Sexta-feira, 29/04/2022

ALVEAR PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ: 03.195.007/0001-02
Relatório da Administração: Apresentamos a V.Sas. nossas Demonstrações Financeiras encerradas em 31/12/2020. A Diretoria
Balanço patrimonial Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
2020
2019
Reserva de lucros
Ativo circulante
Capital social Reserva de capital Reserva legal Reserva de retenção de lucro Lucros acumulados
Total
Caixa e equivalente de caixa
2
1 Saldo em 31 de dezembro de 2018
74.393
544.379
27.222
76.987
- 722.981
Títulos e valores mobiliários
14.917
74.650 Redução de capital
(67.690)
- (67.690)
Contas a receber
19.221
10.123 Lucro líquido do exercício
109.509 109.509
Tributos a recuperar
661
661 Constituição de reservas
5.475
104.034
(109.509)
Impostos de renda e contribuição social a recuperar
1.243
960 Saldo em 31 de dezembro de 2019
6.703
544.379
32.697
181.021
- 764.800
Adiantamentos
162
365 Lucro líquido do exercício
13.201
13.201
Outros valores a receber
999
1.886 Dividendos pagos
(88.100)
(12.541) (100.641)
37.205
88.646 Constituição de reservas
660
(660)
Ativo não circulante
Saldo em 31 de dezembro de 2020
6.703
544.379
33.357
92.921
- 677.360
Contas a receber
7.838
2.304
Demonstração do fluxo de caixa
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Depósitos e cauções
869
1.010
Para o exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 e de 2019.
Partes relacionadas
928
8.081
Nota 1 – Contexto Operacional: A Alvear Participações S.A. (“Companhia”) tem
2020
2019
Investimentos
1.256
7.023
por objeto social, dentre outros, a exploração de Shopping Centers, de prédios
Propriedade para investimento
1.061.870 1.086.444 Fluxo de caixa operacional
13.201 109.509 comerciais e ou industriais, próprios ou de terceiros, planejamento econômi1.072.761 1.104.862 Lucro líquido do exercício
co, exploração de estacionamentos, e a participação como sócia ou acionista
Total do ativo
1.109.966 1.193.508 Ajustes
Rendimento de títulos e valores mobiliários
(844) (2.832) em outras sociedades e empreendimentos. Nota 2 – Sumário das Práticas
2020
2019
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com
Provisão para processos judiciais, administrativos e
Passivo circulante
547 (4.700) as práticas contábeis adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas
Contas a pagar
1.228
37 obrigações legais
(12.466)
2.579 na Lei das Sociedades por Ações e nas normas estabelecidas pela Comissão
Impostos e contribuições a recolher
1.725
1.871 Ajuste de linearização
9.797 48.717 de Valores Mobiliários – CVM. (a) Uso de estimativas. Na elaboração das
Salários e encargos sociais
21
85 Imposto de renda e contribuição social diferidos
Variação no valor justo das propriedades para investimento 27.578 (77.012) demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar
Provisão para processos judiciais, administrativos e
(6.403) (11.052) certos ativos e passivos. As demonstrações financeiras da companhia incluem
obrigações legais
1.259
751 Equivalência patrimonial
(1.674) (1.674) estimativas referentes à provisão para créditos de liquidação duvidosa e proviAdiantamentos de clientes
487
313 Provisão para créditos de liquidação duvidosa
29.736 63.535 sões imposto de imposto de renda, contribuição social e outras similares. Por
Receita Diferida
638
682 Lucro líquido ajustado
serem estimativas, é normal que variações possam ocorrer quando das efetivas
Outros valores a pagar
1.620 Variações no capital circulante
realizações ou liquidações dos correspondentes ativos e passivos. (b) Apuração
5.358
5.359 Variações dos ativos e passivos operacionais
Passivo não circulante
Contas a receber
(635)
2.516 do resultado do exercício. O resultado do exercício é apurado pelo regime de
Provisão para processos judiciais, administrativos e
Impostos a recuperar
(283) (1.052) competência. As receitas e custos decorrem, substancialmente, da atividade de
obrigações legais
41
2 Adiantamentos
203
(85) exploração de shopping centers. A Companhia reconhece de forma proporcional
Impostos diferidos
422.679 412.881 Depósitos caução
141
(748) a sua participação nos aluguéis pagos e custos correspondentes repassados
Receita diferida
1.236
1.335 Fornecedores
1.191
(441) pelos condomínios, com base no percentual de participação da Empresa nesses
Partes relacionadas
3.292
9.131 Impostos e contribuições
(146)
(259) empreendimentos. (c) Contas a receber. Incluem os aluguéis a receber. São
427.248 423.349 Salários e encargos sociais
(64)
3 demonstrados pelos valores históricos, já deduzidos das respectivas provisões
Patrimônio líquido
Adiantamento de clientes
174
(330) para crédito de realização duvidosa. A administração da empresa considera a
Capital social
6.703
6.703 Receita Diferida
(286) referida provisão como suficiente para cobrir possíveis perdas, tendo sido adoReservas de capital
544.379 544.379
1
(1) tado como critério o provisionamento, substancialmente, de todos os valores
Reservas de lucros
126.278 213.718 Impostos Diferidos
(733)
1.524 a receber conforme o título vencido mais antigo em uma matriz de provisão de
677.360 764.800 Outros Valores
29.585 64.393 perdas. Com isso, a totalidade do saldo do contas a receber do lojista é proviTotal do passivo e patrimônio líquido
1.109.966 1.193.508 Fluxo de caixa gerado pelas operações
sionado considerando o percentual desta faixa, inclusive o seu saldo a vencer.
Fluxo de caixa de investimentos
Demonstração do resultado
Adiantamento para futuro aumento de capital
(5.791)
- (d) Propriedade para investimento. As propriedades para investimento são
Exercício findo em 31 de dezembro (Em reais mil)
Redução de capital
- (67.690) representadas por terrenos e edifícios em Shopping Centers mantidos para
auferir rendimento de aluguel e/ou para valorização do capital. As propriedades
2020
2019
Aquisição de títulos e valores mobiliários
60.577 (54.801)
para investimento são reconhecidas pelo seu valor justo. As avaliações foram
Receita líquida de aluguéis e serviços
53.868
65.570 Operações com partes relacionadas
13.003
(601)
feitas por especialistas internos utilizando modelo proprietário considerando o
Custos de aluguéis e serviços
(4.666)
(5.519) Dividendos recebidos
(5.898) 10.834 histórico de rentabilidade e fluxo de caixa descontado a taxas praticadas pelo
Lucro bruto de aluguéis e serviços
49.202
60.051 Investimento
12.170
- mercado. Anualmente são feitas revisões para avaliar mudanças nos saldos
Receitas/ despesas comerciais
(4.868)
2.129 Aquisição e construção de propriedade para investimento
(3.004) 47.866
Receitas/ despesas administrativas
(624)
1.269 Fluxo de caixa gerado pelas atividades de investimento 71.057 (64.392) reconhecidos. As variações de valor justo são reconhecidas no resultado. (e)
Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes. São demonstrados
Variação do valor justo de propriedades para investimento (27.578)
77.012 Fluxo de caixa de financiamentos
pelos valores de custo ou realização e inclui, quando aplicável, os encargos
(424)
3.795 Dividendos pagos
Outras receitas operacionais
(100.641)
- financeiros auferidos, reconhecido pró-rata até a data do balanço. (f) Imposto
(33.494)
84.205 Fluxo de caixa aplicado nas atividades de financiamento (100.641)
- de renda e contribuição social. A empresa optou pela tributação do lucro real
Lucro antes do resultado financeiro e dos tributos
15.708 144.256 Fluxo de caixa
1
1 anual, com base em balancetes mensais de suspensão ou redução do imposto
Resultado de equivalência patrimonial
6.403
11.052 Fluxo de caixa
de renda e da contribuição social. De acordo com o art. 247 do RIR/99, lucro real
Resultado financeiro líquido
887
2.917
1
- é o lucro líquido do período de apuração ajustado pelas adições, exclusões ou
Receitas financeiras
3.614
4.250 Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
2
1
Caixa
e
equivalentes
de
caixa
no
final
do
exercício
compensações prescritas ou autorizadas pelo Decreto nº 3.000/99. A empresa
Despesas financeiras
(2.727)
(1.333)
1
1 vem apurando prejuízo fiscal, inexistindo imposto de renda e contribuição social
Lucro antes dos tributos
22.998 158.225 Variação de Caixa
a pagar no período. Nota 3 – Patrimônio líquido: Em 31 de dezembro de 2020,
Diretora: Cláudia da Rosa Cortês de Lacerda - CPF: 965.075.517-91
Imposto de renda e contribuição social
o capital social da Companhia é de R$ 6.703.294,05 (2019 R$ 6.703.294,05
Diretor: Eduardo Langoni–CPF: 023.403.067-44;
Diferidos
(9.797) (48.717)
Contador: Rafael da Silva Bittencourt–CRC:110239/O-4
mil), dividido em 30.106.921 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal.
Lucro líquido do exercício
13.201 109.508

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.04.29 00:07:08 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

