
RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO: Senhores Acionistas, Em conformidade com a legislação e as disposições estatutárias em vigor, submetemos 
a apreciação de V.Sas., para exame e deliberação, o relatório de atividades da ECIA AMERICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES S/A, juntamente com as 
suas demonstrações financeiras encerradas em 31/12/21, compostas do balanço patrimonial e das demonstrações do resultado do exercício, das mutações 
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, as quais revelam a situação patrimonial e financeira da ECIA AMERICAS SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 
S/A em 31/12/2021. Os referidos documentos e demais relatórios complementares encontram-se arquivados na sede da ECIA AMERICAS SERVIÇOS E 
CONSTRUÇÕES S/A, juntamente com todas as demais informações/documentação de suporte. RJ, 18/04/22.

Otávio Azevedo de Araujo - Diretor 
 Fernando de Oliveira – CRC-RJ nº 081390/O-0 – Contador

Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)

ATIVO Nota 2021 2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.325 1.974
Contas a receber 5.060 7.882
Contas a receber - imóveis vendidos 36 30
Imóveis a comercializar 20.125 20.689
Adiantamentos 22 18

26.568 30.593
Não circulante
Realizável a longo prazo

Contas a receber 95 46
Contas a receber - imóveis vendidos 192 197
Partes relacionadas 2.405 2.600
Depósitos judiciais 2.060 1.988

4.752 4.831
Investimento
Propriedades para investimento 137.187 144.538

137.187 144.538
TOTAL DO ATIVO 168.507 179.962
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Circulante

Impostos e contribuições a recolher 139 113
Obrigações trabalhistas 249 271
Retenções contratuais 61 61
Parcelamento tributário – Imposto de renda e 
contribuição social - 1.040
Provisão para imposto de renda e contribuição social 867 676
Partes relacionadas 500 500

1.816 2.661
Não circulante

Partes relacionadas 29.347 30.830
Resultado de exercícios futuros 1.051 816
Provisão para riscos cíveis 2.243 2.171

32.641 33.817
Patrimônio líquido 4

Capital social 100.910 100.910
Reserva de lucros - legal 4.104 3.215
Lucros acumulados 29.036 39.359

134.050 143.484
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 168.507 179.962

Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)

2021 2020
Receita líquida 33.462 33.960
Custo dos imóveis vendidos (587) (3.492)
Resultado operacional bruto 32.875 30.468
Despesas operacionais
Despesas administrativas e gerais (11.678) (10.314)
Reversão (constituição) da provisão para riscos - 183

(11.678) (10.497)
Lucro antes do resultado financeiro e impostos 
e contribuições 21.197 19.971
Resultado financeiro
Receitas financeiras 239 695
Despesas financeiras (383) (220)

(144) 475
Resultado antes do imposto e contribuição 
sobre o lucro 21.053 20.446
Imposto de renda (2.414) (1.704)
Contribuição social sobre o lucro liquido (880) (648)

(3.294) (2.352)
Lucro líquido do exercício 17.759 18.094
Quantidade de ações 100.910.000 100.910.000
Lucro líquido por ação do capital social - em reais 0,18 0,18
A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada, em 

função da mesma constituir-se somente do resultado do exercício.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
(Em milhares de reais)

Descrição
Capital  
social

Reserva 
de lucros 

- legal

Lucros 
acumu-

lados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 100.910 2.310 42.345 145.565
Lucro líquido do exercício - - 18.094 18.094
Distribuição de lucros - - (20.175) (20.175)
Constituição de reserva de lucros - 905 (905) -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 100.910 3.215 39.359 143.484
Lucro líquido do exercício - - 17.759 17.759
Distribuição de lucros - - (27.193) (27.193)
Constituição de reserva de lucros - 889 (889) -
Saldos em 31 de dezembro de 2021 100.910 4.104 29.036 134.050

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro 2021 (Em milhares de reais)

Atividades operacionais 2021 2020
Lucro líquido do exercício 17.759 18.094
Depreciação 7.351 7.351
Lucro líquido do exercício ajustado 25.110 25.445
Redução (aumento) nos ativos:

Contas a receber 2.772 (2.626)
Imóveis a comercializar 564 3.492
Adiantamentos (4) (18)
Partes relacionadas 195 (1.516)
Depósitos judiciais (72) (41)

Aumento (redução) nos passivos:
Impostos e contribuições a recolher 26 (517)
Obrigações trabalhistas (22) 54
Parcelamento de impostos (1.040) 1.040
Provisão para imposto de renda e contribuição social 191 (544)
Créditos de acionistas 267 234
Partes relacionadas (1.750) (4.951)
Resultados de exercícios futuros 235 (247)
Provisão de riscos cíveis 72 224

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais 26.544 20.029
Atividades de financiamento

Redução de financiamentos - (7.041)
Distribuição de lucros (27.193) (20.175)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (27.193) (27.216)
Redução líquido de caixa e equivalentes de caixa (649) (7.187)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 1.974 9.161
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.325 1.974

Notas explicativas da administração às demonstrações contábeis exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)
NOTA 1 -  INFORMAÇÕES GERAIS: A ECIA Américas Serviços e Constru-
ções S.A. (doravante denominada Ecia Américas) é uma sociedade anônima 
de capital fechado, fundada em 2010, com sede na cidade do Rio de Janeiro 
- RJ e que tem por objetivo a participação em outras companhias e consórcios 
em geral; intermediação de negócios em geral; exploração das atividades de 
locação e administração de imóveis próprios, de bens móveis, de condomínios 
prediais, de estacionamento; exploração de atividade de indústria da constru-
ção civil e serviços de engenharia; compra e venda de imóveis em geral; e 
incorporação de imóveis e loteamentos. NOTA 2 -  BASE DE PREPARAÇÃO 
E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstra-
ções contábeis da Ecia Américas são de responsabilidade de sua administra-
ção e foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práticas 
contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legislação 
societária previstas na lei nº 6.404/76, com as alterações das leis nº 11.638/07 
e nº 11.941/09 e as orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em 31 de dezembro de 2021 e 
normas específicas da legislação fiscal, inerentes ao ramo de sua atividade, 
consoante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão destas de-
monstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da Ecia Américas em 21 
de março de 2022. A preparação das demonstrações contábeis requer o uso 
de estimativas contábeis, baseadas em fatores objetivos e subjetivos, com 
base no julgamento da administração para determinação do valor adequado 
a ser registrado nas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a 
essas premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, 
análise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de 
liquidação duvidosa, a provisão para o imposto de renda e contribuição social, 
assim como da análise dos demais riscos para determinação de outras pro-
visões, inclusive para contingências. A liquidação das transações envolven-
do essas estimativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados 
nas demonstrações contábeis devido ao tratamento probabilístico inerente ao 

processo de estimativa. A companhia revisa anualmente suas estimativas e 
premissas. NOTA 3 -  RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS: 
As principais práticas contábeis adotadas na elaboração das demonstrações 
contábeis são as seguintes: a) Apuração do resultado: O resultado é apu-
rado segundo o regime de competência, exceto quanto aos resultados nas 
vendas a prazo de unidades imobiliárias, que são registrados inicialmente no 
grupo de resultado de exercícios futuros, como receitas e custos de exercí-
cios futuros das unidades vendidas, e que são reconhecidas no resultado do 
exercício proporcionalmente ao montante da venda recebido. A sistemática de 
apuração e apropriação desses resultados obedece a normas da legislação 
fiscal aplicável às empresas de construção civil. As receitas de coparticipação 
são registradas inicialmente no grupo de resultado de exercícios futuros e são 
reconhecidas no resultado do exercício de acordo com o efetivo recebimento. 
b) Ativos circulantes e não circulantes: Os imóveis a comercializar estão 
demonstrados ao custo de aquisição ou de construção. Os demais ativos cir-
culantes e não circulantes estão demonstrados ao valor de custo ou realiza-
ção, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetá-
rias auferidos até a data do balanço. c) Avaliação do valor recuperável de 
ativos (teste de “impairment”): A Administração revisa anualmente o valor 
contábil líquido de seus principais 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. Quando estas 
evidências são identificadas e o valor contábil líquido excede o valor recupe-
rável, é constituída provisão para perdas, ajustando o valor contábil líquido ao 
valor recuperável. Em 31 de dezembro de 2021, nossa revisão revelou que os 
principais ativos da companhia estão avaliados ao valor justo, não havendo, 
portanto, necessidade de constituição de provisão para deterioração. d) Pas-
sivos circulantes e não circulantes: Demonstrados a valores conhecidos 
ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos 
incorridos até a data do balanço. e) Imposto de renda e contribuição social 

sobre o lucro líquido: Os valores do imposto de renda e da contribuição so-
cial imputados ao resultado são apurados trimestralmente, segundo o regime 
de lucro presumido. f) Moeda funcional e moeda de apresentação: As de-
monstrações contábeis estão apresentadas em reais que é a moeda funcional 
da companhia e também a sua moeda de apresentação. g) Provisões para 
riscos cíveis: A empresa é parte de diversos processos judiciais e adminis-
trativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes 
a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos 
seja feita para liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das 
evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, 
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento 
jurídico, bem como a avaliação dos advogados. As provisões são revisadas e 
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo 
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adi-
cionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 
NOTA 4 -  PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital social: Em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020, o capital social está constituído por 100.910.000 ações, to-
talmente integralizadas. b) Reserva de lucros - legal: Foi constituída pela 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, nos termos da legislação 
societária. c) Dividendos: Aos acionistas é garantido estatutariamente um di-
videndo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, ajustado 
de conformidade com a legislação societária vigente. NOTA 5 -  SEGUROS 
(NÃO AUDITADO): A companhia possui cobertura de seguros do shopping 
center denominado “Américas Shopping”, demonstrado no grupo investimen-
tos como propriedades para investimento e do veículo registrado no ativo 
imobilizado, totalmente depreciado contabilmente, segundo orientação que 
considera a natureza e o grau de riscos de sinistros, em valores considerados 
suficientes para cobrir eventuais perdas. Quanto aos imóveis a comercializar a 
companhia não mantém contratos de seguros e, consequentemente, assume 
o risco em relação a eventuais sinistros que possam vir a ocorrer com tais 
ativos. NOTA 6 -  PANDEMIA CORONAVIRÚS: Em 11 de março de 2020, 
a Organização Mundial de Saúde (OMS) efetuou a declaração de estado a 
pandemia mundial em função da existência de novo Coronavírus (Covid-19). 
Tal situação, afetou a economia mundial com fechamento de aeroportos em 
diversos países, bem como, adoção de medidas restritivas no transporte, co-
mércio e serviços de modo geral. Aqui no Brasil não foi diferente, diversos 
Decretos estabeleceram procedimentos altamente restritivos, relacionados a 
fechamento de estabelecimentos, não circulação de pessoas, fechamento de 
comercio e serviços em geral. No exercício de 2021, a Ecia Américas seguiu 
todos os protocolos determinados pelas autoridades públicas e sanitárias, e 
a obrigatoriedade de fechamento do shopping, com interrupção de suas ati-
vidades em vários momentos, gerou um impacto significante e irreversível na 
receita desse período e do exercício como um todo. NOTA 7 -  EVENTOS 
SUBSEQÜENTES: De 31 de dezembro de 2021 até a data de emissão deste 
relatório, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma 
significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstra-
ções contábeis apresentadas.

INFORMAMOS AOS ACIONISTAS QUE A AGO PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2021 SERÁ REALIZADA NO DIA 27/05/2022  AS 12 HS NA SEDE DA SOCIEDADE.

Terça-feira, 26/04/2022

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

gecelmo
Logo MM

gecelmo
Novo carimbo


		2022-04-25T18:45:45-0300
	MONITOR MERCANTIL SA:27897172000166




