Sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 15, 16, 17 e 18/04/2022

RELATÓRIO DA DIRETORIA. Prezados Acionistas, Em cumprimento as disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial e
as Demonstrações Financeiras relativas ao Exercício Social Encerrado em 31/12/2021. Expressamos os nossos agradecimentos e reconhecimento aos parceiros, representados pelos Srs. Acionistas, Clientes e Fornecedores que nos prestigiaram, e a todos os Funcionários que contribuíram com dedicação e entusiasmo para o sucesso e
crescimento da ‘‘ARAUJO ABREU ENGENHARIA S/A’’. Rio de Janeiro, 11/04/2022. A Administração.
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro (Em R$mil)
ATIVO
Nota
2021
2020 PASSIVO
Nota
2021
2020
23.551 30.327
42.241 47.628 Circulante
Circulante
3.245 2.723
Caixa e equivalentes de caixa
4
16.230 23.899 Fornecedores
3.414 4.150
Clientes
16.172 13.157 Obrigações com pessol
4.003 4.431
Adiantamentos a fornecedores
224
96 Impostos, taxas e contribuições sociais a recolher
224
230
Impostos e contribuições a recuperar
5
7.594 8.508 Empréstimos e financiamentos
63 1.214
Outros créditos
2.021 1.968 Contas a pagar
3e
11.022 12.489
45.507 53.678 Provisão e encargos para férias
Não Circulante
1.580 5.090
25.838 35.163 Partes relacionadas
Realizável a Longo Prazo
Não Circulante
- 6.186
Impostos e contribuições a recuperar
5
- 3.515 Impostos e contribuições sociais a recolher
9a
- 1.795
Depósitos judiciais
2.142 2.788 Provisão p/ contingências
9b
- 4.391
Cauções contratuais
11.798 9.785 Patrimônio Líquido
64.197 64.793
Clientes
6
11.898 19.075 Capital social
10a
22.000 22.000
Investimentos
7
2.269 2.202 Reserva de capital
155
155
Imobilizado
8
2.004 2.017 Reserva de lucros
10b 10c 40.886 41.482
Intangível
8
15.396 14.296 Outros resultados abrangentes
10d
1.156 1.156
87.748 101.306 TOTAL
TOTAL
87.748 101.306
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido do período de 01/01/2020 a 31/12/2021 (Valores expressos em milhares de reais)
Reservas de lucros Outros resultados abrangentes
Capital Reserva Reserva Retenção
Reserva
Lucros
social de capital
legal de lucros
Total
reavaliação
Total acumulados
Total
Saldos em 01/01/2020
22.000
155
3.782
33.962 37.744
1.156
1.156
- 61.055
Dividendos complementares conf. AGE/AGO
(23)
(23)
(23)
Lucro líquido do exercício
4.933
4.933
Destinação do lucro líquido do exercício:
. Constituição de reserva legal - nota 10b
247
247
(247)
. Dividendos propostos - nota 10e
(1.172) (1.172)
. Retenção de lucros - nota 10c
3.514
3.514
(3.514)
Saldos em 31/12/2020
22.000
155
4.029
37.453 41.482
1.156
1.156
- 64.793
Dividendos complementares conf. AGE/AGO
(29)
(29)
(29)
Prejuízo líquido do exercício
(567)
(567)
Compensação do prejuízo do exercício
(567)
(567)
567
Saldos em 31/12/2021
22.000
155
4.029
36.857 40.886
1.156
1.156
- 64.197
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras de 31/12/2021 (Valores expressos em R$Mil, exceto quando indicado de outra forma)
1. Contexto operacional. A Araújo Abreu é uma Sociedade Anônima de Capital controlada é de R$ 4.384 (R$ 4.251 em 2020). 8. O Imobilizado e Intangível.
Fechado, fundada em 1922, que atua em diversos segmentos do mercado, com São representados como segue:
tecnologia própria em Gerenciamento de Serviços e Engenharia (Manutenção,
2021
2020
Automação, Instalações Prediais, Industriais e Especiais). 2. Base de prepaTaxas
Vlr.
Vlr.
ração e apresentação das demonstrações financeiras. As demonstrações Imobilizado
(%) Custo Depreciação Líquido Líquido
financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Terrenos
849
849
849
Brasil, em conformidade com a Lei nº 6.404/76, em sua redação atual, e pronun- Prédios
4 1.013
435
578
582
ciamentos técnicos de órgãos regulamentadores. As práticas contábeis adota- Instalações
10
11
11
das no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasilei- Máquinas e equipamentos
10
189
189
ra e nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Móveis utensílios.
10
151
151
Comitê de Pronunciamentos Contábeis – (CPCs) e Resoluções do Conselho Veículos
20
391
391
Federal de Contabilidade (CFC). O resultado e a posição financeira da Araújo Comunicações
10
22
22
Abreu Engenharia S/A, estão expressos em milhares de Reais, moeda funcio- Proces. Dados
20 5.984
5.984
nal da Companhia e moeda de apresentação das demonstrações financeiras. Outros
585
8
577
586
As demonstrações financeiras do exercício findo em 31/12/2021 foram aprova- Totais
9.195
7.191
2.004
2.017
das pela Diretoria Executiva em 31/03/2022. 3. Resumo das principais prá- Intangível
ticas contábeis. a) Caixa e equivalentes de caixa. Compreende o saldo dos Sistemas informatizados
15.396
- 15.396 14.296
numerários em caixa e conta corrente de liquidez imediata, com baixo risco de Totais
15.396
- 15.396 14.296
variação no valor de mercado, registrados ao custo, acrescidos dos rendimen- Recuperabilidade de ativos. De acordo com o Comitê de Pronunciamentos
tos auferidos até a data do balanço, quando aplicável. b) Investimentos. Estão Contábeis (CPC) 01 “Redução ao Valor Recuperável de Ativos”, os itens
demonstrados ao custo de aquisição, ajustado por avaliação pelo método de do ativo imobilizado e intangível que apresentam sinais de que seus custos
equivalência patrimonial quanto à participação em controlada. c) Imobilizado. registrados são superiores aos seus valores de recuperação, são revisados
Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até detalhadamente para determinar a necessidade de provisão para redução
31/12/1995 e de reavaliação espontânea, ajustado por depreciação acumula- do saldo contábil a seu valor de realização. Em 31 de dezembro de 2021 a
das, quando aplicável, calculadas pelo método linear, a taxas estabelecidas em administração da Companhia entende que não são identificáveis ativos que
função do tempo de vida útil e de recuperação econômica, fixado por espécie necessitam de provisão para redução de seu valor de recuperação. Vida útil
de bens. Os bens do ativo imobilizado correspondem ao valor recuperável dos econômica dos bens. A administração da Companhia entende que, com base
bens, sendo que estes não excedem ao seu valor de mercado ou mesmo de re- em levantamentos e análises internas e na experiência que possuí sobre o
cuperação, portanto, não requerendo eventuais ajustes. d) Intangível. Repre- imobilizado, que o seu valor de recuperação é semelhante aos valores contábeis.
senta os valores investidos com desenvolvimento de sistemas informatizados, 9. Passivo não circulante. a) Imposto e contribuições sociais a recolher .
cuja amortização ocorrerá a partir de sua operacionalidade. e) Provisão para Em 2020 o valor registrado representava o montante do parcelamento relativos
férias. Foi constituída com base nos direitos adquiridos pelos funcionários até à Lei nº 11.941/09, atualizado de acordo com as condições estabelecidas pela
a data do encerramento das demonstrações financeiras, incluindo-se os encar- Receita Federal do Brasil. b) Provisão p/ contingências. Em 2020 o valor
gos sociais pertinentes. f) Imposto de renda e contribuição social. As bases registrado representava o montante das ações trabalhistas com prognóstico
de cálculo do imposto de renda e da contribuição social foram apuradas trimes- de perda provável atribuídos pelos assessores jurídicos da Companhia. Em
tralmente de acordo com a legislação vigente, com a aplicação da alíquota de atendimento a NBC TG 25, as ações trabalhistas em curso com prognóstico de
15%, acrescido do adicional de 10% sobre o lucro real excedente de R$ 60 mil perdas possíveis totalizam R$ 17.094 mil. 10. Patrimônio líquido. a) Capital
para determinação do imposto de renda e de 9% para contribuição social sobre realizado. O Capital Social realizado pertence inteiramente a acionistas
o lucro líquido aplicado sobre o lucro tributável.
domiciliados no país e está composto de 22.000.000 de ações ordinárias
4. Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020 nominativas no valor nominal de R$ 1,00 cada (22.000.000 em 2020). b)
Numerário em caixa
236
223 Reserva legal. Constituída nos termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76. c)
Contas correntes
6.933
11.685 Retenção de lucros. Representa, após a compensação dos prejuízos, os
Aplicações Financeiras
9.061
11.991 valores retidos dos lucros da Companhia com destinação a ser aprovada em
Total
16.230
23.899 Assembleia de Acionistas. d) Reserva de reavaliação. Registra o saldo a
O saldo bancário está livre e desembaraçado não havendo acordos para ma- realizar da reserva de reavaliação. e) Dividendos propostos. Em 2021 por ter
nutenção de saldos médios. 5. Impostos e contribuições a recuperar. Regis- sido apresentado prejuízo contábil, não houve destinação de dividendos. Em
tram os valores dos impostos e contribuições a recuperar, assim discriminados: 2020, os dividendos propostos foram calculados conforme identificado a seguir:
2021
2020
2020
Circulante Circulante Não Circulante Prejuízo/Lucro líquido do exercício
4.933
Contribuição social
3.943
4.239
3.515 (-) Reserva legal 5%
247
IRRF
2.648
3.349
- Base de cálculo para dividendos
4.686
INSS
513
256
- Dividendos propostos (25%)
1.172
COFINS
442
591
- 11. Receita líquida de serviços
PIS
48
73 Descrição
2021
2020
Total
7.594
8.508
3.515 Receita bruta
220.601 230.898
A Receita Federal do Brasil - RFB, compensou os créditos tributários referentes Prestação de serviços - mercado interno
220.601 230.898
a saldo negativo de contribuição social de períodos anteriores, no montante de Deduções
(19.442) (20.079)
R$ 3.515, que foram atualizados e utilizados, por ocasião de sua homologação, Impostos e contribuições
(17.429) (18.366)
com os débitos existentes, dos parcelamentos da Lei 11.941/09. 6. Clientes – Devoluções, vendas canceladas e abatimentos
(2.013) (1.713)
Não Circulante. Representa os créditos quirografários do cliente OI S.A., em Receita Líquida
201.159 210.819
recuperação judicial, no montante de R$ 11.898 (R$ 19.075 em 2020).
12. Despesas Administrativas. São demonstradas como sendo:
7. Investimentos
2021
2020
Descrição
2021
2020 Conservação e manutenção
Descrição
43
56
- Em empresa controlada (*)
2.235
2.168 Legais e sociais
64
46
- Em ações de incentivos fiscais
8
8 Impostos
64
- Em imóveis para renda
26
26 Recursos materiais
40
30
Total
2.269
2.202 Recursos humanos
1.942
1.467
(*) A Companhia participa em 51% no capital social da sociedade Araújo Abreu Recursos de terceiros
2.218
1.154
Engenharia Norte Ltda., sendo representado por 1.020.000 quotas no valor Reversão de provisão de impostos
- (2.072)
nominal de R$ 1,00 cada uma. Em 31/dez./21 o valor do Patrimônio Líquido da Total
4.307
745

Demonstração do Resultado dos
Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$mil)
Nota
2021
2020
Receita Líquida de Serviços
11
201.159
210.819
Custos dos Serviços
(164.273) (163.311)
Lucro Bruto
36.886
47.508
Receitas (Despesas) Operacionais
(39.559)
(37.516)
Administrativas
12
(46.903)
(51.623)
Depreciações
(12)
(830)
Resultado de equivalência patrimonial
576
601
Outras receitas (despesas) operacionais
13
6.780
14.336
(Prejuízo) Lucro Operacional
Antes do Resultado Financeiro
(2.673)
9.992
Resultado Financeiro
14
2.847
(1.606)
Receitas financeiras
3.482
122
Despesas financeiras
(635)
(1.728)
Lucro Antes da Contribuição Social
e do Imposto de Renda
174
8.386
Contribuição Social e Imposto de Renda
(741)
(3.453)
Contribuição social
3f
(201)
(935)
Imposto de renda
3f
(540)
(2.518)
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício
(567)
4.933
Quantidade de ações
22.000.000 22.000.000
(Prejuízo) Lucro líquido por ação do
capital social final
(0,03)
0,22
Demonstração do Resultado Abrangente
dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro (Em R$mil)
2021 2020
(Prejuízo) Lucro Líquido do Exercício
(567) 4.933
Outros resultados abrangentes do exercício, líquido de impostos
Total dos Resultados Abrangentes
(567) 4.933
Demonstração dos Fluxos de Caixa dos Exercícios Findos
em 31 de Dezembro (Valores expressos em milhares de reais)
Fluxo de Caixa das atividades operacionais
2021 2020
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(567) 4.933
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
geradas pelas atividades operacionais:
Depreciações e amortizações
12
830
Equivalência patrimonial
(576) (601)
(Reversão) Constituição de Provisões
(5.858) 1.563
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício ajustado
(6.989) 6.725
Variações nos ativos e passivos operacionais
Redução de clientes
4.162 11.479
Aumento de adiantamentos a fornecedores
(128)
(22)
Redução de impostos e contribuições a recuperar
4.429 1.089
Redução (Aumento) de depósitos judiciais
646
(110)
Aumento cauções contratuais
(2.013) (3.891)
(Aumento) Redução de outros créditos
(53)
12
(Redução) Aumento de impostos e contribuições a pagar
(2.223)
595
Aumento (Redução) de fornecedores
522 (2.729)
Redução de obrigações com pessoal
(736) (862)
Redução de contas a pagar
(1.151) (737)
Redução de partes relacionadas
(3.510) (1.410)
Caixa líquido (aplicado) proveniente nas
atividades operacionais
(7.044) 10.139
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aplicação no intangível
(1.100) (1.229)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
(1.100) (1.229)
Fluxos de caixa das atividade de financiamentos
Amortização de empréstimos
(6) (4.270)
Dividendos pagos
(29)
(23)
Dividendos recebidos
510
510
Caixa líquido proveniente (aplicado) nas atividades
de financiamentos
475 (3.783)
(Redução) Aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa (7.669) 5.127
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
23.899 18.772
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
16.230 23.899
13. Outras Receitas (Despesas) Operacionais. São demonstradas como
sendo:
2021
2020
Descrição
Recuperação INSS apurado a maior
6.739 14.427
Aluguéis de imóveis
28
12
Recuperações diversas
13
1
Outras despesas operacionais
(104)
Total
6.780 14.336
14. Resultado financeiro
2021
2020
Descrição
Receitas financeiras
3.482
122
Juros em aplicações financeiras
248
57
Descontos obtidos e juros de mora
1
65
Variações monetárias
3.233
Despesas financeiras
(635) (1.728)
Descontos concedidos
(378)
(576)
Juros e comissões
(195) (1.099)
Serviços bancários
(62)
(53)
Resultado financeiro
2.847
(1.606)
15. Seguro. A Companhia mantém cobertura de seguro “Predial e Conteúdos”
de riscos diversos, no montante de R$ 9.000, considerado suficiente para cobrir
eventuais sinistros que possam ocorrer. Possui ainda seguro de “Responsabilidade Civil Geral” no montante de R$ 1.000. Os veículos são segurados tomando-se por base 100% do valor de referência da tabela da Federação Instituto de
Pesquisas Econômicas – FIPE. 16. COVID 19. Confirmamos que em relação à
pandemia da covid-19, que afeta o mundo desde o início de 2020, amplamente
divulgado pelos órgãos de saúde e também pela mídia, além dos procedimentos legais previstos na legislação brasileira, durante o exercício de 2020 e 2021,
a Companhia sofreu diminuição nas suas operações, sem comprometer a continuidade operacional dos seus negócios. Para o exercício de 2022 a administração da Companhia, após a realização das análises pertinentes, espera uma
estabilidade e posterior melhora do cenário mercadológico, tendo em vista as
medidas governamentais para estimular a retomada econômica de crescimento
do País. 17. Outras informações. Os registros contábeis e as operações estão
sujeitos aos exames das autoridades fiscais e a eventuais notificações para
recolhimentos adicionais de impostos, taxas e contribuições durante prazos
prescricionais variáveis, consoante à legislação aplicável.
Josemar Lúcio de Ávila - Diretor Presidente
Francisco José Gonçalves de Abreu - Diretor Vice-Presidente
Frederico Daher da Silva Abreu - Diretor Financeiro
Fernanda Daher da Silva Abreu - Diretora de RH
Eugênio Daher da Silva Abreu - Diretor Comercial
Paulo Roberto P. de Lima - Técnico Contábil - CRC-RJ 077910/O
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