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Relatório da Administração: Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações Financeiras segundo o que dispõe a Lei nº 6.404/76, relativas ao 
exercício encerrado em 31/12/2021. Permanecemos à inteira disposição dos senhores acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos julgados necessários. Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022  A Diretoria

Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Nota 2021 2020

Ativo
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 849 292
 Aplicações financeiras 4 8.859 23.819
 Contas a receber 5 17.584 16.148
 Dividendos antecipados 9 19.955 –
 Outros créditos 1.718 663

48.965 40.922
Não circulante
 Outros valores a receber 6 16.081 9.119
 Outros créditos 662 547
 Propriedades para investimento 6 235.621 242.045
 Intangível 36 51

252.400 251.762
Total do ativo 301.365 292.684

Nota 2021 2020
Passivo
Circulante
 Fornecedores 52 97
 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 9 – 10.584
 Impostos e contribuições a recolher 3.321 826
 Receitas diferidas 7 309 313
 Outras obrigações 304 77

3.986 11.897
Não circulante
 Receitas diferidas 7 591 765
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 8 2.285 3.155

2.876 3.920
Patrimônio líquido 9
 Capital social 230.505 230.505
 Reservas de lucros 63.998 46.362

294.503 276.867
Total do passivo e do patrimônio líquido 301.365 292.684

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Nota 2021 2020
Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços 11 43.823 34.873
Custo de aluguéis e serviços 12 (9.400) (7.354)
Lucro bruto 34.423 27.519
Receitas (despesas) operacionais
 Despesas com vendas, gerais e administrativas 13 (2.320) (1.987)
 Ganho na venda de terreno 6 27.868 6.874
 Outras receitas (despesas), líquidas (162) (442)

25.386 4.445
Resultado financeiro
 Despesas financeiras 14 (189) (27)
 Receitas financeiras 14 584 446
Resultado financeiro 395 419
Lucro antes dos impostos e contribuições 60.204 32.383
Imposto de renda e contribuição social correntes 8 (12.084) (2.560)
Imposto de renda e contribuição diferidos 8 870 14.740
Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
Lucro líquido por ação básico e diluído - (em R$) 9 0,21 0,19
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do resultado abrangente - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
Outros resultados abrangentes – –
Resultado abrangente total 48.990 44.563

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Reservas de lucros

Capital 
social

Reserva 
legal

Reserva de retenção 
de lucros

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31 dezembro de 2019 230.505 4.158 8.225 – 242.888
Lucro líquido do exercício – – – 44.563 44.563
Constituição da reserva legal (Nota 9) – 2.228 – (2.228) –
Dividendos mínimos obrigatórios (Nota 9) – – – (10.584) (10.584)
Constituição de reserva de retenção de lucros (Nota 9) – – 31.751 (31.751) –
Saldos em 31 dezembro de 2020 230.505 6.386 39.976 – 276.867
Lucro líquido do exercício – – – 48.990 48.990
Constituição da reserva legal (Nota 9) – 2.449 – (2.449) –
Distribuição de dividendos (Nota 9) – – – (14.019) (14.019)
Constituição de reserva de retenção de lucros (Nota 9) – – 32.522 (32.522) –
Distribuição de dividendos adicionais 2020 (Nota 9) – – (17.335) – (17.335)
Saldos em 31 dezembro de 2021 230.505 8.835 55.163 – 294.503

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração dos fluxos de caixa - Exercícios findos  
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

2021 2020
Atividades operacionais
 Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
 Ajustes ao lucro líquido decorrentes de
  Depreciação e amortização 3.422 3.377
  Aluguel linear (402) (7.515)
  Provisão para perda de crédito esperada 2.237 1.793
  Ganho na venda de terreno (28.279) (6.874)
  Impostos diferidos (870) (14.740)

25.098 20.604
 Redução (aumento) dos ativos
  Contas a receber (3.271) (1.911)
  Impostos a recuperar – 946
  Outros créditos (1.176) (625)

(4.447) (1.590)
 Aumento (redução) dos passivos
  Fornecedores (45) (642)
  Impostos e contribuições a recolher 13.292 2.207
  Outras obrigações 227 (149)
  Receitas diferidas (178) (313)

13.296 1.103
Impostos pagos - IRPJ e CSLL (10.317) (964)
Impostos pagos - PIS, COFINS e ISS (473) (913)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 23.156 18.240
Atividades de investimento
Adições em propriedade para investimento (2.549) (1.932)
Venda das propriedades para investimento 26.883 –
Aquisição de intangível – (35)
Resgate (aumento) líquido em aplicações financeiras 14.960 (22.321)
Caixa líquido gerado (consumido) pelas atividades
  de investimento 39.294 (24.288)
Atividades de financiamento
Dividendos e JCP pagos (61.893) (3.587)
Caixa líquido consumido pelas atividades 
 de financiamento (61.893) (3.587)
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 556 (9.635)
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 849 292
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 292 9.927
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 556 (9.635)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto operacional: O Parque Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), 
sediado na Rua Dias Ferreira nº 190, Sala 301 - parte, na cidade do Rio de 
Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, e filial na Cidade de Maceió, Estado de 
Alagoas, na Av. Comendador Gustavo Paiva nº 9.994, Cruz das Almas, foi 
constituído em 20 de fevereiro de 2008 e tem por objeto exploração de empre-
endimentos imobiliários, incluindo “shopping center”, no município de Maceió, 
Estado de Alagoas, bem como a gestão de estacionamentos e garagens pró-
prios. A Companhia é uma Joint Venture entre a Aliansce Sonae Shopping 
Centers S.A. (Aliansce Sonae) e a Multiplan Empreendimentos Imobiliários 
S.A., com participação de 50% da Aliansce Sonae, que possui como principal 
atividade a participação direta ou indireta e a exploração econômica de em-
preendimentos de centros comerciais, shopping centers e similares, podendo 
participar em outras sociedades, como sócia ou acionista, e a prestação de 
serviços de assessoria comercial, administração de shopping centers e admi-
nistração de condomínios em geral. A Companhia detém participação de 
100% no empreendimento Parque Shopping Maceió localizado no município 
de Maceió, Estado de Alagoas, que foi inaugurado em novembro de 2013. A 
autorização para a emissão dessas demonstrações financeiras foi dada pela 
Diretoria em 25 de abril de 2022. 2. Resumo das principais políticas contá-
beis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas de-
monstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplica-
das de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado 
de outra forma. 2.1. Base de preparação: As demonstrações financeiras fo-
ram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstra-
ções financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utiliza-
das pela administração na sua gestão. Elas foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor, que, no caso de determinados ativos fi-
nanceiros, é ajustado para refletir a mensuração ao valor justo. A preparação 
de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis 
críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da 
Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que 
requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem 
como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as de-
monstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 2.2. Caixa e equivalen-
tes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa e de-
pósitos. Os saldos desta rubrica estão sujeitos a insignificante risco de 
mudança de valor. 2.3. Contas a receber: Incluem valores a receber de alu-
guéis, cessão de direito de uso (CDU) de áreas e serviços prestados a tercei-
ros, registrados conforme o regime de competência na data do balanço e que 
são classificados como empréstimos e recebíveis. Se o prazo de recebimento 
é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
Para contas a receber de clientes, a Companhia aplica uma abordagem sim-
plificada no cálculo das perdas de crédito esperadas. Portanto, a Companhia 
não acompanha as alterações no risco de crédito, mas reconhece uma provi-
são para perdas com base em perdas de crédito esperadas vitalícias em cada 
data-base. A Companhia estabeleceu uma matriz de provisões que se baseia 
em sua experiência histórica de perdas de crédito, ajustada para fatores pros-
pectivos específicos para os devedores e para o ambiente econômico. 2.4. 
Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos financeiros 
no reconhecimento inicial, são mensurados ao custo amortizado e subse-
quentemente mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abran-
gentes ou ao valor justo por meio do resultado. A classificação dos ativos fi-
nanceiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos 
de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Compa-
nhia para a gestão destes ativos financeiros. Com exceção das contas a rece-
ber de clientes que não contenham um componente de financiamento signifi-
cativo ou para as quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a 
Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acres-
cido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para as quais a 
Companhia tenha aplicado o expediente prático são mensuradas pelo preço 
de transação determinado de acordo com o CPC 47. Vide políticas contábeis 
na Nota 2.14 - Reconhecimento de receitas. Para que um ativo financeiro seja 
classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam 
“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido como 
teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é execu-
tada em nível de instrumento. O modelo de negócios da Companhia para ad-
ministrar ativos financeiros se refere a como ele gerencia seus ativos financei-
ros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se os fluxos 
de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos 
ativos financeiros ou de ambos. Ativos financeiros ao custo amortizado (ins-
trumentos de dívida): A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo 
amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: (a) o ativo fi-
nanceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais; e (b) os 
termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, 
a fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e 
juros sobre o valor do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo 
amortizado são subsequentemente mensurados usando o método de juros 
efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são 
reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta 
redução ao valor recuperável. Os ativos financeiros da Companhia ao custo 
amortizado incluem contas a receber de clientes e outras contas a receber. Os 
ativos financeiros da Companhia ao valor justo por meio do resultado incluem 
principalmente as aplicações financeiras. Redução ao valor recuperável de 
ativos financeiros: A Companhia reconhece uma provisão para perdas de cré-
dito esperadas para todos os instrumentos de dívida não detidos pelo valor 
justo por meio do resultado. As perdas de crédito esperadas baseiam-se na 
diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o con-
trato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, desconta-
dos a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. 
Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda de garantias 
detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos termos con-
tratuais. 2.5. Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: 
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, contas a pagar, 
conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são mensurados inicial-
mente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que 
não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os passivos 
financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar. Pas-
sivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem 
incorridos para fins de recompra no curto prazo. Ganhos ou perdas em passi-
vos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os 
passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por 
meio do resultado são designados na data inicial de reconhecimento, e so-
mente se os critérios do CPC 48 forem atendidos. A Companhia não designou 
nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado. 2.6. Proprie-
dades para investimento: Propriedade para investimento é a propriedade 
mantida para auferir receita de aluguel para valorização de capital ou para 
ambos, mas não para venda no curso normal dos negócios, fornecimento de 
serviços ou para propósitos administrativos. A propriedade para investimento 
é mensurada pelo custo no reconhecimento inicial e depreciada pelo prazo de 
vida útil de 50 anos. Em atenção ao CPC 28, a Companhia registra o shopping 
center em operação e em desenvolvimento como propriedade para investi-
mento, dado que estes empreendimentos comerciais são mantidos para fins 
de arrendamento mercantil operacional. 2.7. Provisões para perdas por im-
pairment em ativos não financeiros: A Administração revisa anualmente o 
valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudan-
ças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que pos-
sam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Se tais evidên-
cias forem identificadas e o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, 
é constituída provisão para desvalorização ajustando o valor contábil líquido 
ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada uni-
dade geradora de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e 
o valor justo menos despesas de venda. 2.8. Fornecedores: As contas a 
pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor justo e, sub-
sequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 
taxa de juros efetiva. 2.9. Provisões: As provisões são reconhecidas quando: 
(i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não formalizada como resul-
tado de eventos passados; (ii) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor possa ser estimado com 

segurança. As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que 
devem ser necessários para liquidar a obrigação, com o uso de uma taxa an-
tes do imposto que reflita as avaliações atuais do mercado para o valor do 
dinheiro no tempo e para os riscos específicos da obrigação. 2.10. Capital 
social: Ações ordinárias e preferenciais são classificadas como patrimônio 
líquido. 2.11. Receitas e despesas financeiras: As receitas financeiras 
abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros 
efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com variações no valor 
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado 
e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas nos 
ativos financeiros, caso aplicável. 2.12. Imposto de renda e contribuição 
social: As provisões de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 
fiscal são calculadas pelo regime de tributação lucro presumido caixa, aplican-
do as alíquotas 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o montante tribu-
tável excedente de R$240 mil por ano para imposto de renda e 9% para CSLL, 
sob uma base presumida distinta, conforme receita correspondente. Ou seja, 
a base de cálculo do imposto é determinada através da aplicação de um per-
centual sobre os valores globais da receita auferida pela pessoa jurídica, per-
centual este que é expressamente previsto em lei e varia em função da ativi-
dade da Empresa. • Receitas operacionais - percentual presumido de 32%;  
• Receitas financeiras - percentual de 100%. A apuração por meio do lucro 
presumido que tem como base o regime de caixa é calculado proporcional-
mente ao valor recebido dos valores faturados, mas sem dedução de qualquer 
tipo de custos ou despesas. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a re-
ceber esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas de 
impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresenta-
ção das demonstrações financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar 
com relação aos exercícios anteriores. 2.13. Resultado por ação: O resulta-
do por ação básico é calculado por meio do resultado do exercício atribuível 
aos acionistas da Companhia e a média ponderada das ações ordinárias em 
circulação no respectivo exercício. O resultado por ação diluído é calculado 
por meio da referida média das ações em circulação, ajustada pelos instru-
mentos potencialmente conversíveis em ações, com efeito diluidor, nos exer-
cícios apresentados, nos termos do CPC 41. 2.14. Reconhecimento de re-
ceita: Receita de aluguel e cessão de direitos de uso (CDU): A Companhia 
reconhece suas receitas de aluguel e cessão de direito de uso pelo método 
linear durante o período do arrendamento, incluída na receita na demonstra-
ção do resultado devido à sua natureza operacional. Essas operações são 
classificadas como arrendamentos operacionais, uma vez que a Companhia 
não transfere substancialmente todos os riscos e benefícios da posse do ati-
vo. Os contratos de locação de forma geral estabelecem que os locatários 
devem pagar o maior valor entre um mínimo contratual estipulado e uma vari-
ável, calculado através de um percentual sobre as vendas de cada estabele-
cimento. Os aluguéis mínimos são ajustados por aumentos fixos regulares ao 
longo do prazo dos contratos, aluguel em dobro no mês de dezembro e pela 
inflação. De acordo com o CPC 06 (R1)/IAS 17 - Operações de arrendamento 
mercantil, as receitas de aluguéis mínimos, considerando eventuais efeitos de 
carências, descontos, etc., e excluindo os efeitos inflacionários, devem ser 
reconhecidas de forma linear ao longo do prazo do contrato, e qualquer ex-
cesso do aluguel variável é reconhecido quando incorrido, independentemen-
te da forma de recebimento. Analogamente, as receitas de cessão de direito 
de uso (CDU) também são reconhecidas em bases lineares durante o prazo 
de duração dos contratos, a partir do início do prazo da locação. Receita de 
estacionamento: Refere-se à receita com a exploração de estacionamentos 
do shopping center apropriada ao resultado de acordo com o regime de com-
petência. Receitas de financeiras: As receitas financeiras abrangem receitas 
de juros sobre aplicações financeiras, variações no valor justo de ativos finan-
ceiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado e ganhos nos instru-
mentos financeiros derivativos. A receita de juros é reconhecida no resultado, 
através do método dos juros efetivos. 2.15. Distribuição de dividendos:  
A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida 
como um passivo nas demonstrações financeiras da Companhia ao final do 
exercício, com base no estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima 
do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são aprovados 
em Assembleia Geral. 2.16. Pronunciamentos novos ou revisados aplica-
dos pela primeira vez em 2021: A Companhia aplicou pela primeira vez de-
terminadas alterações às normas, em vigor para períodos anuais iniciados em 
1° de janeiro de 2021 ou após esta data. A Companhia decidiu não adotar 
antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que te-
nham sido emitidas, mas ainda não vigentes. Alterações no CPC 06 (R2), 
CPC 11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Re-
ferência: As alterações aos CPC 38 e 48 fornecem exceções temporárias que 
endereçam os efeitos nas demonstrações financeiras quando uma taxa de 
certificado de depósito interbancário é substituída como uma alternativa por 
uma taxa quase que livre de risco. As alterações incluem os seguintes expe-
dientes práticos: • Um expediente prático que requer mudanças contratuais, 
ou mudanças nos fluxos de caixa que são diretamente requeridas pela refor-
ma, a serem tratadas como mudanças na taxa de juros flutuante, equivalente 
ao movimento numa taxa de mercado. • Permite mudanças requeridas pela 
reforma a serem feitas nas designações e documentações de hedge, sem que 
o relacionamento de hedge seja descontinuado. • Fornece exceção temporá-
ria para entidades estarem com requerimento de separadamente identificável 
quando um instrumento com taxa livre de risco é designado como hedge de 
um componente de risco. Essas alterações não impactaram as demonstra-
ções financeiras individuais e consolidadas da Companhia. Alterações no 
CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrenda-
tários em Contratos de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021: 
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orien-
tações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao 
contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pande-
mia Covid-19. Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por 
não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrenda-
dor é uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer 
essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrenda-
mento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacio-
nada à Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o 
CPC 06 (R2) se a mudança não fosse uma modificação do contrato de arren-
damento. Essas alterações não impactaram as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas da Companhia. 2.17. Normas emitidas, ainda não 
vigentes: As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não 
ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras individu-
ais e consolidas, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar es-
sas normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem 
em vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou 
não circulante: Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 
69 a 76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos 
para classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações 
esclarecem: • O que significa um direito de postergar a liquidação; • Que o 
direito de postergar deve existir na data-base do relatório; • Que essa classifi-
cação não é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito 
de postergação. Que somente no caso de um derivativo embutido em um 
passivo conversível for em si um instrumento de capital próprio os termos de 
um passivo não afetariam sua classificação. As alterações são válidas para 
períodos iniciados a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas 
retrospectivamente. Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis: 
Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao 
CPC 23), no qual introduz a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações 
esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudan-
ças nas políticas contábeis e correção de erros. Além disso, eles esclarecem 
como as entidades usam as técnicas de medição e inputs para desenvolver as 
estimativas contábeis. As alterações serão vigentes para períodos iniciados 
em, ou após, 1º de janeiro de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e 
estimativas contábeis que ocorrerem em, ou após, o início desse período. 
Adoção antecipada é permitida se divulgada. Não se espera que as altera-
ções tenham um impacto significativo nas demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas da Companhia. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice 
Statement 2: Divulgação de políticas contábeis: Em fevereiro de 2021, o IASB 
emitiu alterações ao IAS 1 (norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice 
Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e exem-
plos para ajudar entidades a aplicar o julgamento da materialidade para a di-
vulgação de políticas contábeis. As alterações são para ajudar as entidades a 
divulgarem políticas contábeis que são mais úteis ao substituir o requerimento 
para divulgação de políticas contábeis significativas para políticas contábeis 
materiais e adicionando guias para como as entidades devem aplicar o con-
ceito de materialidade para tomar decisões sobre a divulgação das políticas 

contábeis. As alterações ao IAS 1 são aplicáveis para períodos iniciados em, 
ou após, 1º de janeiro de 2023 com adoção antecipada permitida. Já que as 
alterações ao Practice Statement 2 fornecem guias não obrigatórias na aplica-
ção da definição de material para a informação das políticas contábeis, uma 
data para adoção desta alteração não é necessária. A Companhia está atual-
mente avaliando os impactos dessas alterações nas políticas contábeis divul-
gadas. 3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: 
Julgamentos: A preparação das demonstrações financeiras da Companhia 
requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, 
e as respectivas divulgações, bem como as divulgações de passivos contin-
gentes. As demonstrações financeiras foram elaboradas com apoio em diver-
sas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas 
contábeis envolvidas na preparação das demonstrações financeiras foram 
apoiadas em fatores objetivos e subjetivos, com base no julgamento da admi-
nistração para determinação do valor adequado a ser registrado nas demons-
trações financeiras. A liquidação das transações envolvendo estas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico inerente ao 
processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas pelo menos 
anualmente. Descrevemos abaixo as principais estimativas da Companhia: 
Mensuração ao valor justo de propriedades para investimento: A Companhia 
divulga o valor justo de sua propriedade para investimento conforme requeri-
do pelo IAS 40/CPC 28. Para propriedade de investimento, uma metodologia 
de avaliação baseada em um modelo de fluxo de caixa descontado foi utiliza-
da, considerando a ausência de dados de mercado comparáveis devido à 
natureza das propriedades. A Companhia prepara internamente os referidos 
cálculos. As principais premissas utilizadas para determinar o valor justo das 
propriedades para fins de divulgação são fornecidas na Nota 6. Perda por re-
dução ao valor recuperável de ativos não financeiros: Uma perda por redução 
ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o 
valor justo líquido das despesas de venda e o valor em uso. O cálculo do valor 
justo líquido das despesas de venda é baseado em informações disponíveis 
de transações de venda de ativos similares ou preços de mercado menos as 
despesas de venda. O cálculo do valor em uso é baseado no modelo de fluxo 
de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento da Compa-
nhia e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia 
ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que 
melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O 
valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo 
de caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros espera-
dos e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. As principais 
premissas utilizadas para determinar o valor recuperável das diversas unida-
des geradoras de caixa, incluindo análise de sensibilidade, são detalhadas 
nas Notas 6. Provisão para perdas de crédito esperadas para contas a rece-
ber e ativos de contrato: A Companhia utiliza uma matriz de provisão para 
calcular a perda de crédito esperada para contas a receber de aluguéis e 
cessão de direito de uso. As taxas de provisão aplicadas são baseadas em 
dias de atraso para agrupamentos de vários segmentos de clientes que apre-
sentam padrões de perda semelhantes. A matriz de provisão baseia-se inicial-
mente nas taxas de perda histórica observadas pela Companhia. A Compa-
nhia revisa a matriz de forma prospectiva para ajustá-la de acordo com a 
experiência histórica de perda de crédito. Por exemplo, se há expectativa de 
deterioração de condições econômicas previstas no próximo ano (por exem-
plo, o produto interno bruto), o que pode levar a um aumento na inadimplência 
no setor, as taxas de perda históricas são ajustadas. Em todas as datas de 
relatórios, as taxas de perda histórica observadas são atualizadas e as mu-
danças nas estimativas prospectivas são analisadas. A avaliação da correla-
ção entre as taxas de perda histórica observadas, as condições econômicas 
previstas e as perdas de crédito esperadas são uma estimativa significativa. A 
quantidade de perdas de crédito esperadas é sensível a mudanças nas cir-
cunstâncias e nas condições econômicas previstas. A experiência histórica de 
perda de crédito da Companhia e a previsão das condições econômicas tam-
bém podem não representar o padrão real do cliente no futuro. As informa-
ções sobre as perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber da 
Companhia estão divulgadas na Nota 5. Provisões para riscos tributários, cí-
veis e trabalhistas: A Companhia reconhece provisão para causas fiscais, cí-
veis e trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação 
das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponí-
veis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamen-
to jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos e interno. As pro-
visões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas 
circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspe-
ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos as-
suntos ou decisões de tribunais. As obrigações legais são provisionadas, in-
dependente da estimativa de perda das causas a ela relacionadas. Para mais 
detalhes sobre provisão para contingências.
4. Aplicações financeiras: 2021 2020
CDB - Banco BNB e Itaú 550 11.172
Fundo Renda Fixa - Banco Itaú 8.109 12.447
Debêntures - Banco Itaú 200 200

8.859 23.819
De acordo com a política de investimentos da Companhia, os ativos financeiros 
são mensurados ao valor justo por meio do resultado. Tais investimentos 
possuí taxa de juros de 100% do CDI em 31 de dezembro de 2021 com o 
vencimento original 2022 (em 31 de dezembro de 2020 as taxas de juros dos 
investimentos estavam a 138,0% do CDI com vencimento original 2021).  
A Companhia objetiva gerir suas aplicações financeiras, buscando o equilíbrio 
entre liquidez e rentabilidade, considerando o plano de investimento 
programado para os próximos anos.
5. Contas a receber: 2021 2020
Aluguéis e serviços a receber 9.690 7.112
Estacionamento 404 172
Quotas condominiais a receber 3.031 2.425
Cessão de direito de uso 829 839
Outros 250 385

14.204 10.933
Aluguel linear 10.680 10.278
Provisão para perda de crédito esperada (“PCE”) (7.300) (5.063)

17.584 16.148
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Parque Shopping Maceió S.A.
CNPJ nº 09.511.067/0001-65

Notas explicativas às demonstrações financeiras - 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)
A composição por idade de vencimento de contas a receber é apresentada 
a seguir:

Saldo vencido

Descrição
Saldo a  
vencer < 90 dias

91 - 
180  

dias

181 - 
360 

 dias
>360  
dias Total

Aluguéis 5.855 533 354 1.197 1.751 9.690
Estacionamentos 404 – – – – 404
CDU a receber 146 14 76 – 593 829
Quotas condominiais a receber 149 648 2.234 – – 3.031
Outros – – – – 250 250
Total em 2021 6.554 1.195 2.664 1.197 2.594 14.204
Aluguel linear (a) 10.680
(-) PCE (7.300)
Saldo líquido 2021 17.584
(a) Desde março de 2020, em função da pandemia da COVID-19 que trouxe 
impactos diretos nas operações da Companhia, a Administração introduziu 
uma modificação em sua relação com os lojistas, permitindo que os mesmos, 
sob a condição de efetuarem pagamentos devidos dentro das respectivas 
datas de vencimento, fizessem os pagamentos dos aluguéis com redução 
pontual do valor do aluguel devido (essa condição alcança a maioria dos 
lojistas do portfólio da Companhia, mas consideram exceções de 
estabelecimentos que não tiveram suas operações interrompidas com o 
fechamento do Shopping). Essas reduções não serão compensadas em 
parcelas remanescentes dos contratos de arrendamento. Dessa forma, essa 
condição foi tratada como uma modificação do fluxo do contrato de 
arrendamento e, portanto, a Companhia revisou a linearização de seus 
aluguéis mínimos de acordo com o prazo remanescente de cada contrato, 
como previsto pelo CPC 06(R2)/IFRS 16.

Saldo vencido

Descrição
Saldo a  
vencer

< 90  
dias

91 - 
180  

dias

181 - 
360  

dias
>360  
dias Total

Aluguéis 4.837 577 332 428 938 7.112
Estacionamentos 172 – – – – 172
CDU a receber 214 – – 30 595 839
Quotas condominiais a receber – – 260 501 1.664 2.425
Outros – 1 – – 384 385
Total em 2020 5.223 578 592 959 3.581 10.933
Aluguel linear 10.278
(-) PCE (5.063)
Saldo líquido 2020 16.148
Aluguéis, cessão de direito e quotas condominiais a receber: A Companhia 
utiliza a abordagem simplificada para estimar a perda esperada sobre seus 
recebíveis, fazendo uso de uma matriz de perdas esperadas elaborada  
com base no histórico de perdas, ajustada pelas expectativas da Administração, 
sobre os aspectos que possam influenciar a inadimplência dos lojistas  
no futuro. Abaixo, são apresentadas as informações sobre a exposição  
ao risco de crédito nas contas a receber de locação, cessão de direito  
e quotas condominiais a receber da Companhia, utilizando-se de uma matriz 
de provisão:

%
Risco 31/12/2021 31/12/2020
A vencer 1,14 1,14
Vencidos até 90 dias 43,73 43,73
Vencidos até 180 dias 69,02 69,02
Vencidos até 360 dias 87,39 87,39
Vencidos há mais de 360 dias 99,00 96,50
Estacionamento: O contas a receber de estacionamento é composto por 
valores recebidos através de meios de pagamento cuja liquidação financeira 
ocorre em até 30 dias. A Companhia entende que o risco de crédito para o 
contas a receber de estacionamento é muito baixo, não possuindo histórico  
de inadimplência. Desta forma, a Companhia não identificou a necessidade 
de provisão para perda para crédito esperada sobre o respectivo saldo em  
31 de dezembro de 2021 e 2020. O movimento na provisão para perdas  
por redução no valor recuperável em relação aos recebíveis durante o 
exercício foi o seguinte:

2021 2020
Saldo em 1° de janeiro (5.063) (3.344)
Reversão permanente de recebíveis 5 74
Constituição (reversão) de PCE (2.242) (1.793)

(7.300) (5.063)
5.1. Arrendamento operacional: A Companhia mantém contratos de 
arrendamento operacional com os locatários das lojas do shopping 
(arrendatários) que possuem, via de regra, prazo de vigência de 5 anos. 
Excepcionalmente podem ter contratos com prazos de vigências e condições 
diferenciadas. Nas demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021, os contratos de arrendamento geraram receitas de 
aproximadamente R$3.235 por mês em 2021 (R$2.511 por mês em 2020), e 
apresentavam o seguinte cronograma de renovação:

2021 2020
Em 2021 – 1,64%
Em 2022 20,71% 5,74%
Em 2023 16,04% 51,04%
A partir de 2024 41,92% 20,61%
Prazo indeterminado 21,33% 20,97%

110,00% 100,00%
6. Propriedades para investimento: As propriedades para investimento 
referem-se ao empreendimento comercial mantido pela Companhia sob 
arrendamento operacional. Segue abaixo a tabela de conciliação da 
propriedade para investimento indicando o início e fim dos exercícios:

Custo
Depreciação  

acumulada Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 276.100 (30.637) 245.463
Adições 1.932 (3.364) (1.432)
Baixa de terreno (a) (1.986) – (1.986)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 276.046 (34.001) 242.045
Adições 2.549 (3.407) (858)
Baixa de terreno (b) (5.566) – (5.566)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 273.029 (37.408) 235.621
(a) Em novembro de 2020, a Companhia vendeu um terreno “04” anexo ao 
shopping pelo montante de R$9.119. Este valor ainda não foi pago pela 
compradora e está registrado na rubrica de outros valores a receber no ativo 
não circulante. Este valor será pago conforme as vendas das unidades 
habitacionais que serão construídas no terreno pela compradora. O ganho 
registrado nesta operação foi de R$6.874 reconhecido no resultado na rubrica 
de “Ganho na venda de terreno”. (b) Vendas de terreno durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2021: I. Em abril de 2021, a Companhia vendeu 
um terreno “06” anexo ao shopping pelo montante de R$11.102. O ganho 
registrado nesta operação foi de R$9.112 reconhecido no resultado na rubrica 
de “Ganho na venda de terreno”. II. Em junho de 2021, a Companhia vendeu 
um terreno “03” anexo ao shopping pelo montante de R$9.837. Este valor será 
pago conforme as vendas das unidades habitacionais que serão construídas 
no terreno pela compradora. O ganho registrado nesta operação foi de 
R$8.212 reconhecido no resultado na rubrica de “Ganho na venda de terreno”. 
III. Em novembro de 2021, a Companhia vendeu um terreno “02” anexo ao 
shopping pelo montante de R$12.906, valor totalmente recebido em 2021. O 
ganho registrado nesta operação foi de R$10.955 reconhecido no resultado 
na rubrica de “Ganho na venda de terreno”. IV. Em 31 de dezembro de 2021, 
a Companhia já recebeu o montante de R$2.874 referentes as vendas das 
unidades habitacionais. Valor justo da propriedade para investimento: O valor 
justo da propriedade para investimento foi calculado internamente por 
profissionais experientes do segmento de shopping centers. A metodologia de 
projeção foi elaborada considerando os contratos existentes à luz das 
condições atuais e projeções condizentes com a capacidade de crescimento 
de cada ativo e estimativas macroeconômicas para um período de 10 anos, 
juntamente a um valor residual fundamentado na perpetuidade da receita do 
último ano projetado com crescimento nulo. Essas projeções foram 
descontadas para a data-base da avaliação à uma taxa de desconto definida 
para cada shopping em um intervalo de 6,75% e 9,0% de “Discount Rate” e 
intervalo de 6,50% e 8,75% de “Exit yield” para a avaliação de 31 de dezembro 
de 2021 (6,75% e 9,00% de “Discount Rate” e intervalo de 6,25% e 8,50% de 
“Exit yield” para a avaliação de 31 de dezembro de 2020). Adicionalmente, o 
fluxo de caixa projetado dos shoppings em operação não considerou 

expansões relevantes para os empreendimentos. Com a revisão das 
premissas adotadas de acordo com o cenário econômico, o valor justo total do 
empreendimento que a Companhia detém está entre R$566.591 e R$766.564 
em 31 de dezembro de 2021 (entre R$543.232 e R$734.961 em 31 de 
dezembro de 2020). A Administração revisa no mínimo anualmente o valor 
contábil líquido de seu empreendimento, com o objetivo de avaliar a existência 
de eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas que possam indicar deterioração no valor recuperável de sua 
propriedade. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia não identificou 
necessidade de provisão para de redução do valor recuperável de suas 
propriedades para investimento.
7. Receitas diferidas:

2021 2020
Cessão de direito de uso 867 1.063
Aluguéis antecipados 33 15

900 1.078
Passivo circulante 309 313
Passivo não circulante 591 765
As receitas diferidas compreendem o reconhecimento da Cessão de Direito 
de Uso (CDU), apropriados ao resultado pelo prazo de contrato de aluguel, 
bem como os aluguéis antecipados e demais itens pertinentes.
8. Imposto de renda e contribuição social diferidos:

2021 2020
Passivo
Ganho de capital na venda de terreno (Nota 6) (1.424) (2.338)
Aluguel linear (861) (817)
Saldo líquido no passivo não circulante (2.285) (3.155)
Reconciliação da taxa efetiva: A apuração pelo lucro presumido do imposto de 
renda e contribuição social está demonstrada abaixo:

2021 2020
Receita líquida - Regime Caixa 41.919 22.080
Alíquota fiscal presumida 32% 32%
Lucro presumido - Alíquota padrão 13.414 7.066
Receita financeira 584 446
Venda de terrenos 22.227 –
Outras receitas – 47
Imposto de renda e contribuição social 
 pela alíquota fiscal combinada 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social antes 
 das taxas legais (12.316) (2.570)
Efeitos fiscais sobre:
Imposto diferido 870 14.740
Outros 232 10
Imposto de renda e contribuição social no ano (11.214) 12.180
9. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, 
o capital social do Parque Shopping Maceió S.A. está representado por 
R$230.505 e com 230.505.267 ordinárias nominativas e sem valor nominal. 
 b) Reserva legal: De acordo com o estatuto social da Companhia, 5% do lucro 
líquido do exercício será destinado à reserva legal até que a mesma atinja 
20% do capital social, após compensação dos prejuízos acumulados.  
c) Dividendos e juros sobre capital próprio: O estatuto social da Companhia 
determina a distribuição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do 
resultado no exercício ajustado na forma da lei. Os dividendos foram 
calculados conforme demonstração a seguir:

2021 2020
Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
(=) Base para cálculo da reserva legal 48.990 44.563
(–) Reserva legal - 5% 2.449 2.228
(=) Lucro básico para determinação dos dividendos 46.541 42.335
(–) Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 11.635 10.584
(–) Dividendos adicionais de 2021 aprovados e pagos 2.384 –
(–) Total dividendos aprovados e deliberados em AGE 14.019 10.584
(=) Destinação (consumo da) para reserva de 
 retenção de lucros 32.522 31.751
Em 31 de dezembro de 2020 há o montante a pagar de R$10.584 referente 
aos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2020. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de 
abril de 2021, foram aprovadas as distribuições de R$17.335 referente ao 
exercício de 2020 e R$14.019 referentes dividendos do exercício de 2021. 
Adicionalmente a Companhia distribuiu antecipadamente à deliberação e 
aprovação pela Assembleia, o montante de R$19.955 registrados no ativo 
circulante em 31 de dezembro de 2021. d) Resultado por ação - básico e 
diluído: O resultado por ação básico é computado pela divisão do lucro do 
exercício pela média ponderada das ações em circulação no exercício. O 
lucro diluído por ação é calculado mediante o ajuste da quantidade média 
ponderada de ações ordinárias em circulação, para presumir a conversão de 
todas as ações ordinárias potenciais diluídas. Não há efeitos de diluição a 
serem considerados em 31 de dezembro de 2021 e 2020. O cálculo do 
resultado por ação básico e diluído encontra-se demonstrado a seguir:
Resultado básico e diluído por ação 2021 2020
Lucro líquido do exercício 48.990 44.563
Quantidade de ações em milhares - média ponderada 230.505 230.505
Resultado básico e diluído por ação - R$ 0,21 0,19
10. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos: A Companhia 
pode estar exposta aos seguintes riscos de acordo com a sua atividade:  
• Risco de crédito; • Risco de mercado; • Risco de liquidez; • Risco operacional. 
Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia aos riscos 
mencionados, os objetivos da Companhia, políticas para seu gerenciamento 
de risco, e o gerenciamento de capital da Companhia. Divulgações 
quantitativas adicionais são incluídas ao longo dessas demonstrações 
financeiras. Risco de crédito: O risco de crédito da Companhia se caracteriza 
pelo não cumprimento, por um cliente ou uma contraparte em um instrumento 
financeiro, de suas obrigações contratuais. As operações da Companhia 
estão relacionadas à locação de espaços comerciais e à administração de 
shopping centers. Os contratos de locação são regidos pela Lei de locações, 
e a carteira de clientes, além de diversificada, é constantemente monitorada 
com o objetivo de reduzir perdas por inadimplência. Os contratos de locação 
podem possuir a figura do fiador o que mitiga o risco de crédito da Companhia.
O contas a receber de aluguéis e outros créditos são relacionados 
principalmente aos lojistas dos shoppings de onde a Companhia detém 
participação. A Companhia estabelece uma provisão para redução ao valor 
recuperável que representa sua estimativa de perdas incorridas com relação 
às contas a receber de clientes e outros créditos e investimentos. A Companhia 
monitora sua carteira de recebíveis periodicamente. Sua atividade de locação 
tem regras específicas em relação a inadimplência, o departamento de 
operações e departamento jurídico são ativos nas negociações junto aos 
devedores. O ponto comercial dos shoppings quando retomado ou devolvido 
é imediatamente renegociado com outro lojista. A medida adotada para mitigar 
o risco de crédito é manter sempre uma boa qualidade de lojistas nos 
shoppings e uma área comercial ativa para um preenchimento imediato de 
qualquer potencial vacância no empreendimento. Parte das receitas da 
Companhia tem risco de crédito muito baixo: receitas de estacionamento. A 
administração considera que a exposição máxima ao risco de crédito de seus 
ativos financeiros está representada pelos saldos de contas a receber 
registrados no balanço patrimonial da Companhia. O risco de crédito de seus 
clientes está estimado e divulgado na Nota Explicativa 5. Todo o caixa e 
equivalente de caixa estão aplicados em instituições financeiras com rating 
mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agências de rating 
globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch) e por isso a Companhia não considera 
esses instrumentos como tendo risco de crédito significativo. Risco de liquidez: 
Considerado pela eventual incapacidade da Companhia gerenciar os prazos 
de recebimento dos seus ativos em relação aos pagamentos derivados das 
obrigações assumidas. Esse risco é eliminado pela compatibilidade de prazos 
e fluxos de amortização entre os títulos a serem emitidos e os lastros 
adquiridos, além da manutenção obrigatória de uma reserva mínima de 
liquidez. A seguir, estão os vencimentos contratuais de ativos e passivos 
financeiros incluindo pagamento de juros estimados e excluindo, se houver, o 
impacto da negociação de moedas pela posição líquida.

31 de dezembro de 2021

Valor  
con- 
tábil

Fluxo 
de caixa  

contra- 
tual

6 me- 
ses ou 

 menos
06 - 12  
meses

1 -  
02  

anos

02 - 
 05 

 anos

Mais 
 de 5  
anos

Passivos financeiros 
não derivativos
Fornecedores 52 52 52 – – – –
Outras obrigações 304 304 304 – – – –

356 356 356 – – – –

31 de dezembro de 2020

Valor  
con- 
tábil

Fluxo 
de caixa  

contra- 
tual

6 me- 
ses ou 

 menos
06 - 12  
meses

1 -  
02  

anos

02 - 
 05 

 anos

Mais 
 de 5  
anos

Passivos financeiros 
não derivativos
Fornecedores 97 97 97 – – – –
Outras obrigações 77 77 77 – – – –

174 174 174 – – – –
Risco de mercado: Relacionado com a possibilidade de perda por oscilação 
de taxas, descasamento de prazos ou moedas nas carteiras ativas e passivas. 
Esse risco será minimizado na Companhia pela compatibilidade entre os 
títulos a serem emitidos e os recebíveis que lhes darão lastro. No que diz 
respeito à atividade de tesouraria, as disponibilidades financeiras estão 
concentradas em aplicações de renda fixa e, quando aplicável, têm os seus 
saldos ajustados a valor de mercado. O Risco de Mercado é dividido em Risco 
de Taxa de Juros e Risco de Valor Justo. Risco de taxa de juros: A Companhia 
contabiliza ativos financeiros a valor justo por meio de resultado. Abaixo,  
a análise da exposição líquida da Companhia ao risco da taxa de juros:

Valor contábil
Instrumentos financeiros de taxa de juros 2021 2020
Ativos financeiros 8.859 23.819
Passivos financeiros (52) (97)

8.807 23.722
Ativo financeiro: A Administração considera que não há riscos de mercado 
relevantes. Todos os ativos financeiros estão aplicados em instituições finan-
ceiras com rating mínimo de “investment grade” emitida pelas maiores agên-
cias de rating globais (Moody’s, Austin, S&P, Fitch). Os ativos financeiros es-
tão concentrados em investimentos pós-fixados atrelados à variação do CDI. 
Esses ativos estão aplicados em fundos de investimento com a característica 
acima citada. Risco operacional: Entendido como relacionado à possibilidade 
de perdas não previstas decorrentes da inadequação dos sistemas, das práti-
cas e medidas de controle em resistir e preservar a situação esperada por 
ocasião da ocorrência de falhas na modelagem de operações e na infraestru-
tura de apoio, de erros humanos, de variações no ambiente empresarial e de 
mercado e/ou das outras situações adversas que atentem contra o fluxo nor-
mal das operações. Com o objetivo de minimizar esses efeitos, a Companhia 
estabeleceu rotinas de verificação, realizada por profissionais diferentes e/ou 
de área diversa daquela em que o procedimento se originou. A Diretoria acom-
panha o desempenho dos shopping centers em operação e em desenvolvi-
mento com base em um orçamento aprovado anualmente. Esse sistema per-
mite acompanhar e validar previamente os desembolsos vis a vis o orçado 
assim como o desempenho financeiro e operacional dos investimentos, do 
mesmo modo que acompanhamos de perto a evolução de nossa liquidez com 
foco no curto e longo prazo. Gestão de capital: A Diretoria Financeira, assim 
como as demais áreas, procura equilíbrio entre rentabilidade e o risco incorri-
do, de modo a não expor seu patrimônio nem sofrer com oscilações bruscas 
de preço ou mercado. Objetivando uma administração de capital saudável, a 
Companhia tem a política de preservar liquidez com o monitoramento próximo 
do fluxo de caixa de curto e longo prazo. Não houve alteração quanto à políti-
ca da administração de capital da Companhia em relação a exercícios anterio-
res e a Companhia e suas subsidiarias, controladas e controladas em conjun-
to não estão sujeitas a exigências externas impostas de Capital.
11. Receita líquida de aluguéis e prestação de serviços:
Receita por natureza 2021 2020
Receitas de aluguel mínimo 35.344 29.001
Cessão de direito de uso 321 331
Estacionamento 7.733 5.495
Outras 2.342 1.402
Impostos e contribuições (1.917) (1.356)

43.823 34.873
As receitas operacionais de aluguéis e estacionamentos em 31 de dezembro 
de 2021 e 2020 foram impactadas pela crise da Covid-19. Este impacto  
foi decorrente da redução do fluxo de veículos e pessoas e, consequente 
diminuição de vendas das lojas, com o fechamento do Shopping da Companhia 
em período intermitente entre março de 2020 e dezembro de 2021. 
Adicionalmente, os efeitos dos descontos e da linearização desses descontos 
estão descritos na Nota 5. 12. Custo de aluguéis e serviços:
Custo por natureza 2021 2020
Depreciação de propriedades (3.407) (3.364)
Custos com lojas vagas e contratuais (580) (330)
Custo de serviços prestados (3.132) (2.088)
Custo de estacionamento (958) (660)
Custos operacionais de shoppings (690) (455)
Outros (633) (457)

(9.400) (7.354)
13. Despesas com vendas, gerais e administrativas: Referem-se, 
basicamente, as despesas com provisão para crédito de liquidação duvidosa 
e administrativas.
Despesas com vendas, gerais e administrativas 2021 2020
Provisão para perda de crédito esperada (2.242) (1.793)
Editais e publicações (44) (44)
Despesa com prestadores de serviços (2) (137)
Outras (32) (13)

(2.320) (1.987)
14. Resultado financeiro 2021 2020
Despesas financeiras
Multa e juros sobre impostos (136) (3)
IOF (2) (2)
Despesas financeiras - Shopping (48) (20)
Outros (3) (2)

(189) (27)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras 432 357
Atualização, multa e juros - Shopping 137 54
Outras receitas 15 35

584 446
15. Contingências: A Companhia até a data de divulgação desta demonstra-
ção financeira, não possui causas prováveis. A Companhia é ré em processos 
de natureza trabalhista e cível, cujas probabilidades de perda são avaliadas 
como possíveis por seus consultores jurídicos estimadas em R$485 em 31 de 
dezembro de 2021 (R$1.322 de dezembro de 2020). 
16. Seguros: A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros 
para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados como suficientes 
pela Administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza 
de sua atividade. Em 31 de dezembro de 2021, o shopping em operação da 
Companhia está segurado de forma equivalente nos seguintes montantes: 
 • Responsabilidade civil geral - o shopping center da Companhia possui se-
guro de responsabilidade civil geral, onde a Companhia acredita cobrir os 
riscos envolvidos em sua atividade. A apólice refere-se a quantias pelas quais 
a Companhia pode vir a ser responsável civilmente, em sentença judicial tran-
sitada em julgado ou em acordo de modo expresso pela seguradora, no que 
diz respeito às reparações por danos causados a terceiros. Os danos morais 
cobertos nesta apólice para a operação do shopping center da Companhia 
são de R$50.000 (esse valor corresponde ao montante máximo contratado 
para a apólice “guarda-chuva” que inclui todos os shoppings do grupo Alians-
ce Sonae Shopping Centers S.A.). • Seguro de Riscos Nomeados e Operacio-
nal - o shopping center da Companhia possui seguro de Riscos Nomeados e 
Operacional englobando o que a Companhia acredita que sejam os principais 
riscos envolvidos na sua operação. A importância segurada para cada ativo 
representa a estimativa da Companhia para a completa reconstrução destes 
adicionado do Lucro Cessante. As franquias variam de acordo com os eventos 
segurados. Os lucros cessantes também estão garantidos em cada um dos 
ativos num montante que a Companhia acredita que represente o faturamento 
por 12 meses consecutivos.

A Diretoria Contador: Alexandre Francisco Silva - Contador - CRC 1SP235670/O-0

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Acionistas Parque Shopping Maceió S.A. Rio de  
Janeiro - RJ. Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras do Parque 
Shopping Maceió S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimo-
nial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resulta-
do, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos 
de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.  
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial  
e financeira do Parque Shopping Maceió S.A. em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício 
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada  
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios 
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas 
normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade,  
e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas nor-
mas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da diretoria e da 
governança pelas demonstrações financeiras: A diretoria da Companhia é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a ela-
boração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, indepen-
dentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstra-
ções financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a 

Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 
na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pre-
tenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhu-
ma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os respon-
sáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações finan-
ceiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstra-
ções financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de audi-
toria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de seguran-
ça, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventu-
ais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as deci-
sões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstra-
ções financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profis-
sional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • 
Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstra-
ções financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planeja-
mos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamen-
tar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante 
de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver 
o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou repre-
sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos 

relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos  
opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. • Avaliamos  
a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimati-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos 
sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe  
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar 
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional  
da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos cha-
mar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e 
o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se es-
sas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequa-
da. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significati-
vas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 25 de abril de 2022
ERNST & YOUNG

Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Roberto Martorelli
 Contador CRC-1RJ106103/O-0

Sexta-feira, 24/06/2022.
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