Terça-feira, 19/04/2022

Balanços patrimoniais - Exercício findo em 31/12/2021 e 2020
Nota
2021
2020
Ativo
Circulante
701.738 1.320.147
Disponibilidades
3
144.990
782.015
Titulos e Valores Imbiliarios
4
549.548
530.932
Outros Creditos
5
7.200
7.200
Não Circulante
23.730.721 15.034.239
Investimento
6
23.730.721 15.034.239
Total do ativo
24.432.459 16.354.386
24.432.459 16.354.386
Passivo e Patrimônio líquido
Circulante
4.519
525
Outras Obrigações
7
4.519
525
Patrimônio líquido
24.427.940 16.353.861
Capital Social
8.1 14.017.840 14.017.840
AFAC
900
900
Reserva Legal
8.2
648.139
196.389
9.761.061 2.138.732
Reservas de Lucros
8.3
Total do passivo e patrimônio líquido
24.432.459 16.354.386
Demonstrações dos resultados - Exercício findo em 31/12/2021 e 2020
Receitas da intermediação financeira
Nota
2021
2020
Resultado de Operações com
Titulos e Valores Imobiliários
18.617
12.288
Resultado bruto da intermediação financeira
18.617
12.288
Outras receitas/despesas operacionais
9.181.604 1.249.768
Outras despesas administrativas
9
(13.429)
(10.420)
Despesas tributárias
10
(21.447)
(8.843)
Resultado de participação em controladas
6
8.696.482 1.091.535
Outras receitas (despesas) operacionais
11
519.998
177.496
Resultado antes da tributação sobre
o lucro e participações no resultado
9.200.221 1.262.056
Imposto de renda
12
(116.510)
(40.218)
Contribuição social
12
(48.708)
(17.081)
Lucro líquido
9.035.003 1.204.757
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Exercício
findo em 31/12/2021 e 2020. 1. Contexto operacional. A B&T Participações S.A,
(“Companhia”), é uma sociedade anônima, de capital fechado, tem por objeto social
a participação societária em instituições financeiras, com sede na cidade e Estado do
Rio de Janeiro, na Rua do Mercado,11, 14º andar, Centro. 2. Elaboração e apresentação das demonstrações contábeis. 2.1. Base de elaboração. As demonstrações
contábeis da Companhia são de responsabilidades da Administração e foram preparadas de acordo com as diretrizes da Lei no. 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações)
com as alterações introduzidas pelas Leis n°. 11.638/07 e 11.941/09. As demonstrações
contábeis foram aprovadas pela Diretoria da Companhia com ata de reunião realizada
pelos acionistas em 15/03/2022. 2.2. Descrição das principais práticas contábeis
aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis. a) Moeda funcional e
de apresentação. As demonstrações contábeis são apresentadas em mil de reais (R$
mil), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. b) Caixa e equivalentes de caixa. As demonstrações dos fluxos de caixa são preparadas e apresentadas
de acordo com CPC 03, sendo caixa e equivalentes de caixa os saldos de disponibilidades conversíveis ou com prazo original igual ou inferior a 90 dias. c) Investimento.
O investimento é avaliado pelo método de equivalência patrimonial, segundo o qual
a participação proporcional nos lucros ou prejuízos dessa Companhia é reconhecida
na demonstração do resultado. d) Outros ativos e passivos circulantes. São demonstrados pelos valores de realização e/ou exigibilidade, incluindo os rendimentos e
encargos incorridos até a data do balanço, calculados “pro rata” dia e, quando aplicável, o efeito dos ajustes para reduzir o custo de ativos ao seu valor de mercado ou de
realização. Os saldos realizáveis e exigíveis em até 12 meses são classificados no ativo
e passivo circulantes respectivamente. e) Provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social. A Companhia está sob o regime de tributação pelo lucro presumido.
A provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota de 15% do lucro tributável,
acrescida do adicional de 10% sobre o lucro anual excedente a R$ 240.000. A provisão

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Exercício findo em 31/12/2021 e 2020
Capital social
AFAC
Reserva Legal
Reserva de Lucros
Lucros ou prejuízos acumulados
Total
Saldos em 31/12/2019
14.017.840
900
136.151
1.903.834
16.058.725
Lucro Líquido do Exercicio
1.204.757
1.204.757
Reserva Legal
60.238
(60.238)
Reserva de Lucro
234.898
(234.898)
Dividendos Distribuido
(909.621)
(909.621)
Saldos em 31/12/2020
14.017.840
900
196.389
2.138.732
16.353.861
Lucro Líquido do Exercicio
9.035.003
9.035.003
Reserva Legal
451.750
(451.750)
Reserva de Lucro
7.622.329
(7.622.329)
Dividendos distribuidos
(960.924)
(960.924)
Saldos em 31/12/2021
14.017.840
900
648.139
9.761.061
24.427.940
Demonstrações dos fluxos de caixa A controlada B&T Corretora de Câmbio Ltda, tem por objeto social a intermediação
Exercício findo em 31/12/2021 e 2020
em operações de câmbio e atuação no mercado de câmbio de taxas flutuantes, de
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Nota
2021
2020 acordo com as normais legais e regulamentares vigentes.
Lucro líquido do exercício
9.035.003 1.204.757
2021
2020
7. Outras obrigações
Ajustes para reconciliar o lucro ao caixa líquido
4.519
525
Equivalência patrimonial
6 (8.696.482) (1.091.535) Fiscais e Previdenciárias
8. Patrimônio líquido. 8.1. Capital social. O Capital Social é de R$ 14.017.840
Variação de ativos e passivos operacionais
Variação em outros créditos
(7.200) (quatorze milhões, dezessete mil e oitocentos e quarenta reais), totalmente subsVariação de Titulos e Valores Imobiliários
(18.617) (530.932) crito e integralizado, representados por 14.017.840 quotas com valor unitário de
Variação em outras obrigações
3.995 (228.371) R$ 1,00 cada. 8.2. Reserva Legal. A reserva legal é calculada com base em 5%
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
323.899 (653.281) do lucro líquido conforme previsto na legislação em vigor, limitada a 20% do capital
Fluxo de caixa das atividades de investimento
social. O saldo da conta de Reserva de Legal em 31/12/2021 são de R$648.139
Dividendos recebidos
6
- 2.343.244 (Em 2020 de R$ 196.389). 8.3. Reserva de lucros. As reservas de lucros são as
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento
- 2.343.244 contas de reservas constituídas pela apropriação de lucros da Companhia, para
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
atender a várias finalidades, sendo sua constituição efetivada por proposta dos
Dividendos pagos
(960.924) (909.621)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento
(960.924) (909.621) órgãos da Administração. O saldo da conta de Reserva de Legal em 31/12/2021
Aumento/(redução) em caixa e equivalentes de caixa
(637.025)
780.342 são de R$9.761.061 (Em 2020 de R$ 2.138.732)
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
782.015
1.673 9. Outras despesas administrativas
(7.316)
(7.316)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
3
144.990
782.015 Despesas de Publicações
(5.633)
(2.402)
para Contribuição Social é constituída à alíquota de 9% do lucro tributável. f) Apuração Despesas bancárias
(480)
(702)
do resultado. As receitas e despesas são registradas de acordo com o regime de com- Despesas Serviços Técnico Especializado
(13.429)
(10.420)
petência que estabelece que as receitas e despesas devem ser incluídas na apuração
2021
2020
10. Despesas Tributárias
dos resultados dos períodos que ocorrerem, sempre simultaneamente quando se cor- Contribuição ao Cofins
(16.236)
(5.693)
relacionarem, independentemente do pagamento ou recebimento.
Contribuição PIS/PASEP
(3.518)
(1.233)
2021
2020 Outras
3. Disponibilidades
(1.693)
(1.917)
Depósitos Bancários
144.190
782.015
(21.447)
(8.843)
144.190
782.015 11. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
2021
2020
4. Títulos e valores mobiliários
2021
2020
Títulos e valores mobiliários
549.548
530.932 Juros de Capital Próprio
522.585
177.498
549.548
530.932 Outras Despesas Operacionais
(2.587)
(2)
2021
2020
5. Outros créditos
519.998
177.496
Bloqueios Judiciais
7.200
7.200 12. Imposto de Renda e Contribuição Social
7.200
7.200
2021
2020
6. Investimento. O saldo do investimento é composto conforme segue:
Receita Operacional
IRPJ
CSSL
IRPJ
CSSL
2021
2020 Aliquota aplicada sobre a Receita
B&T Corretora de Câmbio / Informações relevantes
32%
32%
32%
32%
Capital total
90%
90% Receitas Financeiras
541.203 541.203
189.786 189.786
Capital social
15.497.600 15.497.600 Base de Cálculo
541.203 541.203
189.786 189.786
Total do ativo
146.297.260 84.234.928 Aliquotas utilizadas para o cálculo
15% e 10%
9% 15% e 10%
9%
Patrimônio líquido
26.367.467 16.704.710 Imposto de Renda e
Resultado do exercício
10.243.255 1.411.967 Contribuição Social
(116.510) (48.708)
(40.218) (17.081)
Evolução dos investimentos
13. Eventos subsequentes. Não ocorreram até a presente data eventos que puNo inicio do exercício
15.034.239 16.285.948
Integralização de cotas
- dessem alterar de forma significativa as demonstrações contábeis, bem como as
Resultado de equivalência patrimonial
8.696.482 1.091.535 operações da Companhia.
Dividendos Recebidos
- (2.343.244)
A DIRETORIA
No fim do exercício
23.730.721 15.034.239
Contador: Maximiano Alves da Cunha Junior - CRC RJ 102.802/O-2
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