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Balanço Patrimonial (Em MR$) Demonstração do Resultado (Em MR$)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (Em MR$)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (Em MR$)

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 IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMERCIO 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 IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, COMERCIO S/A 
em 31/12/2021. Os referidos documentos e demais relatórios complementares encontram-se arquivados na sede da ECIA IRMÃOS ARAUJO ENGENHARIA, 
COMERCIO S/A, juntamente com todas as demais informações/documentação de suporte. RJ, 18/04/22.

NOTA 1 -  INFORMAÇÕES GERAIS: A ECIA Irmãos Araujo Engenharia, Co-
mércio S.A. é uma sociedade anônima de capital fechado, fundada em 1955, 
com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ e que desde a sua fundação vem, 
permanentemente, desenvolvendo projetos e atuando em urbanizações e cons-
truções de imóveis residenciais e comerciais, com predominância na zona oes-
te da cidade. NOTA 2 -  BASE DE PREPARAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS 
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: As demonstrações contábeis da ECIA Ir-
mãos Araujo Engenharia, Comércio S.A. são de responsabilidade de sua admi-
nistração e foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas práti-
cas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da legisla-
ção 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 Comi-
tê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, vigentes em 31 de dezembro de 2021 
e normas específicas da legislação fiscal, inerentes ao ramo de atividade da 
companhia, consoante as práticas contábeis descritas na nota 3. A emissão 
destas demonstrações contábeis foi aprovada pela diretoria da companhia em 
25 de fevereiro 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 es-
sas premissas incluem a avaliação dos ativos financeiros pelo valor justo, aná-
lise do risco de crédito para determinação da provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa, a provisão para o imposto de renda e contribuição social, assim 
como da análise dos demais riscos para determinação de outras provisões, in-
clusive para contingências. A liquidação das transações envolvendo essas esti-
mativas poderá resultar em valores divergentes dos registrados nas demonstra-
ções 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 apurado 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 exercícios futuros das unidades 
vendidas, e que são reconhecidas no resultado do exercício proporcionalmente 
ao montante da venda recebido. A sistemática de apuração e apropriação des-
ses resultados obedece a normas da legislação fiscal aplicável às empresas de 
construção civil. b) Ativos circulantes e não circulantes: As contas a receber 
por venda de imóveis estão demonstradas ao valor dos títulos representativos 
dos créditos, acrescido de juros e atualização monetária contratuais, calculados 
até a data do balanço. Não obstante as garantias reais dessas contas, a com-
panhia, de forma conservadora e nos termos da legislação fiscal, adota a prática 
de constituir provisão para créditos de liquidação duvidosa, com base nos cré-

ditos vencidos há mais de dois anos (ver nota 5). Os imóveis a comercializar 
estão demonstrados ao custo de aquisição e/ou de construção, sendo os imó-
veis adquiridos e/ou construídos até 31 de dezembro de 1995, corrigidos mone-
tariamente até aquela data, na forma da legislação vigente à época. Os demais 
ativos circulantes e não circulantes estão demonstrados ao valor de custo ou de 
realização, acrescidos, quando aplicável, dos rendimentos e das variações mo-
netárias auferidos até a data do balanço. c) Imobilizado: Demonstrado ao valor 
de custo, corrigido monetariamente até 31 de dezembro de 1995. A depreciação 
é calculada segundo o método linear, com base nas taxas anuais a seguir men-
cionadas, que contemplam a vida útil-econômica dos bens: 10% para móveis, 
máquinas e utensílios e 20% para veículos. d) 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 recuperá-
vel, 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 entidade estão avaliados ao valor justo, não havendo, por-
tanto, necessidade de constituição de provisão para deterioração. e) Passivos 
circulantes e não circulantes: Demonstrados pelos valores conhecidos ou 
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das 
variações monetárias incorridos até a data do balanço. f)  Imposto de renda e 
contribuição social sobre o lucro líquido: Os valores do imposto de renda e 
da contribuição social sobre o lucro, imputados ao resultado, são apurados tri-
mestralmente, segundo o regime de lucro presumido. g) Moeda funcional e 
moeda de apresentação: As demonstrações contábeis estão apresentadas 
em reais que é a moeda funcional da companhia e também a sua moeda de 
apresentação. NOTA 4 -  PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital social: Em 3 de 
dezembro de 2021, conforme aprovado em Assembleia Geral Extraordinária foi 
registado o aumento do capital social, no montante de R$ 8.000.000,00 (oito 
milhões de reais) mediante apropriação do saldo da reserva de lucros constitu-
ída em exercícios anteriores; Na mesma data, conforme aprovado em Assem-
bleia Geral Extraordinária foi registado a redução do capital social, no montante 
de R$ 13.014.533,98 (treze milhões, quatorze mil, quinhentos e trinta e três re-
ais e noventa e oito centavos) mediante distribuição proporcional dos imóveis 
em estoque registrados no grupo “imóveis a comercializar”, conforme descrito 
em nota 6. Assim, em 31 de dezembro de 2021 o capital social é de R$ 
12.492.191,44 (doze milhões, quatrocentos e noventa e dois mil, cento e noven-
ta e um reais e quarenta e quatro centavos) dividido em 839.604.521 (oitocentos 

e trinta e nove milhões, seiscentos e quatro mil, quinhentos e vinte e uma) ações 
ordinárias nominativas, inconversíveis em outras formas, sem valor nominal. b) 
Adiantamento para futuro aumento de capital: Em 31 de dezembro de 2021, 
o saldo da conta, no montante de R$ 3.629 (R$ 3.062 em 2020), corresponde 
ao total de adiantamentos efetuados pelos sócios para futuro aumento de capi-
tal. c) Reserva de lucros - legal: No exercício de 2021, a reserva legal foi re-
vertida no valor de R$ 1.003, com o intuito de se adequar ao limite máximo fixa-
do na legislação societária (correspondente a 20% do valor do capital social), 
passando a ter o valor de R$ 2.498. d) Dividendos: Aos acionistas é garantido 
estatutariamente um dividendo mínimo de 25%, calculado sobre o lucro líquido 
do exercício, ajustado em conformidade com a legislação societária vigente. e) 
Ajustes de exercícios anteriores: A companhia realizou um ajuste no montan-
te de R$ 840, referente aos custos diferidos do imóvel localizado no Residencial 
Jardim União, que não foram oportunamente baixados em 2019, quando da 
baixa do estoque. NOTA 5 -  CONTINGÊNCIAS: Os encargos tributários e as 
contribuições apurados e recolhidos pela sociedade e as declarações de rendi-
mentos, estão sujeitos a revisão e eventual lançamento adicional por parte das 
autoridades fiscais, em prazos prescricionais variáveis. NOTA 6 -  SEGUROS: 
A companhia não mantém contratos de seguros de seus imóveis a comerciali-
zar e, consequentemente, assume o risco em relação a eventuais sinistros que 
possam vir a ocorrer com tais ativos. NOTA 7 -  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 fecha-
mento de aeroportos em diversos países, bem como, adoção de medidas restri-
tivas no transporte, comércio e serviços de modo geral. Aqui no Brasil não foi 
diferente, diversos Decretos estabeleceram procedimentos altamente restriti-
vos, relacionados a fechamento de estabelecimentos, não circulação de pesso-
as, fechamento de comercio e serviços em geral. No exercício de 2021, a Ecia 
Irmãos Araujo Engenharia, Comércio S/A, seguiu todos os protocolos determi-
nados pelas autoridades públicas e sanitárias, e a obrigatoriedade de interrup-
ção de suas atividades em vários momentos, gerou um impacto significante e 
irreversível na receita desse período e do ano como um todo. NOTA 8 -  EVEN-
TOS SUBSEQUENTES: De 31 de dezembro de 2021 até a data de emissão 
deste relatório, não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de for-
ma significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstra-
ções contábeis apresentadas.

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

Notas explicativas das demonstrações contábeis (Em MR$)

ATIVO Nota 2021 2020
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 1.801 178
Contas a receber - imóveis vendidos 871 870
Imóveis a comercializar 24.454 45.400
Impostos a recuperar 82 81
Outros ativos 4 182

27.212 46.711
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber - imóveis vendidos 506 683
Depósitos judiciais 307 8

813 691
Investimentos 99 99
Imobilizado 67 133

979 923
TOTAL DO ATIVO 28.191 47.634
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 2021 2020
Circulante

Fornecedores 2 1
Impostos e contribuições a recolher 21 1.513
Obrigações trabalhistas 394 914
Parcelamento de IPTU 536
Provisão para imposto de renda e contribuição social 5 52 130

1.005 2.558
Não circulante

Partes relacionadas 131 7.122
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 1.502 1.502
Resultado de exercícios futuros 1.180 34
Outras obrigações 52 50

2.865 8.708
Patrimônio líquido 4

Capital social 12.492 17.506
Adiantamentos para futuro aumento de capital 3.629 3.062
Reserva de capital 11 11
Reserva de lucros - legal 2.498 3.501
Reserva de lucros 5.691 12.288

24.321 36.368
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 28.191 47.634

2021 2020
Receita líquida 13.295 4.031
Custo dos imóveis vendidos (8.659) (2.953)
Resultado operacional bruto 4.636 1.078
Despesas operacionais

Despesas administrativas e gerais (3.037) (6.205)
Constituição de provisão para riscos cíveis e 
trabalhistas - (1.073)

(3.037) (7.278)
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, 
impostos e contribuições 1.599 (6.200)
Resultado financeiro,
Receitas financeiras 90 16
Despesas financeiras (14) (58)

76 (42)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos sobre o lucro 1.675 (6.242)

Imposto de renda (277) (140)
Contribuição social sobre o lucro líquido (158) (74)

(435) (214)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 1.240 (6.456)
Quantidade de ações 839.604.521 839.604.521
Lucro (prejuízo) líquido por ação do capital 
social - em reais 0,00015 (0,00077)
A demonstração do resultado abrangente não está sendo apresentada, em 

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

Descrição
Capital  
social

Adiantamento para futuro 
aumento de capital

Reserva  
de capital

Reserva de  
lucros – legal

Reserva  
de lucros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 17.506 1.154 11 3.501 18.744 40.916
Adiantamento para futuro aumento de capital - 1.908 - - - 1.908
Constituição de reserva conf. AGO de 08/09/2020 - - - - (2.050) -
Reversão de reserva especial - - - - 2.050 -
Prejuízo do exercício - - - - (6.456) (6.456)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 17.506 3.062 11 3.501 12.288 36.368
Adiantamento para futuro aumento de capital - 567 - - - 567
Ajustes de exercícios anteriores (nota 14.e) - - - - (840) (840)
Reversão da reserva legal por redução de capital - - - (1.003) 1.003 -
Aumento de capital - AGE de 03/12/2021 8.000 - - - (8.000) -
Redução de capital - AGE de 03/12/2021 (13.014) - - - - (13.014)
Lucro líquido do exercício - - - - 1.240 1.240
Saldos em 31 de dezembro de 2021 12.492 3.629 11 2.498 5.691 24.321

Atividades operacionais 2021 2020
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 1.240 (6.456)
Depreciação 66
Ajuste de exercícios anteriores (840) 100
Resultado líquido ajustado 466 (6.356)
Redução (aumento) nos ativos:

Contas a receber – imóveis vendidos 177 479
Imóveis a comercializar 20.946 2.381
Depósitos judiciais (299) 10
Outros ativos 177 (180)

Aumento (redução) nos passivos:
Fornecedores 1 (21)
Impostos e contribuições a recolher (1.492) 397
Obrigações trabalhistas (520) (81)
Parcelamentos municipais 536

Provisão para imposto de renda e contribuição social (79) (341)
Partes relacionadas (5.314) 0
Créditos de acionistas (1.677) 14
Resultados de exercícios futuros 1.146 (480)
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas - 1.073
Outras obrigações 2 1

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais 14.070 (3.104)
Atividades de investimento

Baixa líquida de ativo imobilizado - (10)
Caixa líquido gerado nas atividades de investimento - (10)
Atividades de financiamento
Adiantamento para futuro aumento de capital 567 1.908
Redução de capital social (13.014) -
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de 
financiamento (12.447) 1.908
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa 1.623 (1.206)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 178 1.384
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 1.801 178

INFORMAMOS AOS ACIONISTAS QUE A AGO PARA APROVAÇÃO DAS CONTAS DE 2021 SERÁ REALIZADA NO DIA 27/05/2022  AS 10 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
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