
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras individuais auditadas, em 
milhares de reais, referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. A Diretoria.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO – Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de Reais)

CNPJ nº 02.316.471/0001-39

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5   10.321   17.458 
Aplicações financeiras 6 590.220 694.658 
Valores a receber 8   2.505   2.305 
Promitentes compradores de imóveis 7   61   147 
Estoques de imóveis   520   520 
Despesas antecipadas   923   1.019 

604.550 716.107 
Não circulante
Promitentes compradores de imóveis 7   3.347   3.998 
Empréstimos concedidos 15   801   349 
Impostos e contribuições a compensar 9 13.547   23.945 
Créditos tributários diferidos 10 177.597 172.040 
Depósitos judiciais 11 65.368   38.090 
Conta Corrente Sócios 15   405   784 

261.065 239.206 
Investimentos
Participações em coligadas e controladas:
No país 12 530.245 552.298 
No Exterior 12   36.578   37.561 

566.823 589.859 
Participações em empreendimentos
   imobiliários 13   24.518   24.452 
Outros investimentos   27.290   27.133 
Imobilizado 14   22.580   24.274 
Intangível   3.576   3.576 

644.787   669.294 
1.510.402 1.624.607 

Passivo Nota 2021 2020
Circulante
Participação nos resultados a pagar  5.749  5.249 
Impostos, contribuições e outras contas a pagar 25.496  24.106 

31.245  29.355 
Não circulante
Contas a pagar 392   392 
Empréstimos no exterior 16 537.780 475.612 
Obrigações a pagar - Debêntures   120   110 
Obrigações por compra de terrenos   5   5 
Provisão para contigências 11   72.599   72.599 

610.896 548.718 
Patrimônio líquido
Capital social 17 563.643 563.643 
Reserva de capital 17 125.921 125.921 
Resultado abrangente 17   2.472   72.570 
Reservas de lucros 17 176.225 284.400 

868.261 1.046.534 
1.510.402 1.624.607 

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS INDIVIDUAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais, exceto Lucro por ação)
Nota 2021 2020

Receitas/(despesas) operacionais
Resultado de equivalência patrimonial 12   23.919   93.680 
Aluguel / Venda de imóveis   8.421   7.622 
Resultado Financeiro 18  (57.611)   15.496 
Administrativas e gerais 19  (79.392) (92.019)
Tributárias  (3.119)  (7.356)
Outras (despesas) / receitas operacionais 11  (393) (61.349)
Resultado antes dos impostos (108.175) (43.926)
Imposto de renda e contribuição social  -  (7.353)
Prejuízo líquido do exercício (108.175) (51.279)
Prejuízo por ação  (147,23)  (69,79)
Quantidade de ações   734.733  734.733 

2021 2020
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido do exercício: (108.175)  (51.279)
Ajustes por:
Resultado de equivalência patrimonial  (23.919)  (93.680)
Atualização de aplicações financeiras   2.126  (131.673)
Atualização monetária de impostos e contribuições a 
compensar  (585)  (519)
Juros de empréstimos e juros contas a  receber de 
controlador e empresas ligadas  (10)  (66)
Depreciações e amortizações   1.771   2.114 
Atualização monetária de depósitos judiciais  (1.227)  (707)
Provisão para contingências  -   66.100 
Reversão Provisões Operacionais Processos  -  (5.275)
Atualização de empréstimos no exterior   62.168 126.246 
Despesas antecipadas  (790)  (217)

  39.534 (37.677)
Variações nos saldos de ativos e passivos
Valores a receber  (200)   8.909 
Promitentes compradores de imóveis   737  (568)
Estoques de imóveis  -   360 
Despesa antecipada   886  - 
Empréstimos recebidos/(concedidos)  (442)   620 
Impostos e contribuições a compensar   10.983   2.699 
Depósitos judiciais (26.051)   11.334 
Participação nos resultados a pagar   500   241 
Obrigações a pagar - Debêntures   10   57 
Impostos, contribuições e outras contas a pagar   1.390   4.625 

(12.187) 28.277 
Caixa líquido usado nas atividades operacionais (80.828) (60.679)
Fluxos de caixa das atividades de investimento
Resgate de aplicações financeiras   90.252   32.841 
Aquisição de participação em coligadas e controladas  (17.899)  (39.680)
Baixa/Alienação de participação em coligadas e  
 controladas  -   735 
Conta corrente sócios   379   341 
Dividendos  recebidos   1.100   3.064 
Outros investimentos  -   140 
Aquisição Participação em empreendimentos  
 imobiliários  (66)  - 
Aquisição de imobilizado  (75)  (495)
Caixa líquido gerado / (usado) das atividades de  
 investimento   73.691  (3.054)
Diminuição de caixa e equivalentes de caixa  (7.137)  (63.733)
Caixa e equivalentes de caixa no início do  
 exercício   17.458   81.191 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício   10.321   17.458 

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIVIDUAIS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 

(Em milhares de Reais)

2021 2020
Prejuízo líquido do exercício (108.175) (51.279)
Outros resultados abrangentes
Ajuste acumulado de conversão   2.733   9.389 
Participação nos outros resultados abrangentes de  
 coligadas e controladas  (65.393) (23.412)
Ajuste a mercado de títulos e valores mobiliários bruto (12.996)  (1.608)
IRPJ e CSLL s/ ajuste a mercado de títulos e  
 valores mobiliários   5.558  (591)
Outros resultados abrangentes, líquidos 
   de imposto de renda e contribuição social  (70.098) (16.222)
Resultado abrangente total (178.273) (67.501)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES INDIVIDUAIS
 Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Em milhares de Reais)

Reserva de Lucros
Capital social Reserva de capital Resultados abrangentes Legal Patrimonial Lucros acumulados Total 

Saldos em 31 de dezembro de 2019   563.643   125.921   88.792   16.785   318.894  - 1.114.035 
Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  -  -  (51.279)  (51.279)
Destinação de resultados:  
Absorção do Prejuízo do Exercicio  -  -  -  -  (51.279)   51.279  - 
Outros resultado abrangentes  -  -  (16.222)  -  -  -  (16.222)
Saldos em 31 de dezembro de 2020   563.643   125.921   72.570   16.785   267.615  - 1.046.534 
Prejuízo líquido do exercício  -  -  -  -  -  (108.175)  (108.175)
Destinação de resultados:
Absorção do Prejuízo do Exercicio  -  -  -  -  (108.175)   108.175  - 
Outros resultado abrangentes  -  -  (70.098)  -  -  -  (70.098)
Saldos em 31 de dezembro de 2021   563.643   125.921   2.472   16.785   159.440  -   868.261 

1 Contexto operacional: A Icatu Holding S.A. (“Companhia”) tem por objeto 
social a participação no capital de outras sociedades, como sócia-quotista ou 
acionista; e a compra, venda e locação de imóveis e a aquisição e alienação de 
direitos a eles relativos. 2 Base de preparação: a. Declaração de conformidade 
- As presentes demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem os Pronunciamentos, 
instruções e orientações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). A 
autorização para a conclusão destas demonstrações financeiras foi dada pela 
diretoria em 30 de março de 2022. b. Base de mensuração - As demonstrações 
financeiras foram preparadas com base no custo histórico com exceção dos 
seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: Os instru-
mentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado (VJR). 
Os ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (VJORA). c. Moeda funcional e moeda de apresentação - Essas 
demonstrações financeiras são apresentadas em milhares de Reais. O Real é 
a moeda funcional da Companhia. d. Uso de estimativas e julgamentos - A 
preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas contá-
beis adotadas no Brasil exige que a Administração faça uso de julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados 
reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são revistos 
de uma maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
períodos futuros afetados. 3 Resumo das principais políticas contábeis: a. 
Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras - Incluem caixas, 
saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras resgatáveis a 
qualquer momento e com risco insignificante de mudança de seu valor de mer-
cado. As aplicações financeiras são registradas ao valor de custo, acrescido dos 
rendimentos proporcionalmente auferidos até as datas de encerramento dos 
exercícios. b. Apuração do resultado - O resultado das operações é apurado 
em conformidade com o regime contábil da competência do exercício. c. Moeda 
estrangeira - Transações em moeda estrangeira - Transações em moeda 
estrangeira são convertidas para a respectiva moeda funcional da Companhia 
pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetários 
denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresentação 
são convertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio apurada naquela 
data.O ganho ou perda cambial em itens monetários é a diferença entre o custo 
amortizado da moeda funcional no começo do período, ajustado por juros e 
pagamentos efetivos durante o período, e o custo amortizado em moeda estran-
geira à taxa de câmbio no final do período de apresentação. d. Instrumentos 
financeiros - (i) Reconhecimento e mensuaração inicial - O contas a receber 
de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente nadata 
em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são 
reconhecidos inicialmente quando a Companhia se tornar parte das disposições 
contratuais do instrumento. Um ativo financeiro (a menos que seja um contas 
a receber de clientes sem um componente de financiamento significativo) ou 
passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,acrescido, para um 
item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente atri-
buíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um 
componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço 
da operação. (ii) Classificação e mensuração subsequente - Instrumentos 
Financeiros - No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado 
como mensurado: ao custo amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; 
ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao VJR. Os ativos financeiros não são 
reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não
ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos fi-
nanceiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados 
no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo 
de negócios. Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender 
ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado ao VJR: 
- é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos 
financeiros para receber fluxos de caixa contratuais; e - seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente ao pa-
gamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento 
de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao VJR: - é mantido dentro de um modelo 
de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de fluxos de caixa 
contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e - seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos de 
principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento inicial 
de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para 
negociação, a Companhia pode optar irrevogavelmente por apresentar altera-
ções subsequentes no valor justo do investimento em ORA (Outros Resultados 
Abrangentes). Essa escolha é feita investimento por investimento. Todos os 
ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reco-
nhecimento inicial, a Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo 
financeiro que de outra forma atenda os requisitos para ser mensurado ao custo 
amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar ou reduzir significativa-
mente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. Ativos financei-
ros – Avaliação do modelo de negócio - Os ativos financeiros mantidos para 
negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo 
são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Para fins dessa avaliação, 
o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no reconhecimento 
inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro 
no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante 
um determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de 
empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim 
como uma margem de lucro.  A Companhia considera os termos contratuais do 
instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente paga-
mentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro 
contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos 
fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. O 
pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal 
e juros caso o valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores 
não pagos do principal e de juros sobre o valor do principal pendente - o que 
pode incluir uma compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do 
contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um valor 
menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência 
de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais 
os juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional razoável 
pela rescisão antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tra-
tadas como consistentes com esse critério se o valor justo do pré-pagamento 
for insignificante no reconhecimento inicial. Ativos financeiros - Mensuração 
subsequente e ganhos e perdas - 
Ativos financeiros a VJR Esses ativos são mensurados subsequen-

temente ao valor justo. O resultado líquido, 
incluindo juros ou receita de dividendos, é 
reconhecido no resultado. 

Ativos financeiros a custo 
amortizado

Esses ativos são subsequentemente mensura-
dos ao custo amortizado utilizando o método de 
juros efetivos. O custo amortizado é reduzido 
por perdas por impairment. A receita de juros, 
ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento é reconhecido 
no resultado.

Instrumentos patrimoniais 
a VJORA

Esses ativos são mensurados subsequente-
mente ao valor justo. Os dividendos são reco-
nhecidos como ganho no resultado, a menos 
que o dividendo represente claramente uma 
recuperação de parte do custo do investimento. 
Outros resultados líquidos são reconhecidos 
em ORA e nunca são reclassificados para o 
resultado.

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros a VJR Mensurados ao valor justo e as variações no 

valor justo, incluindo juros ou receita de dividen-
dos, foram reconhecidas no resultado. 

Ativos financeiros mantidos 
até o vencimento

Mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos.

Empréstimos e recebíveis Mensurados ao custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e 
perdas. Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo 
amortizado ou ao VJR. Um passivo financeiro é classificado como mensurado 
ao valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para 
negociação, for um derivativo ou for designado como tal no reconhecimento 
inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo e 
o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos 
financeiros são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando 
o método de juros efetivos. A despesa de juros são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ouperda no desreconhecimento também é reconhecido no 
resultado. (iii) Desreconhecimento - Ativos financeiros -  A Companhia des-
reconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa 
do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de 
recebimento aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma 
transação na qual substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade 
do ativo financeiro são transferidos ou na qual a Companhia nem transfere nem 
mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. Passivos 
financeiros - A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua 
obrigação contratual é retirada, cancelada ou expira. A Companhia também 
desreconhece um passivo financeiro quando os termos são modificados e os 
fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, caso em 
que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido 
a valor justo. No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre 
o valor contábil extinto e a contraprestação paga (incluindo ativos transferidos 
que não transitam pelo caixa ou passivos assumidos) é reconhecida no resultado.  
(iv) Compensação - Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o 
valor líquido apresentado no balanço patrimonial quando, e somente quando, a 
Companhia tenha atualmente um direito legalmente executável de compensar 
os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar 
o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (v) Instrumentos financeiros 
derivativos -  A Companhia não possui nenhum instrumento derivativo em 
31 de dezembro de 2021 e 2020. e. Ativos circulantes e não circulantes - 
Promitentes compradores de imóveis - Representam os saldos devedores 
contratuais das unidades vendidas a prazo na data do balanço, deduzidas por 
eventuais reduções no valor recuperável. Estoques de imóveis - Estão de-
monstrados ao custo de aquisição de terrenos, acrescido dos custos incorridos 
de construção, dos encargos provenientes de obrigações contraídas para sua 
aquisição e dos juros provenientes de financiamentos diretamente relacionados 
aos empreendimentos, conforme aplicável, e deduzido de eventuais provisões 
para redução ao valor recuperável. Demais ativos circulantes e não circu-
lantes - Registrados pelo valor original, atualizado, quando aplicável, pelas 
variações monetárias ou cambiais e acrescidos de juros incorridos até a data 
do balanço. Investimentos - Os investimentos em controladas e coligadas com 
participação no capital votante superior a 20% ou com influência significativa 
e em demais sociedades que fazem parte de um mesmo grupo e que estejam 
sob controle comum são avaliados por equivalência patrimonial. Outros inves-
timentos que não se enquadrem na categoria acima são avaliados pelo custo 
de aquisição, deduzido de provisão para desvalorização, quando aplicável. 
Intangível - Os ativos intangíveis compreendem, substancialmente, o ágio de 
ativos adquiridos de terceiros, inclusive por meio de combinação de negócios, 
deduzidos das perdas por redução ao valor recuperável. Participação Em-
preendimento Imobiliários - A Participação Empreendimentos Imobiliários 
é mensurada pelo custo de aquisição. f. Imobilizado - Reconhecimento e 
mensuração - O ativo imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, forma-
ção ou construção, inclusive juros e demais encargos financeiros capitalizados, 
líquidos das respectivas depreciações acumuladas e perdas de redução ao 
valor recuperável (impairment) acumuladas.  Ganhos e perdas na alienação 
de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos 
advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos 
líquidos dentro de outras receitas no resultado. Depreciação - A depreciação 
é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo, ou outro valor 
substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no 
resultado baseando-se no método linear com relação às vidas úteis estimadas 
de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método é o que mais perto 
reflete o padrão de consumo de benefícios econômicos futuros incorporados no 
ativo. Terrenos não são depreciados. As vidas úteis estimadas são as seguintes:
Computadores e periféricos 5 anos
Móveis e utensílios 10 anos
Equipamentos de comunicação 5 anos
Instalações 10 anos
Veículos 5 anos
Software 5 anos
Edificações 25 anos

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos 
a cada encerramento de exercício financeiro e eventuais ajustes são reco-
nhecidos como mudança de estimativas contábeis. g. Impairment de ativos 
financeiros não-derivativos - Política aplicável - Instrumentos financeiros e 
ativos contratuais. A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas 
de crédito sobre: - ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; e - 
ativos de contrato. Política aplicável - A Companhia avalia na data de cada 

balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está de-
teriorado e as perdas por impairment são incorridas somente se há evidência 
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após 
o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e aquele evento (ou 
eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do 
ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de maneira 
confiável. O montante da perda por impairment é mensurado como a diferença 
entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não foram incorridos) 
descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor 
contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração 
do resultado. h. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não finan-
ceiros - A Administração revisa anualmente e/ou quando ocorre algum evento 
específico o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos 
ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, 
que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais 
evidências identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, 
é constituída provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil ao valor 
recuperável. Essas perdas são lançadas ao resultado do exercício quando 
identificadas. i. Passivos circulantes e não circulantes - São demonstrados 
pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos 
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a 
data do balanço. j. Provisões - Uma provisão é reconhecida no balanço quando 
a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um 
evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido para 
saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 
estimativas do risco envolvido. k. Imposto de renda e contribuição social - 
O imposto de renda e a contribuição social, quando aplicável, são calculados 
com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da contribuição social 
sobre o lucro líquido e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base 
negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. As taxas vigentes 
são: • Imposto de renda - calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, 
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável superior a R$ 240 anual. 
• Contribuição social - calculada à alíquota de 9% sobre o lucro contábil ajus-
tado. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os 
impostos de renda correntes e diferidos.Os impostos correntes e o imposto 
diferidos são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados 
a combinação de negócios, ou itens diretamente reconhecidos no patrimônio 
líquido ou em outros resultados abrangentes. O imposto diferido é reconhecido 
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins 
de tributação.O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera 
serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-
se nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data 
de apresentação das demonstrações financeiras. 4 Gerenciamento de risco 
financeiro: a.Visão geral - A Companhia apresenta exposição aos seguintes 
riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: • Risco de crédito. • Risco 
de liquidez. • Risco de mercado. b. Estrutura do gerenciamento de risco - A 
Administração possui responsabilidade global pelo estabelecimento, supervisão 
e execução da estrutura de gerenciamento de risco da Companhia. As políticas 
de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar e 
analisar os riscos enfrentados pela Companhia, para definir limites e controles 
de riscos apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites e são 
revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições de mercado e 
nas atividades da Companhia. c. Risco de crédito - Risco de crédito é o risco 
de prejuízo financeiro da Companhia caso a contraparte em um instrumento 
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem 
principalmente dos depósitos com instituições financeiras, aplicações financei-
ras, promitentes compradores de imóveis, contas a receber de controlador e 
empresas ligadas, empréstimos concedidos e outros ativos e valores a receber. 
A Companhia limita sua exposição a riscos de crédito ao investir seus recursos 
em quotas de fundos de investimentos geridos por Empresas que são partes 
relacionadas da Companhia e em certificados de depósitos bancários emitidos 
por grandes conglomerados financeiros. Os valores contábeis dos ativos finan-
ceiros representam a exposição máxima do crédito. A exposição máxima do 
risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi:
Individual Nota 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 5 10.321 17.458
Aplicações financeiras 6 590.220 694.658
Outros ativos e créditos a receber 8 2.505 2.305
Promitentes compradores de imóveis (circulante e 
não circulante) 7 3.408 4.145
Empréstimos concedidos (não circulante) 15 801 349
Conta corrente sócios 15 405 784
Total 607.660 719.699
A Administração estabeleceu uma política de crédito sob a qual toda nova 
contraparte tem sua capacidade de crédito analisada individualmente antes 
dos termos e das condições padrão de pagamento e entrega da Companhia 
serem oferecidos. A análise da Companhia inclui avaliações externas, quando 
disponíveis, e em alguns casos referências bancárias. d. Risco de liquidez - 
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em 
cumprir com as obrigações associadas com seus passivos que são liquidados 
com pagamentos à vista ou a prazo. A abordagem da Companhia na adminis-
tração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez 
suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições nor-
mais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a 
reputação da Companhia.A tabela abaixo apresenta a posição dos passivos da 
Companhia agrupados em relação aos seus vencimentos contratuais, incluindo 
o pagamento de juros estimados: 

31 de dezembro de 2021

Valor 
contá-

bil

Fluxo 
de caixa 

contra-
tual

6 me-
ses ou 
menos

06-12 
me-
ses

01-05 
anos

Mais 
que 

5 
anos

Passivos financeiros não 
derivativos
Participações nos resultados 
a pagar 5.749 5.749 5.749 - - -
Obrigações por compra de 
terrenos 5 5 - - - 5
Obrigações a pagar – 
Debêntures 120 120 - - - 120
Impostos, contribuições e 
outras contas a pagar 25.496 25.496 25.496 - - -
Contas a pagar 392 392 - - - 392
Empréstimos no exterior 537.780 581.647 - - 581.647 -
Total 569.542 613.409 31.245 - 581.647 517
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31 de dezembro de 2020

Valor 
contá-

bil

Fluxo 
de caixa 

contra-
tual

6 me-
ses ou 
menos

06-12 
me-
ses

01-05 
anos

Mais 
que 

5 
anos

Passivos financeiros não 
derivativos
Participações nos resultados 
a pagar 5.249 5.249 5.249 - - -
Obrigações por compra de 
terrenos   5   5 - - -   5
Obrigações a pagar – 
Debêntures   110   110 - - -   110
Impostos, contribuições e 
outras contas a pagar 24.106 24.106 24.106 - - -
Contas a pagar   392   392 - - -   392
Empréstimos no exterior 475.612 541.644 - - 541.644 -
Total 505.474 571.506 29.355 - 541.644 507
e. Risco de mercado - Risco de mercado é o risco que alterações nos preços 
de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros e preços de ações, 
tenham efeitos negativos nos ganhos da Companhia ou no valor de suas 
participações em instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de 
risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de mercados, 
dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. (i) 
Risco de moeda - Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câm-
bio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia para a aquisição de 
serviços e a contratação de instrumentos financeiros. Os valores a pagar e a 
receber em moedas estrangeiras são baseados substancialmente em dólares 
norte-americanos (valorizados pela taxa de fechamento de R$5,5805 em 31 
de dezembro de 2021 e R$ 5,1967 em 31 de dezembro de 2020). A Companhia 
avalia permanentemente essas oscilações. De forma geral, a Companhia não 
utiliza nenhum instrumento de proteção para a exposição em moeda estrangeira, 
apenas garante que sua exposição líquida é mantida a um nível aceitável. A 
exposição da Companhia ao risco de moeda estrangeira foi a seguinte (base 
em valores nominais):

2021 2020
Participações em coligadas e controladas no exterior 36.578 37.561
Empréstimos no exterior (537.780) (475.612)
Total (501.202) (438.051)
Análise de sensibilidade - Um fortalecimento do Real, como indicado abaixo, 
contra o USD em 31 de dezembro, teria aumentado (reduzido) o patrimônio e 
o resultado de acordo com os montantes mostrados abaixo. Esta análise é ba-
seada na variação da taxa de câmbio de moeda estrangeira que a Companhia 
considerou ser razoavelmente possível ao final do período de relatório. A análise 
considera que todas as outras variáveis, especialmente as taxas de juros, são 
mantidas constantes.

2021 2020
Patrimônio 

líquido Resultado
Patrimônio 

líquido Resultado
USD (apreciação de 5%) (2,89%) 3,05% (2,09%) 12,73%
Uma desvalorização do Real contra as moedas acima, em 31 de dezembro de 

2021 e de 2020, teria o mesmo efeito, porém com resultado oposto do apresenta-
do acima, considerando que todas as outras variáveis se manteriam constantes. 
(ii) Risco de taxa de juros - Decorre da possibilidade da Companhia sofrer 
ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre 
seus ativos e passivos financeiros. A Companhia avalia permanentemente essas 
oscilações, procurando renegociar seus instrumentos financeiros na medida 
em que esses impactam significativamente seus fluxos financeiros. Em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por 
juros da Companhia era de ativos financeiros de taxa fixa e variável. Análise de 
sensibilidade de valor justo para instrumentos de taxa fixa - Uma alteração de 5 
pontos percentuais nas taxas de juros teria aumentado ou reduzido o patrimônio 
da Companhia em R$ 314 (2020: R$ 192). f. Gestão de capital - A política da 
Administração é manter uma sólida base de capital para manter o desenvolvi-
mento futuro do negócio. A Administração monitora os retornos sobre capital, 
que a Companhia define como resultados de atividades operacionais divididos 
pelo patrimônio líquido total, excluindo ações preferenciais não resgatáveis e 
participações de não controladores. A Administração também monitora o nível 
de dividendos para acionistas ordinários e preferenciais. g. Mudanças nas 
principais práticas contábeis - A Companhia adotou inicialmente as alterações 
do CPC 48/IFRS 9 e CPC 40/IFRS 7 sobre Reforma na Taxa de Juros de Re-
ferência a partir de 1° de janeiro de 2020. Uma série de outras normas também 
entraram em vigor em 1° de janeiro de 2021, mas não afetaram materialmente 
as demonstrações financeiras da Companhia.
5 Caixa e equivalentes de caixa: 

2021 2020
Caixa 50 36
Caixa em moeda estrangeira 33 31
Bancos 1.580 1.246
CDB(*) 8.658 16.145

10.321 17.458
CDB (*)
Saldo anterior 16.145 81.022
Aplicações 39.110 23.559
Resgates (47.040) (89.730)
Rentabilidade 443 1.294
Saldo atual 8.658 16.145
(*) Equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compro-
missos de caixa a curto prazo, e não para investimento ou outros fins. Possuem 
liquidez imediata, com vencimento original de 90 dias da data da contratação ou 
período inferior, e não estão sujeitos a risco de mudança de valor.
6 Aplicações financeiras:

2021 2020
Cotas de fundos de investimento
Fundos de investimento em ações 63.604 79.632
Fundos de investimento imobiliário 1 1
Fundos de investimento multimercado 526.615 615.025
Total 590.220 694.658
As cotas de fundos de investimento são registradas ao custo de aquisição, ajus-
tado diariamente, pela variação no valor justo das cotas (a mercado) informada 
pelos administradores dos respectivos fundos de investimento.

7 Promitentes compradores de imóveis:
2021 2020

Incorporação de imóveis – Principal 2.886 3.635
Incorporação de imóveis – Juros 522 510

3.408 4.145
Parcelas a receber a curto prazo 61 147
Parcelas a receber a longo prazo 3.347 3.998
Referem-se às vendas de unidades vendidas a prazo, representadas pelo valor 
presente dos saldos devedores contratuais na data do balanço.
8 Valores a receber: 

Nota 2021 2020
Aluguéis e impostos e taxas a receber 64 180
Adiantamentos 97 88
Juros s/ Capital Próprio a receber 12 145 2
Outros valores a receber 2.199 2.035

2.505 2.305
9 Impostos e contribuições a compensar:
Referem-se, substancialmente, a saldo a compensar e a recuperar de tributos 
e contribuições federais.

2021 2020
Saldo Negativo Imposto de Renda 10.195 18.725
Saldo Negativo Contribuição Social - 1.895
Outros 3.352 3.325

13.547 23.945
10 Créditos tributários diferidos: O ativo fiscal diferido é o valor do tributo sobre 
o lucro recuperável em período futuro relacionado substancialmente à compen-
sação futura de prejuízos fiscais não utilizados. A Companhia, fundamentada na 
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, mantém créditos tributários 
sobre prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social referentes aos 
anos anteriores das suas operações, que não possuem prazo prescricional e 
cuja compensação está limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis.

2021 2020
Crédito tributário de IRPJ 137.181 137.181
Crédito tributário de CSLL 57.398 57.398

194.579 194.579
Imposto de Renda Diferido (12.487) (16.573)
Contribuição Social Diferida (4.495) (5.966)

(16.982) (22.539)
Créditos tributários diferidos 177.597 172.040
11 Depósitos judiciais e provisão para contingências: A Companhia é parte 
em ações judiciais e processos administrativos decorrentes do curso normal de 
suas operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas e cíveis. Em 31 
de dezembro de 2021, a Companhia possuía processos em trâmite na justiça, 
substancialmente referentes a tributos federais, para os quais existe saldo de 
depósitos no montante de R$65.368 (R$38.090 em 2020). O valor total das 
causas judiciais envolvendo a Companhia para as quais há probabilidade de 
perda foi classificada como possível é de, aproximadamente, R$ 107.577 (2020: 
R$ 93.191). A Companhia possui, em 2021 provisão para causas judiciais com 
chance de perda provável na ordem de R$ 72.599 (2020: R$ 72.599), tendo a 
contra-partida reconhecida como outras despesas operacionais. 

12 Participações em coligadas e controladas: 

2021 Data de fechamento
% de  

Participação
Ativos 

circulantes
Ativos não 

Circulantes
Total de 

ativos
Passivos 

circulantes
Passivos não 

circulantes
Total de 

Passivos
Patrimônio 

líquido Receita Despesas

Lucro ou 
(prejuí-

zo)

Participação da Cia 
nos patrimônios 

líquidos

Participação da 
Cia nos lucros/ 

(prejuízos)
Angramar Adm. de Bens Ltda. 31 de dezembro           100% 532 8.359 8.891 21 - 21 8.870 456 (32) 424 8.870 424
Conspiração Filmes S.A 30 de novembro 23,21% 100.432 103.391 203.823 74.966 81.789 156.755 47.068 106.318 (92.184) 14.134 12.039 3.281
Icatu Seguros S.A. 31 de dezembro 33,61% 45.073.957 3.771.178 48.845.135 7.173.023 40.088.731 47.261.754 1.583.381 558.103 (479.630) 78.473 483.712 25.142
MSB Participações Ltda. 31 de dezembro 16,67% 465 - 465 1 61 62 404 18 (30) (12) 67 (2)
YPY Participações S/A 31 de dezembro de 2018 25,39% - - - - - - - - - - 9.303 -
Taipu Empreend. Part. S.A 31 de dezembro de 2018 18,97% - - - - - - - - - - 1.536 -
SernambetibaTrust SPE Ltda. 31 de dezembro 66,67% 1.274 2.121 3.395 158 936 1.094 2.301 56 (2.877) (2.821) 1.534 (1.880)
SPE Santa Helena Inc. S.A. 31 de dezembro 100% 14.085 4 14.089 122 9.711 9.833 4.256 2.312 (1.638) 674 4.256 674
Zínia Participações S.A. 31 de dezembro 49,41% 42 - 42 - - - 42 - (8) (8) 21 (4)
Itumbiara Participações S.A 55,11% - - - - - - - - - - 8.907 -
Icatu Overseas Inc. 31 de dezembro 100% 36.578 - 36.578 - - - 36.578 120 (3.836) (3.716) 36.578 (3.716)

566.823 23.919

2020 Data de fechamento
% de  

Participação
Ativos 

circulantes
Ativos não 

Circulantes
Total de 

ativos
Passivos 

circulantes
Passivos não 

circulantes
Total de 

Passivos
Patrimônio 

líquido Receita Despesas

Lucro ou 
(prejuí-

zo)

Participação da Cia 
nos patrimônios 

líquidos

Participação da 
Cia nos lucros/ 

(prejuízos)
Angramar Adm. de Bens Ltda. 31 de dezembro 100% 222 8.245 8.467 21 - 21 8.446 23 (169) (146) 8.446 (146)
Conspiração Filmes S.A 31 de dezembro 23,21% 43.696 41.451 85.147 26.930 23.270 50.200 34.947 58.317 (68.325) (10.008) 8.720 (2.497)
Icatu DTVM Ltda. 31 de dezembro 100% - - - - - - - - - - - (271)
Icatu Seguros S.A. 31 de dezembro 33,61% 42.337.432 2.864.408 45.201.840 6.525.361 37.023.230 43.548.591 1.653.249 814.944 (522.572) 292.372 507.196 98.270
MSB Participações Ltda. 31 de dezembro 16,67% 477 - 477 1 60 61 416 14 (24) (14) 69 (3)
YPY Participações S/A 31 de dezembro de 2018 25,39% - - - - - - - - - - 9.303 -
Taipu Empreend. Part. S.A 31 de dezembro de 2018 18,97% - - - - - - - - - - 1.536 -
SernambetibaTrust SPE Ltda. 31 de dezembro 66,67% 1.464 5.102 6.566 310 1.135          1.445 5.121 5.401 (2.082) 3.409 3.414 2.273
SPE Santa Helena Inc. S.A. 31 de dezembro 100% 4.006 8.762 12.768 16 8.070 8.086 4.682 728 (377) 351 4.682 351
Zínia Participações S.A. 31 de dezembro 49,41% 53 -                   53 3 - 3 50 - (22) (22) 25 (11)
Itumbiara Participações S.A 55,11% - - - - - - - - - - 8.907 -
Icatu Overseas Inc. 31 de dezembro 100% 37.561 - 37.561 - - - 37.561 408 (4.694) (4.286) 37.561 (4.286)

589.859 93.680
Movimentação dos saldos dos investimentos - Segue abaixo o quadro com a movimentação dos saldos dos investimentos em 31 de dezembro de 2021 e 2020:

2021
% de  

participação
Saldos em 
31/12/2020

Aportes de capi-
tal em 2021

Aquisição de 
Investimento

Alienação de 
investimentos 

em 2021
Juros sobre 

Capital Próprio Dividendos

Participação 
nos resultados 

abrangentes
Equivalência 

patrimonial
Saldos em 
31/12/2021

Angramar Adm. de Bens Ltda. 100,00% 8.446 - - - - - - 424 8.870
Conspiração Filmes S.A. 23,21% 8.720 - - - - - 38 3.281 12.039
Icatu Seguros S.A. 33,61% 507.196 16.805 - - - - (65.431) 25.142 483.715
MSB Participações Ltda. 16,67% 69 - - - - - - (2) 67
YPY Participações S/A 25,39% 9.303 - - - - - - - 9.303
Taipu Empreend. Part. S.A. 18,97% 1.536 - - - - - - - 1.536
Sernambetiba Trust SPE Ltda. 66,67% 3.414 - - - - - - (1.880) 1.534
SPE Santa Helena Inc. S.A. 100,00% 4.682 - - - - (1.100) - 674 4.256
Zínia Participações S.A. 49,41% 25 - - - - - - (4) 21
Itumbiara Participações S.A 8.907 - - - - - - - 8.907
Icatu Overseas Inc. 100,00% 37.561 - - - - - 2.731 (3.717) 36.575

589.859 16.805 - - - (1.100) (62.660) 23.919 566.823

2020
% de participa-

ção
Saldos em 
31/12/2019

Aportes de capi-
tal em 2020

Aquisição de 
Investimento

Alienação de 
investimentos 

em 2021
Juros sobre 

Capital Próprio Dividendos

Participação 
nos resultados 

abrangentes
Equivalência 

patrimonial
Saldos em 
31/12/2020

Angramar Adm. de Bens Ltda. 100,00% 8.592 - - - - - (146) 8.446
Conspiração Filmes S.A. 23,21% 11.286 - - - - (214) 145 (2.497) 8.720
Icatu Gestão de Recursos Ltda  (Icatu DTVM Ltda.) 100,00% 1.006 - - (735) - - - (271) -
Icatu Seguros S.A. 33,61% 402.116 30.367 - - - - (23.557) 98.270 507.196
MSB Participações Ltda. 16,67% 72 - - - - - - (3) 69
YPY Participações S/A 25,39% 8.897 406 - - - - - - 9.303
Taipu Empreend. Part. S.A. 18,97% 1.536 - - - - - - - 1.536
Sernambetiba Trust SPE Ltda. 66,67% 2.391 - - - - - - 2.273 3.414
SPE Santa Helena Inc. S.A. 100,00% 5.931 - - - - (1.250) - 351 4.682
Zínia Participações S.A. 49,41% 36 - - - - (1.600) - (11) 25
Itumbiara Participações S.A - 8.907 - - - - - 8.907
Icatu Overseas Inc. 100,00% 32.458 - - - - - 9.389 (4.286) 37.561

474.321 30.773 8.907 (735) - (3.064) (14.023) 93.680 589.859
13 Participações em empreendimentos imobiliários: Em 31 de dezembro 
de 2021, a Icatu Holding S.A. possui participações em imóveis residenciais, 
comerciais e shoppings centers cujos valores contábeis montam R$ 24.518 
(2020: R$ 24.452). O valor justo total dos empreendimentos é de R$ 66.580 em 
31 de dezembro de 2021 (2020: R$57.976). O valor justo dos empreendimentos 
imobiliários foi calculado internamente por profissionais experientes levando em 
consideração o preço de mercado por m2 das áreas ocupadas pelos empreen-
dimentos. 14 Imobilizado: Abaixo se encontra apresentada a composição do 
imobilizado em 31 de dezembro de 2021e 2020 e a sua movimentação em 2021:

2021 2020
Custo 
inicial

Adi-
ções Baixas Custo

Deprec. 
acum.

Valor 
líquido

Valor 
líquido

Computadores e 
periféricos 2.554 53 - 2.607 (2.323) 284 348
Móveis e utensílios 1.395 5 - 1.400 (1.351) 49 72
Equipamentos de 
comunicação 523 18 - 541 (483) 58 61
Veículos 84 - - 84 (79) 5 15
Software 1.222 - - 1.222 (1.138) 84 211
Instalações 8.329 - - 8.329 (8.031) 298 413
Edificações 16.560 - - 16.560 (2.728) 13.832 14.065
Obras de Arte 220 - - 220 - 220 220
Aeronave 11.183 - - 11.183 (3.433) 7.750 8.869

42.070 76 - 42.146 (19.566) 22.580 24.274
15 Transações entre partes relacionadas: Durante os exercícios findos em 
31 de dezembro de 2021 e 2020, foram efetuadas as seguintes operações 
com sociedades ligadas e acionistas, com base em condições usualmente 
praticadas no mercado:

2021 2020
Ativo/ 

(passi-
vo)

Recei-
tas/(des-

pesas)

Ativo/
(pas-
sivo)

Recei-
tas/(des-

pesas)
Empréstimos pessoas físicas relacionadas 801 10 349 66
Outros ativos e valores a receber - - - -
Conta Corrente Sócios 405 - 784 -
As receitas e despesas referem-se, substancialmente, à atualização monetária 
e juros incidentes sobre as operações. A Assembleia Geral Ordinária, de 28 de 
abril de 2021, deliberou a remuneração máxima da Diretoria em R$30.000(2020: 
R$30.000) para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021. As operações com 
partes relacionadas foi conduzida conforme os termos equivalentes àqueles pre-
valecentes em uma transação com isenção de interesses. 16 Empréstimos no 
exterior: Referem-se as obrigações no exterior pela emissão de “Zero Coupon 
Notes” em Dólar Americano. Em 2018, esses empréstimos foram renovados e o 
seu vencimento foi postergado para 15 de agosto de 2023. Os saldos em 31 de 
dezembro de 2021 e 2020 correspondem aos valores de captação atualizados 
pelos juros intrínsecos na operação, de 5% ao ano, acrescidos de imposto de 
renda na fonte por conta do emissor. 17 Patrimônio líquido: a. Capital social 
- O capital social, subscrito e integralizado por acionistas domiciliados no país, 
está representado por 734.733 ações, sendo 583.960 ações ordinárias nomi-
nativas e 150.773 ações preferenciais nominativas,ambas as classes sem valor 
nominal. b. Reserva de capital - Constituída por contribuição de acionistas. c. 
Dividendos - Aos acionistas está assegurado um dividendo correspondente a 
25% do lucro líquido ajustado nos termos da legislação em vigor. No exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021 e 2020 a Companhia não efetuou a provisão 

dos dividendos mínimos obrigatórios pelo fato de ter apurado prejuízo ope-
racional. d. Resultado abrangente - Participação nos outros resultados 
abrangentes de coligadas e controladas - Refere-se ao reflexoda participação 
da Companhia nos ajustes realizados diretamente no patrimônio das empresas 
investidas. Em 31 de dezembro de 2021 o saldo acumulado negativo é de R$ 
30.495 (positivo em 2020 R$ 32.165). Abaixo se encontra a abertura dos saldos 
acumulados por empresa:

2021 2020
Ajuste Acumulado de Conversão 13.248 10.515
Icatu Seguros S.A. (42.803) 22.628
Zínia Participações S.A (4) (4)
Conspiração Filmes S.A. 599 561
YPY Participações S.A 36 36
Taipu Empreend. e Part. S.A (1.571) (1.571)

(30.495) 32.165
Ajuste a mercado de títulos e valores mobiliários - Representam os ganhos 
ou as perdas não realizados, líquidos dos efeitos tributários, decorrentes do 
ajuste ao valor de mercado dos títulos e valores mobiliários classificados como 
mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes.Em 31 
de dezembro de 2021 o saldo acumulado é de R$ 32.967(2020: R$ 40.405). 
Tais ganhos ou perdas não realizados são transferidos para as correspondentes 
contas do resultado do período em que ocorrer a sua efetiva realização financeira.
Segue abaixo quadro com a composição do resultado abrangente:

2021 2020
Participação nos outros resultados abrangentes de 
coligadas e controladas (30.495) 32.165
Ajuste a mercado de títulos e valores mobiliários 32.967 40.405

2.472 72.570
e. Reserva patrimonial - A Reserva patrimonial tem por finalidade reforçar o 
patrimônio da sociedade, sendo, no máximo equivalente ao valor do capital 
social. Em 2021, foi apurado prejuízo de R$ 108.175 (2020: R$ 51.279) e foi 
absorvido pela conta de reserva patrimonial. f. Reserva legal - É constituída à 
razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 18 Receitas 
e despesas financeiras: As receitas e despesas financeiras dos exercícios 
findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são compostas da seguinte forma:

2021 2020
Rendas com aplicações financeiras (1.683) 132.966
Designados ao Valor justo (1.683) 132.966
Outras receitas financeiras 6.455 8.668
Resultado empréstimos no exterior (62.168) (126.246)
Outras receitas / (despesas) financeiras (215) 108

(57.611) 15.496

19 Despesas administrativas: As despesas gerais e administrativas dos exercí-
cios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são compostas da seguinte forma:

2021 2020
Despesa de pessoal 45.766 43.909
Despesas com comunicações 394 366
Despesas de processamento de dados 1.710 1.741
Despesas de propaganda e publicidade 11 24
Despesa de serviços prestados por terceiros 12.131 12.226
Despesas de água, energia, gás 263 264
Despesas com viagens e transportes 2.474 1.186
Despesas de aluguel e taxas 2.563 2.355
Depreciação e amortização 1.771 2.114
Despesa com obras e manutenção 805 823
Outras despesas administrativas 11.504 27.011

79.392 92.019
20 Instrumentos financeiros: A Companhia mantém operações com instru-
mentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada por meio 
de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, 
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento 
permanente das condições contratadas versus as condições vigentes no merca-
do. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo em derivativos 
ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações 
estão condizentes com as políticas definidas pela Administração. Os valores 
de realização estimados de ativos e passivos financeiros da Companhia foram 
determinados por meio de informações disponíveis no mercado, estimativas e 
metodologias apropriadas. Entretanto, foram aplicados julgamentos e interpreta-
ções para produzir o valor de realização mais adequado. Os montantes estima-
dos a partir desta metodologia, não necessariamente podem ser realizados no 
mercado de troca corrente. O acompanhamento destes instrumentos financeiros 
é realizado pela Administração através de monitoramento sistemático, visando 
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A política de controles consiste na 
comparação permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. 
a. Classificação contábil e valores justos de instrumentos financeiros - A 
tabela abaixo apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor justo, 
utilizando um método de avaliação. Os diferentes níveis foram definidos como 
a seguir: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 
ativos e passivos e idênticos; • Nível 2: inputs, exceto preços cotados, incluídos 
no Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) 
ou indiretamente (derivado de preços); e • Nível 3: premissas, para o ativo ou 
passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis).

31 de dezembro de 2021 Valor Contábil Valor Justo

Em milhares de Reais VJR
Custo 

Amortizado VJORA Total Nível 1 Nível 2 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Aplicações financeiras 526.615 - 63.605 590.220 - 590.220 590.220
Outros ativos - - 12.071 12.071 12.071 - 12.071

526.615 - 75.676 602.291 12.071 590.220 602.291
Ativos financeiros não-mensurados ao valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 8.658 1.663 - 10.321 - 10.321 10.321
Outros ativos e créditos a receber - 2.505 - 2.505 - 2.505 2.505
Empréstimos concedidos - 801 - 801 - 801 801
Conta corrente sócios - 405 - 405 - 405 405

8.658 5.374 - 14.032 - 14.032 14.032
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31 de dezembro de 2020 Valor Contábil Valor Justo

Em milhares de Reais VJR
Custo 

Amortizado VJORA Total Nível 1 Nível 2 Total
Ativos financeiros mensurados ao valor 
justo
Aplicações financeiras 615.025 - 79.633 694.658 - 694.658 694.658
Outros ativos - - 13.008 13.008 13.008 - 13.008

615.025 - 92.641 707.666 13.008 694.658 707.666
Ativos financeiros não-mensurados ao 
valor justo
Caixa e equivalentes de caixa 16.145 1.313 - 17.458 - 17.458 17.458
Outros ativos e créditos a receber - 2.305 - 2.305 - 2.305 2.305
Empréstimos concedidos - 349 - 349 - 349 349
Conta corrente sócios - 784 - 784 - 784 784

16.145 4.751 - 20.896 - 20.896 20.896

31 de dezembro de 2021 Valor contábil Valor justo

Em milhares de Reais VJR

Custo 
Amorti-

zado VJORA

Outros 
Passivos 

Financeiros  Total Nível 1 Nível 2 Total
Passivos financeiros não-
mensurados ao valor justo
Participação nos resultados a pagar - - - 5.749 5.749 - 5.749 5.749
Obrigações por compra de terrenos - - - 5 5 - 5 5
Obrigações a pagar – Debêntures - - - 120 120 - 120 120
Contas a pagar - - - 392 392 - 392 392
Empréstimos no exterior - - - 537.780 537.780 - 537.780 537.780

- - - 544.046 544.046 - 544.046 544.046

31 de dezembro de 2020 Valor contábil Valor justo

Em milhares de Reais VJR

Custo 
Amorti-

zado VJORA

Outros 
Passivos 

Financeiros  Total Nível 1 Nível 2 Total
Passivos financeiros não-mensura-
dos ao valor justo
Participação nos resultados a pagar - - - 5.249 5.249 - 5.249 5.249
Obrigações por compra de terrenos - - - 5 5 - 5 5
Obrigações a pagar – Debêntures - - - 110 110 - 110 110
Contas a pagar - - - 392 392 - 392 392
Empréstimos no exterior - - - 475.612 475.612 - 475.612 475.612

- - - 481.368 481.368 - 481.368 481.368
Valor justo versus valor contábil - A Administração entende que ativos e passivos financeiros não demonstrados 
nesta nota possuem valor contábil próximo ao valor justo. Valorização de instrumentos financeiros - Valor justo - 
b. Aplicações financeiras - Referem-se basicamente a investimentos em cotas de fundos de investimento de renda 
fixa e renda variável, inicialmente registrados ao custo de aquisição, ajustados diariamente, pela variação no valor das 
cotas (a mercado) informada pelos administradores dos respectivos fundos de investimento. Os investimentos em cotas 
de fundos de investimento de renda fixa estão classificados na categoria de instrumentos mensurados pelo valor justo 
através do resultado enquanto que os investimentos em cotas de fundos de investimento de renda variável se encontram 
registrados na categoria de instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes. c. Outros investimentos - Referem-se a investimentos em ações de Companhias Abertas registradas ao valor 
de mercado com base em cotações divulgadas na B3 - Brasil Bolsa Balcão. 21 Seguros: A Companhia adota a política 
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por montantes considerados suficientes para cobrir 
eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas 
pelos auditores independentes. Em 31 de dezembro de 2021, a cobertura de seguros contra riscos operacionais era 
composta por R$ 31.500(2020: R$ 31.500) para danos materiais e R$ 8.800(2020: R$ 8.000) para responsabilidade civil. 
22 Avais e fianças: A Companhia é responsável por avais e fianças prestados a terceiros no valor de R$ 185.520 (R$ 
4.564 em 2020).

Élyson Embiruçú de Souza - Contador - CRC BA 8825/O-8T-RJ
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