Sexta-feira, 11/03/2022

Relatório da Administração: Em cumprimento ás disposições legais e estatutárias, submetemos á sua apreciação, os balanços patrimoniais da ÁLAMO ENGENHARIA S/A, levantados em 31 de dezembro de 2021 á 2020, e as respectivas demonstrações
de resultado, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo de caixa, correspondentes aos exercícios findos naquelas datas. Mensagem da Adminstração: Se iniciamos 2021 com algumas incertezas, tendo em vista expectativas relacionadas á vacinação em
massa contra Covid-19. O ano de 2021 ainda foi marcado por um ambiente operacional muito desafiador nos nossos mercados, principalmente devido aos efeitos da pandemia trazida pela COVID-19 e suas consequências, tanto na economia , quanto nos
hábitos de consumo. Assim, diante de um cenário adverso, reafirmamos a nossa crença na combinação de eficiência operacional,inovação comresultados e gestão de talentos, que nos permitiu, na visão da Álamo, fechar o ano com 1,60 mil empregos diretos
em 2021 e gerar aproximadamente R$ 28 milhões em contribuição tributária, garantindo o cumprimento absoluto dos deveres fiscais e da legislação trabalhista, incluindo o recolhimento dos encargos de terceiros. A administração da Álamo tem o compromisso
de seguir ampliando o negócio, com seriedade e prudência diante dos desafios do mercado. Além dos resultados, tanto operacionais quanto financeiro. Estamos seguros de que, fizemos os movimentos necessários para tornar a Álamo uma Companhia
rentável e sustentável, capaz de unir performance, solidez, conhecimento, inovação e ousadia inerentes a uma empresa líder, o que sempre nos estimulou a enxergar além do nosso segmento, trazendo as melhores tendências no setor de serviços. Estratégia
de Negócio: A Álamo, já possuindo as certificações ABNT NBR ISO9001 (Qualidades), ABNT NBR ISO14001 (Meio Ambiente) e OHSAS18001 (Segurança e Saúde Ocupacional), buscou novas certificações, investindo na adequação de seus processos e
estrutura e na tecnologia necessária para a certificação ABNT NBR ISO45001, a norma mais recente e atualizada ao mercado atual sobre os requisitos de gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Ainda em 2021, foi feita a adequação de nossos processos
à Lei Geral de Proteção de Dados. Mantendo seu espírito inovador, iniciamos a adequação antes mesmo de entrar em vigor a lei. A Álamo preza pelo pleno atendimento a legislação nacional e busca transparência de seus negócios e a segurança para seus
clientes, amparada por sua gestão e seu sistema de Compliance. Desempenho Consolidado: Á Álamo registrou um lucro líquido de R$ 625 mil no ano de 2021 frente a R$ 3.755 milhões registrados no ano de 2020. O lucro líquido do exercício foi impactado
ainda pela crise sanitária da Covid-19. Resultado Financeiro: O resultado financeiro apresentado teve uma redução de 61,13% quando comparado a 2020. A redução ocorreu de um trabalho de negociação com clientes e fornecedores. O compromisso da
administração com a busca constante de aumento de eficiência e melhoria da rentabilidade continua sendo a base de atuação da Companhia. A Diretoria: Enfim, 2021 terminou. Se tivermos de definir aquele que foi o principal tema econômico em 2021,
sem dúvida a inflação pode ser considerado o assunto de destaque. Podemos considerar que há muito tempo o Brasil não passava por um quadro inflacionário tão longo e que aumentou os custos ao mesmo tempo em que depreciou o poder de compra das
famílias. Mas temos a certeza de que estamos no caminho certo. O caminho do trabalho árduo, eficiente e competente, que traz resultados virtuosos e com o sentimento de superação e reconhecimento, desejamos registrar agradecimentos aos clientes e
acionistas, pela confiança, apoio e preferência; aos diretores, funcionários e demais colaboradores, pelo empenho, dedicação e compromisso com as estratégias da Organização, determinantes para os resultados obtidos.
Balanços Patrimoniais Levantados em 31/12/21 e 2020 (EM MR$)
Demonstração do Fluxo de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Demonstração de Resultado dos Exercícios (Em MR$)
31/12/21 31/12/20 Fluxo de Caixa da Atividade Operacional
31/12/21 31/12/20
31/12/21 31/12/20
Ativo Circulante
21.444 21.306 Lucro Líquido do Exercício
625
3.755 Receita Bruta das Operacoes
131.871 137.628
40
317 Deducoes da Receita Bruta
Disponibilidades
2.662
3.370 (+) Depreciação
(24.225) (25.012)
665
4.072 Receita Liquida das Operacoes
Clientes
13.293 12.928 Valor Ajustado
107.646 112.616
Cred Tributários e Previd a Comp.
4.098
3.906 Ajuste de Contas Patrimoniais
Custos dos Servs Prestados
(88.273) (85.096)
(364)
1.598 Lucro Bruto das Operacoes
Outros Créditos
1.001
982 Aumento ou Redução de Duplicatas a Receber
19.373
27.520
(193)
(326) Despesas Operacionais
Despesas Antecipadas
390
120 Aumento ou Redução Cred. Tribut. E Previd.
(18.108) (21.685)
(19)
399 Resultdo não Operacional
Ativo não Circulante
3.312
3.672 Aumento ou Redução Outros Creditos
5
(270)
(62) Lucro (PREJ) Operacional
Ativo Realizável a Longo Prazo
1.090
1.320 Aumento ou Redução Despesas Antecipadas
1.270
5.835
(21)
1.661 Resuldado não Operacional
Ativo Permanente
2.222
2.352 Aumento ou Redução Outras Provisões
946
(684) Lucro Operacional A. IRPJ e CSLL
Total - Ativo
24.756 24.978 Aumento ou Redução da Conta Fornecedores
1.270
5.835
(319)
50 Rev (Desp) c/Prov CSLL E IRPJ
Passivo Circulante
18.087 18.340 Aumento ou Redução Impostos á Pagar
(645) (2.080)
(723)
(943) Lucro Liquido do Exercício
Emprest e Financiamentos
2.000
1.989 Aumento ou Redução das Demais Contas a Pagar
625
3.755
(147)
252 Quantidade de ação
Obrig Fiscais e Previdenciaria
2.856
3.322 Aumento ou Redução em Provisão IR e CSLL
217
217
(445)
6.017 Lucro Líquido por ação
Outras Obrigações
4.722
3.722 Caixa Líquido da Atividades Operacional
3
17
Obrigacoes Societ e Estutarias
275
1.052 Fluxo de Caixa da Atividade de Investimento
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/21 e 2020
230
186
Provisões Operacionais
8.234
8.255 Aumento ou Redução Realiz a Longo Prazo
Reservas
LuTotais
90
(189) (EM MR$)
Patrimônio Liquido
6.669
6.638 Aquisição de Imobilizado
De cros
320
(3)
Capital Social
4.800
4.800 Caixa Líquido da Atividade de Investimento
CaAjuste Rea- Acu- Ano Ano
Reservas de Capital
55
55 Fluxo de Caixa da Atividade de Financiamento
pital De Ca- Le- Patri- valia- mula- de
de
11
(1.948)
Reservas de Reavaliação
40
78 Aumento ou Redução Emprestimo a Curto Prazo
Social pital gal monial ção dos 2021 2020
(594) (2.515) Eventos
Ajuste de Avaliação Patrimonial
330
330 Pagamentos de Dividendos
330
77
- 6.638 5.398
1.444
1.375 Caixa Líquido da Atividade de Financiamentos
(583) (4.463) Saldo no Início do Período 4.800 55.415 720
Reservas de Lucros
- 625 625 3.755
Legal
751
720 Variação do Caixa Gerador do Período
(708)
1.551 Lucro (Prej.) do Período
- 31
- (31)
Lucros á Realizar
693
655 Saldo Inicial Caixa/ Equivalente
3.370
1.819 Constituição de Reservas
Total - Passivo
24.756 24.978 Saldo Final Caixa/ Equivalente
2.662
3.370 Aumento de Capital
(708)
1.551 Ajuste Avaliação Patrimonial
Nota Explicativas. 1. Contexto Operacional: A empresa ÁLAMO ENGENHARIA Variação da Conta Caixa/Equivalente
Realização de Reservas
- (38)
S/A tem como atividade principal a Manutenção e operação de instalações elétricas Social:O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base nas alí- Dividendos Pagos ou
e eletrônicas, telecomunicações, instalações hidráulicas, mecânicas e condiciona- quotas efetivas sobre o lucro tributável. As taxas vigentes são como segue: Imposto Creditados
- 594 (594) (2.515)
mento de ar. 2. Apresentação das Demonstrações Contábeis e Principais Práticas de Renda: Calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescido do adicional Saldo no Final do Período
4.800 55.415 751
330
39
- 6.669 6.638
Contábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas de 10% sobre lucros anuais excedentes a R$ 240; e Contribuição Social: Calculada Variação no Período
- 31
- (38)
31 1.240
contábeis e societárias do Brasil. A Lei Societária número 11.638, de 28 de dezembro à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajustado. 3. Partes Relacionadas: As opera- legislação societária brasileira.
de 2007 não trouxe efeitos contábeis relevantes sobre o patrimônio e o resultado da ções com partes relacionadas foram efetuadas em condições normais de mercado.
2021
2020
empresa. Foram adotadas as seguintes principais práticas contábeis: a) Apuração do 4. Patrimônio Líquido: a) Capital Social: O capital subscrito e integralizado em 31 de Os dividendos foram apurados como segue:
625
3.755
Resultado – O resultado é apurado pelo regime contábil de competência de exercício. dezembro de 2021 e 2020 é representado por 217.992 ações, respectivamente. or- Lucro Líquido do Exercício
31
40
b) Ativos Circulantes: Aplicações Financeiras: São demonstradas ao custo, acrescido dinárias sem valor nominal, de propriedade de domiciliados no país. Conforme AGO Apropriação para a reserva legal
1. 200
dos rendimentos auferidos até a data do balanço e não excedem ao valor de merca- em Março 2022. b) Reserva Legal. A Reserva Legal está constituída com base em 5% Aumento de Capital
594
2.515
do. Demais Ativos Circulantes: São apresentados pelo valor líquido de realização. c) do lucro líquido do exercício, conforme legislação societária, limitada a 20% do capital Base de cálculo dos dividendos
594
2.515
Imobilizado – Líquido: Demonstrado ao custo corrigido monetariamente até 31 de de- social. c) Reserva Revaliação: O saldo de conta Reserva de Reavaliação refere-se Dividendos propostos e pagos
100%
100%
zembro de 1995, a depreciação de bens do imobilizado é efetuada pelo método linear, a valores contituidos antes da vigência da Lei n° 11.638/07, e que será mantido até Percentagem sobre a base de cálculo
às taxas mencionadas na nota explicativa n° 4, que levam em consideração a vida útil sua efetiva realização. A realização continuará refletindo na conta lucros ou prejuízos 5. Seguros: A sociedade adota política de manutenção de seguros em níveis que a Adeconômica dos bens. d) Passivo Circulante e não Circulante: São demonstrados por acumulados, na mesma base que vinha sendo efetuada antes da promulgação da Lei
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corresponden- nº 11.638/07. d) Dividendos: O estatuto da Álamo prevê a distribuição de dividendo ministração considera adequado para cobrir os eventuais riscos de responsabilidade
tes encargos e variações monetárias incorridos. e) Imposto de Renda e Contribuição mínimo obrigatório de 25% do Lucro Líquido do Exercício, ajustado nos termos da ou sinistros de seus ativos.
Conselho de Administração: Osvaldo Gil Matias - Presidente. Fernando Carrano Matias - Membro. Luiz Eduardo Mendonça - Membro. Diretoria: Fernando Carrano Matias - Presidente. Neuda Mª Nascimento Rodrigues - Diretoria Administrativa e Financeira.
Contabilista: Ana Claudia Pereira Matheus - Contador - CRC/RJ-089356/O-4 - CPF: 034.080.027-54.
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