS PR¶TICAS E ESTIMATIVAS CONT¶BEIS ADOTADAS As ERMAN Participações S.A.
11
ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONT¶BEIS S»O CONTINUAMENTE AVALIADAS E BASEIAM SE NA JEMF Participações S.A.
27
EXPERI¾NCIAHISTÆRICAEEMOUTROSFATORES INCLUINDOEXPECTATIVASDEEVENTOSFUTUROS  MRC Participações S.A.
32
CONSIDERADASRAZO¶VEISPARAASCIRCUNST·NCIAS#OMBASEEMPREMISSAS A#OMPANHIA $IVIDENDOSAPAGARAOSACIONISTAS
FAZ ESTIMATIVAS COM RELA¼»O AO FUTURO 0OR DElNI¼»O  AS ESTIMATIVAS CONT¶BEIS (pessoas físicas)
377.771
resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas
70
378.269
377.771
EPREMISSASQUEAPRESENTAMUMRISCOSIGNIlCATIVO COMPROBABILIDADEDECAUSARUM !S TRANSA¼ÊES COM PARTES RELACIONADAS REFEREM SE ESTRITAMENTE AO CURSO NORMAL
AJUSTERELEVANTENOSVALORESCONT¶BEISDEATIVOSEPASSIVOSPARAOPRÆXIMOEXERCÁCIO das operações, e são relacionados aos dividendos a receber e a pagar para os seus
lNANCEIRO  EST»O CONTEMPLADAS ABAIXO A  #AIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA #AIXA E acionistas, entre outras operações.
)NVESTIMENTOS

)NFORMA¼»ODAINVESTIDAEMDEDEZEMBRODE
2ESULTADODE
Avaliados por equivalência
Patrimônio
2ESULTADODO
0ERCENTUALDE
EQUIVAL¾NCIAPATRIMONIAL
3ALDODEINVESTIMENTO
patrimonial
,ÁQUIDO
EXERCÁCIO PARTICIPA¼»O
2021
2020
2021
2020
Hejoassu Administração S.A.
49.970.609
6.370.851
25,00
1.592.713
(415.839)
12.492.652
10.598.340
7
7
Outros investimentos
1.592.713
(415.839)
12.492.659
10.598.346
Total dos investimentos
 0ATRIMÇNIO LÁQUIDO A  #APITAL SOCIAL O capital social, em 31 de dezembro de 2021 e 2020 é de R$ 7.584.730.000,00 (sete bilhões, quinhentos e oitenta e quatro
MILHÊES SETECENTOSETRINTAMILREAIS TOTALMENTESUBSCRITOEINTEGRALIZADOEREPRESENTADOPORA¼ÊESORDIN¶RIASNOMINATIVASB Dividendos: Os dividendos são
CALCULADOSCOMBASEEMDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIODEDUZIDODERESERVALEGAL DEACORDOCOMOESTATUTODA#OMPANHIA$URANTEOPERÁODODEUMANOlNDOEMDE
dezembro de 2021, a Companhia deliberou o pagamento aos seus acionistas, o montante de R$ 243.305 correspondente a dividendos relativos parte do saldo de “Reservas

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 25B7-7CAB-8447-7C2A.

$%-/.342!¢°%3$/2%35,4!$/
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
Nota
2021
2020
2ESULTADODEPARTICIPA¼ÊESSOCIET¶RIAS
Resultado equivalência patrimonial
5 1.592.713 (415.839)
$ESPESASOPERACIONAIS
Outras despesas operacionais
(2.239) (2.586)
,UCROPREJUÁZO OPERACIONALANTESDORESULTADOlNANCEIRO 1.590.474 (418.425)
2ESULTADOlNANCEIRO
141
37
,UCROPREJUÁZO ANTESDOIMPOSTO
1.590.615 (418.388)
 DERENDAEDACONTRIBUI¼»OSOCIAL
)MPOSTODERENDAECONTRIBUI¼»OSOCIAL
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO DOEXERCÁCIO
1.590.615 (418.388)
,UCROLÁQUIDOPREJUÁZO B¶SICOEDILUÁDOPORA¼»OEMREAIS
2,32
(0,61)
Quantidade média de ações (em milhares de ações)
684.730 684.730
$%-/.342!¢°%3$/2%35,4!$/!"2!.'%.4%
%MMILHARESDEREAIS EXCETOQUANDOINDICADODEOUTRAFORMA
2021
2020
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
1.590.615 (418.388)
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEASEREMPOSTERIORMENTE
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADAEMCONJUNTO
6ARIA¼»OCAMBIALDEINVESTIMENTOSNOEXTERIOR
146.651 766.146
h(EDGEACCOUNTINGvDEINVESTIMENTOSLÁQUIDOSNOEXTERIOR
(3.029) (72.254)
“Hedge accounting” operacional de controladas
150.223 (158.974)
6ALORJUSTODISPONÁVEISPARAVENDA
(837) (6.306)
/UTROSREmEXOSDECONTROLADASECOLIGADAS
107.512 247.227
400.519 775.838
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTELÁQUIDOQUEN»OSER»O
RECLASSIlCADOSPARAORESULTADO REmEXODECONTROLADAEMCONJUNTO
9.220 (42.346)
Ganhos e perdas atuariais com benefícios de aposentadoria
/UTROSCOMPONENTESDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO
409.739 733.492
4OTALDORESULTADOABRANGENTEDOEXERCÁCIO 
2.000.355 315.104
LÁQUIDODOSEFEITOSTRIBUT¶RIOS
$%-/.342!¢°%3$/3&,58/3$%#!)8! %MMILHARESDEREAIS
2021
2020
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESOPERACIONAIS
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
1.590.615 (418.388)
!JUSTESDEITENSQUEN»OREPRESENTAMALTERA¼»ODECAIXA
EEQUIVALENTESDECAIXA
Equivalência patrimonial
(1.592.713) 415.839
6ARIA¼ÊESNOSATIVOSEPASSIVOS
(90)
(7)
Aumento (diminuição) em outros ativos
#AIXALÁQUIDOGERADOAPLICADO NASATIVIDADESOPERACIONAIS
(2.188) (2.556)
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
247.250 197.061
$IVIDENDOSRECEBIDOS
#AIXALÁQUIDOGERADOPELASATIVIDADESDEINVESTIMENTOS
247.250 197.061
&LUXOSDECAIXADASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
(243.305) (194.487)
$IVIDENDOSPAGOS
(243.305) (194.487)
#AIXALÁQUIDOAPLICADONASATIVIDADESDElNANCIAMENTOS
!CR½SCIMODECR½SCIMO EMCAIXAEEQUIVALENTESDECAIXA
1.757
18
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOINICIODOEXERCÁCIO
489
471
2.246
489
#AIXAEEQUIVALENTESDECAIXANOlMDOEXERCÁCIO
4RANSA¼»OQUEN»OAFETOUOCAIXA
Reversão de dividendos
305.695
de lucros” acumulados até dezembro de 2020, e deliberou os dividendos mínimos
OBRIGATÆRIOS REFERENTES AO EXERCÁCIO DE   NO VALOR DE 2  CONFORME
detalhado no quadro a seguir.
2021
,UCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
1.590.615
Reserva legal
(79.531)
"ASEDEC¶LCULODOSDIVIDENDOS
1.511.084
$IVIDENDOSPROPOSTOSSOBREOLUCROLÁQUIDO
377.771
243.305
$IVIDENDOSADICIONAIS EXERCÁCIOSANTERIORES
$IVIDENDOSDISTRIBUÁDOSEPROPOSTOS
621.076
25%
0ORCENTAGEMSOBREOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIO
C 2ESERVALEGALEDERETEN¼»ODELUCROSA reserva legal é constituída pela apro
PRIA¼»ODEDOLUCROLÁQUIDODOEXERCÁCIOSOCIALOUSALDOREMANESCENTE LIMITADOA
20% do capital social, podendo ser utilizada somente para aumento de capital ou
absorção de prejuízos acumulados. A reserva de retenção é constituída para registrar
ARETEN¼»ODOSALDOREMANESCENTEDELUCROSACUMULADOS AlMDEATENDERPRINCIPAL
mente ao projeto de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos
da Companhia. (d) !JUSTESDEAVALIA¼»OPATRIMONIALA Companhia reconhece nessa
RUBRICAOEFEITODASVARIA¼ÊESCAMBIAISSOBREOSINVESTIMENTOSEMCONTROLADASNOEX
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ATAS/BALANÇOS/EDITAIS/LEILÕES

Jornal O DIA SP

QUINTA-FEIRA, 28 DE ABRIL DE 2022

XPCE RE Augusta Participações S.A.

CNPJ/MF nº 38.350.165/0001-66
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - Valores em Reais (R$)
Balanços Patrimoniais
Demonstração do Resultado
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
31/12/2021 31/12/2020
Receitas
(despesas)
operacionais
Não Circulante
Passivo circulante
Investimentos
9.648
9.694 Contas a pagar com partes relacionadas
18
- Despesas administrativas,
comerciais e gerais
(17)
Intercompany
18
Despesas tributárias
(2)
9.648
9.694 Não Circulante
Resultado
de
equivalência
Empréstimos
11.938
9.895
patrimonial
(45)
(6)
Total do Ativo
9.648
9.694
11.938
9.895
Resultado antes das receitas (despesas)
Patrimônio Líquido
Diretores Lucas Paravizo Claudino
financeiras líquidas e impostos
(64)
(6)
Capital social
- Despesas financeiras
Luiz Felipe Gurtler Bueno
(2.043)
(195)
Reservas de lucros/
Fábio Roberto Benvindo
Receita (despesas)
Contador - CRC 1SP 255.684/O-3
(Prejuízos acumulados)
(2.308)
(201)
financeiras líquidas
(2.043)
(195)
(2.308)
(201) Lucro antes da contribuição social
As Notas Explicativas referentes a estas Demonstrações
Total do passivo e
Financeiras, estão a disposição dos Srs. Acionistas e
e imposto de renda
(2.107)
(201)
parceiros na sede da Companhia.
patrimônio líquido
9.648
9.694 Resultado do exercício
(2.107)
(201)

O.C.B.S.P.E. Empreendimentos e Participações S.A.
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(em organização)
Ata da Assembleia Geral de Constituição de Sociedade por Ações realizada em 20 de julho de 2021
Data, Hora e Local: Aos 20 de julho de 2021, às 11:00 horas, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, Assembleia Geral reunir-se-á, ordinariamente, nos 4 (quatro) primeiros meses após o encerramento do
conjunto 92, Jardim Paulista, Município de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP: 01405-905. Quórum exercício social, e, extraordinariamente, sempre que os interesses sociais o exigirem. Parágrafo Primeide Instalação: verificou-se a presença dos Fundadores da Sociedade conforme boletins de subscrição, ro - A Assembleia Geral será presidida por acionistas ou diretor eleito no ato, que convidará, dentre os
(Anexo II) e lista de presença (Anexo III). Mesa: Os trabalhos foram presididos pela Sra. Sueli de Fátima diretores ou acionistas presentes, o secretário dos trabalhos. Parágrafo Segundo - As deliberações das
Ferretti, que convidou a mim, Cleber Faria Fernandes para secretariá-la. Ordem do Dia: Deliberar sobre Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias, ressalvadas as exceções previstas em lei e sem prea: (a) Constituição da Companhia; (b) subscrição e forma de integralização de seu capital social; (c) juízo do disposto neste Estatuto Social, serão tomadas por maioria absoluta de voto, não computando
aprovação do Estatuto Social da Companhia; (d) elaboração da ata em forma de sumário; e (e) eleição os votos em branco. Capítulo IV - Da Administração - Artigo Sétimo - A administração da Companhia
dos membros da Diretoria da Companhia. Deliberações: Dando início aos trabalhos e seguindo a or- será exercida por uma diretoria, composta por no mínimo 2 (dois) e no máximo 10 (dez) membros, todos
dem do dia, a Assembleia deliberou, por unanimidade: (a) constituir a O.C.B.S.P.E. Empreendimentos com a designação de diretores, podendo ser acionistas ou não, residentes no país, eleitos anualmente
e Participações S.A., sociedade por ações com sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São pela Assembleia Geral, permitida a reeleição. Vencido o mandato, os diretores continuarão no exercício
Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905; (b) fixar de seus cargos, até a posse dos novos eleitos. Parágrafo Primeiro - Os diretores ficam dispensados de
o capital social da Companhia em R$ 500,00 (quinhentos reais) dividido em 500 (quinhentas) ações prestar caução e seus honorários serão fixados pela Assembleia Geral que os eleger. Parágrafo Segunordinárias, nominativas e sem valor nominal, totalmente subscritas e parcialmente integralizadas, nesta do - A investidura dos diretores nos cargos far-se-á por termo lavrado no livro próprio. Artigo Oitavo - No
data, conforme boletins de subscrição anexos. (c) aprovar, sem qualquer ressalva, o Estatuto Social da caso de impedimento ocasional de um diretor, suas funções serão exercidas por qualquer outro diretor,
Companhia, que passa a fazer parte integrante da presente ata (Anexo I); (d) aprovar, nos termos, do § indicado pelos demais. No caso de vaga, o indicado deverá permanecer no cargo até a eleição e posse
1º art. 130 da Lei nº 6.404/76, lavrar a ata desta assembleia em forma de sumário; (e) eleger as pessoas do substituto pela Assembleia Geral. Artigo Nono - A diretoria tem amplos poderes de administração e
abaixo qualificadas para compor a Diretoria com mandato anual que vigorará até a posse dos eleitos gestão dos negócios sociais, podendo praticar todos os atos necessários para gerenciar a Sociedade e
pela Assembleia Geral Ordinária de 2022, os quais tomam posse na presente data, conforme termos representá-la perante terceiros, em juízo ou fora dele, e perante qualquer autoridade pública e órgãos
de posse lavrados em livro próprio e arquivados na sede da sociedade. Diretores: Sueli de Fátima governamentais federais, estaduais ou municipais; exercer os poderes normais de gerência; assinar
Ferretti, brasileira, solteira, analista, residente e domiciliada na Cidade e Estado de São Paulo, com documentos, escrituras, contratos e instrumentos de crédito; emitir e endossar cheques; abrir, operar
endereço comercial na Rua Pamplona, nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905, e encerrar contas bancárias; contratar empréstimos, concedendo garantias, adquirir, vender, onerar ou
portadora da cédula de identidade RG nº 7.743.932-6, expedida pela SSP/SP, inscrita no CPF/MF sob o ceder, no todo ou em parte, bens móveis ou imóveis. Artigo Décimo - A representação da Companhia
nº 764.868.778-04, para o cargo de diretora e Cleber Faria Fernandes, brasileiro, casado, contabilista, em juízo ou fora dele, assim como a prática de todos os atos referidos no artigo nono competem a qualresidente e domiciliado na Cidade e Estado de São Paulo, com endereço comercial na Rua Pamplona, quer diretor, agindo isoladamente, ou a um ou mais procuradores, na forma indicada nos respectivos
nº 818, 9º andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905, portador da cédula de identidade RG instrumentos de mandato. A nomeação de procurador(es) dar-se-á pela assinatura isolada de qualquer
nº 23.360.684-1, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 192.212.358-74, para o cargo de diretor, devendo os instrumentos de mandato especificarem os poderes conferidos aos mandatários e
diretor. Os membros da Diretoria ora eleitos declararam ter ciência do disposto no artigo 147 da Lei nº serem outorgados com prazo de validade não superior a um ano, exceto em relação às procurações
6.404/76, não tendo sido condenados a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos “ad judicia”, as quais poderão ser outorgadas por prazo indeterminado. Parágrafo Único: Dependerão
públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato; ou contra a da aprovação de acionistas representando a maioria do capital social a prestação de avais, fianças e
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra as normas de defesa da concorrência, outras garantias em favor de terceiros. Artigo Décimo Primeiro - Compete à diretoria superintender o
contra as relações de consumo, a fé pública ou a propriedade. Encerramento: Nada mais havendo andamento dos negócios da Companhia, praticando os atos necessários ao seu regular funcionamento.
a tratar, lavrou-se esta ata que, lida e aprovada, foi assinada pelos presentes. São Paulo, 20 de julho Capítulo V - Conselho Fiscal - Artigo Décimo Segundo - A companhia terá um Conselho Fiscal, de
de 2021. Sueli de Fátima Ferretti, Presidente da Assembleia e Diretora Eleita; Cleber Faria Fernan- funcionamento não permanente que, quando instalado, deverá ser composto de, no mínimo, 3 (três) e,
des, Secretário da Assembleia e Diretor Eleito. Visto do Advogado: Renato Dias Pinheiro, OAB/SP no máximo, 5 (cinco) membros efetivos e igual número de suplentes, acionistas ou não. Parágrafo Úni105.311-A - OAB/RJ 19.553. JUCESP NIRE 3530057571-7 em 26/08/2021.
co - Os membros do Conselho Fiscal serão eleitos pela Assembleia Geral Ordinária para um mandato
Estatuto Social - Capítulo I - Da Denominação, Sede, Objeto e Duração - Artigo Primeiro - A de 1 (um) ano, permitida a reeleição. Capítulo VI - Disposições Gerais - Artigo Décimo Terceiro - O
O.C.B.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A. é uma sociedade anônima que rege-se exercício social da Sociedade coincide com o ano civil, encerrando-se em 31 de dezembro de cada ano.
por este Estatuto Social e pelas demais disposições legais que lhe forem aplicáveis. Artigo Segundo - A Quando do encerramento do exercício social, a Sociedade preparará um balanço patrimonial e as decompanhia tem sede e foro na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Pamplona, nº 818, 9º mais demonstrações financeiras exigidas por Lei. Artigo Décimo Quarto - Os lucros apurados em cada
andar, conjunto 92, Jardim Paulista, CEP: 01405-905, podendo abrir filiais, agências ou escritórios por exercício terão o destino que a Assembleia Geral lhes der, conforme recomendação da diretoria, depois
deliberação da diretoria. Artigo Terceiro - A Companhia tem por objeto social a participação em outras de ouvido o Conselho Fiscal, quando em funcionamento, e depois de feitas as deduções determinadas
Sociedades, como sócia ou acionista, no país ou no exterior (“holding”). Artigo Quarto - A Sociedade em Lei. Artigo Décimo Quinto - Mediante decisão de acionistas representando a maioria do capital soterá prazo indeterminado de duração. Capítulo II - Do Capital - Artigo Quinto - O capital social é de cial, a Sociedade poderá preparar balanços intercalares a qualquer momento, a fim de determinar os reR$ 500,00 (quinhentos reais), representado por 500 (quinhentas) ações, sendo todas ordinárias nomi- sultados e distribuir lucros em períodos menores. Artigo Décimo Sexto - A Sociedade distribuirá, como
nativas, sem valor nominal, sendo R$ 200,00 (duzentos reais) integralizados e o restante a integralizar dividendo obrigatório em cada exercício social, o percentual mínimo previsto e ajustado nos termos da
no prazo de 12 meses a contar desta assembleia. Parágrafo Primeiro - Cada ação corresponde a um legislação aplicável. Artigo Décimo Sétimo - A Sociedade entrará em liquidação nos casos previstos
voto nas deliberações sociais. Parágrafo Segundo - As ações provenientes de aumento de capital serão em lei ou por deliberação da Assembleia Geral, com o quorum de acionistas representando a maioria
distribuídas entre os acionistas, na forma da lei, no prazo que for fixado pela Assembleia que deliberar do capital social, a qual determinará a forma de sua liquidação, elegerá os liquidantes e fixará a sua
sobre o aumento de capital. Parágrafo Terceiro - Mediante aprovação de acionistas representando a remuneração. Artigo Décimo Oitavo - Qualquer ação entre os acionistas ou deles contra a Companhia,
maioria do capital social, a companhia poderá adquirir as próprias ações para efeito de cancelamento ou baseada neste estatuto social, será proposta no foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo.
permanência em tesouraria, sem diminuição do capital social, para posteriormente aliená-las, observa- Sueli de Fátima Ferretti, Presidente; Cleber Faria Fernandes, Secretário. Renato Dias Pinheiro, OAB/
das as normas legais e regulamentares em vigor. Capítulo III - Da Assembleia Geral - Artigo Sexto - A SP 105.311-A - OAB/RJ 19.553.
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