
GLIMDAS PARTICIPAÇÕES S.A. CNPJ/MF 30.526.602/0001-48

Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022.           Israel Klabin - Presidente.          Roberto Carlos Bocafoli Righi - Contador CRC - RJ 075.664/O-0.

Relatório da Administração: Em atendimento às determinações legais e estatutárias, apresentamos as demonstrações financeiras correspondentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, compreendendo Balanço 
Patrimonial, Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido, Fluxo de Caixa e Notas Explicativas. Rio de Janeiro, 29 de abril de 2022. A Administração.

Balanços Patrimoniais
ATIVO 2021 2020
Circulante ..................................................................... 13.870 25.331
Caixa e equivalentes de caixa ....................................... 13.178 25.018
Tributos a recuperar ...................................................... 541 313
Outros créditos  ............................................................. 151 –
Não Circulante ............................................................. 263.623 160.319
Contas a receber - empresas associadas ..................... 112 1.351
Investimentos em coligadas .......................................... 261.820 157.241
Imobilizado .................................................................... 1.691 1.727
Total do ativo ............................................................... 277.493 185.650
PASSIVO 2021 2020
Circulante ..................................................................... 165 15.197
Impostos e contribuições a recolher  ............................. 45 1
Dividendos a pagar........................................................ – 15.116
Outras contas a pagar ................................................... 120 80
Não Circulante ............................................................. 25.081 25.000
Empréstimos.................................................................. 25.081 25.000
Patrimônio Líquido ...................................................... 252.247 145.453
Capital social ................................................................. 46.037 46.037
Reservas de capital ....................................................... 2.189 2.189
Reserva de reavaliação reflexa ..................................... 1.871 1.871
Reserva legal................................................................. 9.207 9.207
Reserva de lucros a realizar .......................................... 188.978 54.524
Ajustes de avaliação patrimonial reflexa ....................... 3.965 31.625
Total do passivo e patrimônio líquido ....................... 277.493 185.650

Demonstrações dos Resultados
Receitas (despesas) operacionais 2021 2020
Despesas gerais e administrativas ................................ (1.697) (837)
Outras receitas e despesas, líquidas ............................ 1.630 –
Resultado de equivalência patrimonial  ......................... 81.022 (33.310)
Resultado financeiro ...................................................... (809) 5
Receitas financeiras ...................................................... 682 14
Despesas financeiras .................................................... (1.491) (9)
Lucro (prejuízo) antes dos tributos sobre o lucro ... 80.146 (34.142)
Imposto de renda corrente ............................................ (23) –
Contribuição social corrente  ......................................... (14) –
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ......................... 80.109 (34.142)

2021 2020
Caixa líquido de atividades operacionais .................... 1.616 1.854
Caixa gerado nas operações ......................................... 672 (738)
Lucro (prejuízo) líquido do exercício ................................ 80.109 (34.142)
Resultado de equivalência patrimonial ............................. (81.022) 33.310
Depreciações.................................................................... 94 94
Juros de empréstimos  ..................................................... 1.491 –
Variação nos ativos e passivos..................................... 944 2.592
Tributos a recuperar ......................................................... (228) 1.082
Outros créditos  ................................................................ (151) –
Contas a receber - empresas associadas ........................ 1.239 2.791
Impostos e contribuições a recolher  ................................ 44 –
Outras contas a pagar ...................................................... 40 (1.281)

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
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lados Total
Saldos em 31/12/2019............................................................ 46.037 11.672 1.892 9.207 121.048 36.115 – 225.971
Prejuízo líquido do exercício ................................................... – – – – – – (34.142) (34.142)
Ajustes reservas em coligadas por equivalência patrimonial .. – (11.647) (21) – (32.382) (4.490) – (48.540)
Constituição de reservas ......................................................... – 2.164 – – – – – 2.164 
Absorção de prejuízos com reservas ...................................... – – – – (34.142) – 34.142 –
Saldos em 31/12/2020............................................................ 46.037 2.189 1.871 9.207 54.524  31.625 – 145.453
Lucro líquido do exercício........................................................ – – – – – – 80.109 80.109
Ajustes reservas em coligadas por equivalência patrimonial .. – – – – 63.584 (27.660) – 35.924
Dividendos distribuídos ........................................................... – – – – – – (9.239) (9.239)
Absorção de prejuízos com reservas ...................................... – – – – 70.870 – (70.870) –
Saldos em 31/12/2021............................................................ 46.037 2.189 1.871 9.207 188.978 3.965 – 252.247

2021 2020
Caixa líquido atividades de investimento .................... 12.309 8.361
Aquisição de bens do imobilizado .................................... (58) –
Recebimento de dividendos ............................................. 12.367 8.361
Caixa líquido atividades de financiamento .................. (25.765) 14.721
Captação de empréstimos................................................ – 25.000
Amortização de empréstimos  .......................................... (1.410) –
Dividendos pagos ............................................................. (24.355) (10.279)
Aumento (diminuição) das disponibilidades ............... (11.840) 24.936
Disponibilidades: No início do exercício ....................... 25.018 82
 No fim do exercício ........................... 13.178 25.018

(11.840) 24.936
Notas explicativas: 1. Atividade social: A Companhia tem por objetivo a administração de seus recursos próprios e a participação em outras sociedades. 
2. Elaboração das demonstrações financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil. 3. Principais práticas contábeis adotadas: a) Apuração do resultado: O resultado é apurado segundo o regime 
de competência. b) Caixa e equivalentes de caixa: Compreendem os saldos de caixa, saldos bancários e aplicações financeiras com risco insignificante de 
mudança de valor. c) Investimentos: O investimento em empresas coligadas é avaliado pelo método da equivalência patrimonial. 4. Capital: O capital social 
é composto por 3.370.911 ações sem valor nominal, sendo 1.941.044 ações ordinárias e 1.429.867 ações preferenciais.

Demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020 (Em milhares de reais)

Sexta-feira, 29/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 
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