
TRÊS MORROS PARTICIPAÇÕES S.A.
CNPJ: 10.217.407/0001-29

Relatório da Administração: Srs. Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 31/12/21.
Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (3.a) 98 26 1.763 1.800
Contas a receber de clientes - - 736 736
Dividendos  a receber - - 39.765 36.108
Créditos tributários (3.b) 14 14 118 113

112 40 42.382 38.757
Não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com partes relacionadas (3.d) 686 686 2.407 2.407
Depósitos judiciais 3 3 72 70

689 689 2.479 2.477
Investimentos (3.c/4) 703.083 800.895 828.829 954.361

703.772 801.584 831.308 956.838
Total do ativo 703.884 801.624 873.690 995.595

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Passivo
Circulante
Fornecedores - - 5 6
Impostos e contribuições sociais 3 3 33 33
Outros débitos - - 196 196

3 3 234 235
Não circulante
  Débitos com partes relacionadas (3.d) 686 686 - -

686 686 - -
Patrimônio líquido (5)
Capital social 387.941 387.941 387.941 387.941
Reserva de capital 4.664 4.664 4.664 4.664
Reservas de lucros 506.712 408.429 506.712 408.429
Ajuste de Avaliação Patrimonial (196.129) - (196.129) -
Outros resultados abrangentes 6 (99) 6 (99)

703.194 800.935 703.194 800.935
Participação de acionistas não
controladores - - 170.262 194.425

703.194 800.935 873.456 995.360
Total do passivo 703.884 801.624 873.690 995.595

Demonstrações dos Resultados  
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Receitas (despesas) operacionais
  Gerais e administrativas (15) (14) (174) (335)
  Resultado financeiro, líquido 3 1 61 43
  Resultado de equivalência
 patrimonial (3.c/4) 127.445 122.653 159.029 153.233
Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 127.433 122.640 158.916 152.941
  Imposto de renda e contribuição social - - - (1)
Lucro líquido antes da participação 
minoritária 127.433 122.640 158.916 152.940
  Participação de acionistas não
 controladores - - (31.483) (30.300)
Lucro líquido do exercício 127.433 122.640 127.433 122.640

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
 Reservas de lucros   

Capital 
social

Reserva 
de capital Legal Investimento

Outros 
resultados 

abrangentes

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial

Lucros 
acumu- 

lados

Patri-
mônio 
líquido

Acionistas 
não contro- 

ladores

Patrimônio  
líquido con-

solidado
Saldos em 01/01/20 377.941 4.664 30.200 307.658 (307) - - 720.156 174.466 894.622
Aumento de capital social 10.000 - - (10.000) - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 122.640 122.640 - 122.640
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - - 6.132 - - - (6.132) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - - (28.424) (28.424) - (28.424)
   Reserva para investimento - - - 88.084 - - (88.084) - - -
Ajuste de exercícios anteriores de 
controlada direta - - - (13.645) - - - (13.645) - (13.645)
Outros resultados abrangentes - - - - 208 - - 208 - 208
Participação dos acionistas não
controladores - - - - - - - - 19.959 19.959
Saldos em 31/12/20 387.941 4.664 36.332 372.097 (99) - - 800.935 194.425 995.360
Aumento de capital social - - - - - - - - -
Lucro líquido do exercício - - - - - - 127.433 127.433 - 127.433
Ajuste de avaliação patrimonial  
reflexa - Investida - - - - - (196.129) - (196.129) - (196.129)
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - - 6.372 - - - (6.372) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - - (29.100) (29.100) - (29.100)
   Reserva para investimento - - - 91.911 - - (91.961) (50) - (50)
Outros resultados abrangentes - - - - 105 - - 105 - 105
Participação dos acionistas não 
controladores - - - - - - - - (24.163) (24.163)
Saldos em 31/12/21 387.941 4.664 42.704 464.008 6 (196.129) - 703.194 170.262 873.456

Demonstrações dos Resultados Abrangentes 
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 127.433 122.640
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  - Outros resultados abrangentes 105 208
Resultado abrangente do exercício 127.538 122.848

Demonstrações dos Fluxos de Caixa  
Exercícios Findos em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades
 operacionais: 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 127.433 122.640 127.433 122.640
Ajustes para reconciliar o resultado 
às disponibilidades: (127.445) (122.653) (183.193) (133.274)
Equivalência patrimonial (127.445) (122.653) (159.029) (153.233)
Resultado de participações 
minoritárias - - (24.164) 19.959

Variações nos ativos e passivos
 operacionais - - (3.665) (921)
Créditos tributários - - (5) 23
Dividendos  a receber - - (3.658) (946)
Depósitos judiciais - - (2) (2)

Recursos líquidos aplicados nas
 atividades operacionais (12) (13) (59.425) (11.555)
Investimentos 225.257 41.860 284.561 53.148
Ajuste de exercícios anteriores de 
controlada direta - (13.645) - (13.645)

Recursos líquidos gerados nas
atividades de investimentos 225.257 28.215 284.561 39.503
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Dividendos distribuídos (29.100) (28.424) (29.100) (28.424)
Ajuste de avaliação patrimonial  
reflexa - investida (196.129) - (196.129) -
Aumento de capital social - 10.000 - 10.000
Redução reserva investimento (50) (10.000) (50) (10.000)
Outros resultados abrangentes 105 208 105 208

Recursos líquidos aplicados nas 
atividades de financiamentos (225.174) (28.216) (225.174) (28.216)
Aumento do aumento (redução) no 
caixa e equivalentes de caixa 72 (14) (37) (268)
Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa:
No início do exercício 26 40 1.800 2.068
No fim do exercício 98 26 1.763 1.800

Aumento (redução) no caixa e 
 equivalentes de caixa 72 (14) (37) (268)

Notas Explicativas às DFs. Consolidadas - Em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
1 - Contexto operacional: A Três Morros Participações S.A., é uma holding de 
capital fechado, que tem por objeto social a participação em empreendimentos e/
ou outras sociedades, como sócia, acionista ou quotista, especialmente na área 
de concessão de serviços públicos. 2 - Apresentação das DFs.: As DFs. foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adota-
das no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, 
as normas estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. As 
DFs. são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arre-
dondadas para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra for-
ma. Em 14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício 
findo em 31/12/21. As DFs. consolidadas da empresa Três Morros Participações 
S.A. inclui a seguinte Cia., classificada para efeito de consolidação, como segue:

Empresa Participação Classificação
Developer S.A. 80,19% Controlada

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado correspon-
de à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua 
natureza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, re-
servas e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, 
adiantamento para futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo e/ou 
passivo, mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram conso-
lidados; 3 - Resumo das principais práticas contábeis adotadas: a. Caixa e 
equivalentes de caixa: A Cia. classifica como caixa e equivalentes de caixa, os 
investimentos de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis 
em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um insignificante risco 
de mudança de valor. Estes recursos têm conversibilidade imediata para atender 
a compromissos de caixa de curto prazo. As aplicações financeiras, disponíveis 
para venda, são demonstradas pelo valor da aplicação acrescidos da rentabili-
dade pro-rata temporis até a data das DFs.. São representadas basicamente por 
operações compromissadas e por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com 
garantia de recompra diária pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu 
valor justo. b. Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se 
basicamente a impostos federais e serão utilizados em compensações de débitos 
tributários federais da Cia. nos seus vencimentos. c. Investimentos: Os investi-
mentos em sociedades controladas são contabilizados pelo método de equivalên-

cia patrimonial. De acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento 
ou na diminuição do patrimônio líquido das controladas, após a aquisição, em 
decorrência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decor-
rência de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios 
anteriores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. As DFs. das 
sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação que 
a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as políticas contábeis 
estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. d. Créditos e Débitos com partes 
relacionadas: As transações com partes relacionadas são realizadas em condi-
ções definidas entre elas. Não há encargos financeiros nem prazos de vencimen-
to para essas transações. e. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste 
de “impairment”): A Administração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econô-
micas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda 
de seu valor recuperável. Quando tais evidências são identificadas, e o valor con-
tábil líquido excede o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2020 e 2019 
não foram identificados ajustes a serem contabilizados. f. Declaração de confor-
midade: As DFs. individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a 
Lei das S.A. e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações emitidas 
pelo CPC e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as normas 
internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB.
4 – Investimentos (Controladora) Participação 2021 2020
Developer S.A. 80,19% 703.083 800.895
5 - Patrimônio líquido: Capital social: O capital social subscrito e integralizado, 
em 31/12/21, está representado por 78.479.551 ações (78.479.551 em 31/12/20), 
sendo 39.204.774 (39.204.774 em 31/12/20) ordinárias e 39.274.777 (39.274.777 
em 31/12/20) preferenciais, todas nominativas e sem valor nominal. Dividendos: 
O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de dividendo mínimo obrigatório de 25%, 
calculado sobre o lucro líquido do exercício, apurado na forma da Lei Societária, 
salvo destinação diversa determinada pela Assembleia Geral. Reservas de lu-
cros: Reserva legal - Constituída mediante apropriação de 5% do lucro líquido 
do exercício até o limite de 20% do capital social, em conformidade com o artigo 

193 da Lei nº 6.407/76. Reserva para investimento - Constituída por até 75% 
do lucro líquido do exercício social e tem a finalidade de financiar a expansão das 
atividades da Cia. e/ou de suas empresas controladas e coligadas, podendo ter 
destinação diferente por decisão da Assembleia. Ajuste de avaliação patrimo-
nial: Os ajustes de avaliação patrimonial da companhia referem-se à variação 
do valor contábil dos seus bens substancialmente inferior ao valor justo em 
seus saldos iniciais. A administração considera que os valores de mercado 
refletem a liquidez e a capacidade de geração de seus bens. Em virtude da 
recompra de ações próprias para tesouraria ocorrido em sociedade investida 
indiretamente foi registrado em rubrica do Patrimônio Líquido um ajuste do 
investimento para refletir o efeito desta operação. Outros resultados abran-
gentes - Resultado equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangen-
tes em controlada em conjunto referente a passivo atuarial, líquido de impostos, 
vindo da participação acionária que a Cia. possui na SAAB (Saneamento Am-
biental Águas do Brasil S.A.), através da participação acionária da controlada 
direta Developer S.A.. 6 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos financei-
ros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administra-
ção desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. 7 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou 
os acontecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a 
data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-2

Sexta-feira, 29/04/2022
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