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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2020
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

(b) Conciliação do imposto de renda e da contribuição social
2º Semestre 2020 2019

Imposto Contribuição Imposto Contribuição Imposto Contribuição
de renda  social de renda social de renda social

Lucro antes do imposto de renda  e da contribuição social (6.485) (6.485) (16.753) (16.753) (10.924) (10.924)
Adições (exclusões) líquidas:

Equivalência patrimonial (167) (167) (235) (235)
Participações no lucro (1.012) (1.012)
Participação nos resultados de administradores 175
Outras, líquidas 117 117 190 156

Base de cálculo (6.535) (6.535) (16.798) (16.832) (11.761) (11.936)
Alíquota efetiva 981 980 2.520 2.525 1.764 1.790
Alíquota adicional 653 1.679 1.176

Imposto de renda e contribuição social 1.634 980 4.199 2.525 2.940 1.790

11 Resultado com instrumentos financeiros derivativos
A DTVM realizou no período operações no mercado futuro para mitigar a exposição das
operações de câmbio indexadas a moeda estrangeira. Estas operações geraram um resultado
líquido negativo de R$ 2.627 em 2020 (2019 - Resultado líquido negativo – R$ 180).
12 Resultado de operações de câmbio

2º Semestre 2020 2019
Rendas de operações de câmbio 45 72 93
Rendas de variações e diferenças de taxas 7.031 19.767 29.569
Despesas de operações de câmbio (1.967) (6.578) (16.599)
Despesas de variações e diferenças de taxas (4.858) (9.516) (6.016)
Total 251 3.745 7.047

13 Receitas de prestação de serviços
2º Semestre 2020 2019

Rendas de comissão por colocação de títulos 213 340 72
Rendas de serviços prestados a ligadas (nota 16(a)) 1.655 3.734 2.506
Comissão por agenciamento de clientes 963 1.672 755
Diversas 54 235 966
Total 2.885 5.981 4.299

14 Despesa de pessoal
2º Semestre 2020 2019

Honorários (681) (1.184) (650)
Benefícios (659) (1.465) (1.322)
Encargos Sociais (1.149) (2.379) (1.809)
Proventos (2.871) (5.974) (4.727)
Treinamento (27) (32) (55)
Estagiários (52) (96) (60)
Total (5.439) (11.130) (8.623)
15 Outras despesas administrativas

2º semestre 2020 2019
Aluguel (595) (1.177) (515)
Comunicação (172) (357) (379)
Manutenção e conservação de bens (50) (115) (104)
Processamento de dados (1.710) (4.902) (6.234)
Promoções e relações públicas (20) (389) (132)
Propaganda e publicidade (5) (110) (86)
Prestação de serviços (1.349) (3.406) (3.932)
Transportes (115) (311) (696)
Viagens (14) (90) (310)
Depreciação e amortização (1.205) (2.225) (822)
Outros (196) (520) (507)
Total (5.431) (13.602) (13.717)
16 Partes relacionadas
(a) Transações com partes relacionadas
Os principais saldos e operações mantidos com partes relacionadas podem ser demonstrados
da seguinte forma:

Ativos (Passivos) Receitas (Despesas)
2020 2019 2020 2019

Banco BS2 S.A.
Disponibilidades 158 226
Aplicações interfinanceiras de liquidez 4.733 195
Outros créditos - Diversos 260 338
Operações empréstimos e repasses (54)
Outras obrigações - Diversas (222) (338)
Receitas de prestação de serviços 3.734 2.506
Conforme legislação vigente à partir de 1º de janeiro de 2019, as instituições financeiras podem
conceder operações de créditos aos seus acionistas controladores, empresas coligadas,
administradores, ou parentes de seus administradores até o segundo grau. As operações
realizadas entre partes relacionadas são efetuadas a valores, prazos e taxas médias usuais de
mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições de comutatividade.

(b) Remuneração do pessoal chave da administração
A Assembleia Geral Ordinária estabelece uma remuneração anual para os Administradores. Os
benefícios de curto prazo pagos estão demonstrados a seguir:

2º Semestre 2020 2019
Honorário (681) (1.184) (578)
Participação nos resultados 361 (72)
Encargos sociais (142) (267) (143)
Total (462) (1.451) (793)
17 Instrumentos financeiros
Os instrumentos financeiros da Instituição encontram-se registrados em contas patrimoniais por
valores compatíveis com os praticados pelo mercado. A administração desses instrumentos é
efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez, rentabilidade e segurança.
A Instituição possui operações envolvendo instrumentos financeiros exclusivamente em conexão
com suas atividades, mantendo dentro de limites considerados aceitáveis a exposição aos
riscos de mercado, de moeda e de taxas de juros de seus ativos e passivos operacionais.
Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros não divergem significativamente dos
valores contábeis dos mesmos, na extensão de que foram pactuados e registrados por taxas e
condições praticadas no mercado para operações de natureza, risco e prazo similares.
Nos exercícios de 2020 e 2019 a DTVM realizou operações com instrumentos financeiros
derivativos conforme detalhadas na nota 11.
18 Gerenciamento de risco
A gestão de riscos da BS2 DTVM é centralizada no seu controlador Banco BS2 S.A. por meio do
Conglomerado Prudencial BS2 a qual reflete um esforço integrado de ações, controles e
processos, de forma a contemplar risco de mercado, risco de crédito, risco de liquidez, risco
operacional e socioambiental.
É feita a divulgação do “Relatório de Gerenciamento de Riscos” no site do Banco BS2 em
Governança Corporativa, na seção “Relatório de Gerenciamento de Riscos” (www.bs2.com/
governanca-corporativa)  que visa atender a Circular 3.678/13 do Banco Central do Brasil e refere-
se à estrutura de gerenciamento de riscos, aos processos e metodologias de gerenciamento, como
também, o detalhamento dos riscos de crédito, mercado, liquidez e operacional.
19 Outras informações
Diante do cenário de pandemia do COVID-19 (Coronavírus), a BS2 DTVM vem pensando em
todos e tomando medidas e cuidados necessários para minimizar os efeitos da pandemia tanto
quanto possível.
O BS2 criou um comitê de crise exclusivamente para debater esse tema, com a participação de
toda a diretoria, onde são realizadas reuniões periódicas. O comitê de crise é chefiado pela
diretoria de finanças e riscos onde são definidas metas e ações adotadas no período de crise e
as estratégias para manutenção das operações essenciais.
Foram tomadas diversas medidas visando proteger a saúde dos colaboradores, tais como, a
adoção do regime de trabalho home office, cancelamento de eventos e reuniões presenciais,
adaptação da sede disponibilizando álcool em gel e orientações periódicas sobre como agir
neste momento.
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Aos Administradores e Acionistas
BS2 Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da BS2 Distribuidora de Títulos e Valores
Mobiliários S.A. (“DTVM”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020
e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nesta data, bem como
as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
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em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da BS2 Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários S.A. em 31 de dezembro de 2020, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o semestre e exercício findos nesta data, de acordo
com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às instituições autorizadas a funcionar
pelo Banco Central do Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na
seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à DTVM, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais
emitidas pelo Conselho Federal de Contabil idade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da DTVM é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma
relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da DTVM é responsável pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis
às instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da
capacidade de a DTVM 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 administração pretenda liquidar a DTVM ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações.
Os responsáveis pela governança da DTVM são aqueles com responsabilidade pela supervisão
do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais 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 decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar 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 representações 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 DTVM.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 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 DTVM. Se concluirmos que existe incerteza
relevante, devemos chamar 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 DTVM 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 essas demonstrações financeiras representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de
apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos
durante nossos trabalhos.
São Paulo, 25 de março de 2021
PricewaterhouseCoopers
Auditores Independentes Carlos Augusto da Silva
CRC 2SP000160/O-5 Contador CRC 1SP197007/O-2

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras

A polêmica 
da quebra de 
patentes das 

vacinas
Recentemente a OMC 

– Organização Mundial 
do Comércio buscou um 
acordo, a pedido da Índia 
e África do Sul, para a 
quebra das patentes das 
vacinas da COVID-19, 
sob o argumento de 
baratear a produção do 
fármaco. O Presidente 
do Grupo Marpa – Mar-
cas, Patentes, Inovação 
e Gestão Tributária, 
Valdomiro Soares, expli-
cou a polêmica. “Países 
como os EUA, União 
Europeia e Brasil, por 
exem plo, foram con-
trários à quebra das 
patentes. A justificativa 
é que tal ação iria afetar 
a área da inovação e frear 
o giro econômico do 
setor nos países, o que 
de fato pode acontecer”, 
apontou o presidente.

Valdomiro ainda ressal-
tou os impactos econômi-
cos que a ação pode 
gerar. “A proteção à 
propriedade intelectual 
deve ser preservada, e 
uma forma alternativa 
de solução do impasse 
deverá ser pensada. Hoje 
vivemos o reflexo de vari-
antes do vírus em todo o 
mundo; uma quebra de 
patentes para a produção 
desenfreada de vacinas 
poderia representar um 
desestímulo à evolução 
tecnológica das vacinas 
e medicamentos, já que 
as indústrias farmacêuti-
cas poderão não mais 
direcionar seu foco para 
isso, eis que não terão 
retorno financeiro do 
investimento feito. 

Além do mais, a pro-
dução sem controle de 
vacinas pode refletir em 
prejuízo direto à popu-
lação, com a diminuição 
de eficácia do medica-
mento”, acrescentou. 
O Presidente do Grupo 
Marpa enfatizou que é 
preciso chegar num meio 
termo que seja bom para 
as partes e que colabore 
para a saúde mundial (AI/
Marpa).

Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Ativo      31.12.2020      31.12.2019
Circulante
Disponibilidades 166.179,85 437.084,79
Títulos e Valores Mobiliários 20.544.669,25 10.208.037,30
Contas à Receber 12.705.467,08 8.092.315,92
Total do Ativo Circulante 33.416.316,18 18.737.438,01
Não Circulante
Imóveis 137.821.739,61 136.786.621,97
Impostos e Contribuições à Compensar 1.922,19 499.996,62
Depósitos Judiciais 1.581.119,31 1.868.934,93
Impostos à Recuperar - 2.820.400,14
Contas à Receber 6.604,00 533,44
Investimentos
Participação no Capital de Sociedades
  Coligadas/Controladas 15.992.899,52 1.330.913,89
Outros Investimentos - 1.030.473,47
Imobilizado
Imobilizado Líquido 189.798,61 -
Móveis, Utensílios e Veículos - 2.173.961,19
Outras Imobilizações - 30.595,17
( - ) Depreciações Acumuladas - (2.050.569,94)
Total do Ativo Não Circulante 155.594.083,24 144.491.860,88
Total do Ativo 189.010.399,42 163.229.298,89

Passivo e Patrimônio Líquido      31.12.2020      31.12.2019
Circulante
Obrigações Trabalhistas 16.608,26 34.271,16
Impostos à Pagar 133.854,38 101.062,22
Contas à Pagar 1.000.719,53 2.551.066,00
Provisão para Pagamento de Férias 38.156,31 41.706,78
Provisão para Imposto de Renda 592.276,68 691.316,93
Provisão para Contribuição Social 245.027,41 283.681,46
Total do Passivo Circulante 2.026.642,57 3.703.104,55
Não Circulante
Contas à Pagar - 76.332,74
Fundo de Reserva - 34.934,69
Total do Passivo Não Circulante - 111.267,43
Patrimônio Líquido
Capital Social 63.115.652,00 63.115.652,00
Reservas de Capital - 11.174.558,87
Reserva Legal 12.623.130,40 7.477.870,50
Reservas de Lucros 111.244.974,45 77.646.845,54
Total do Patrimônio Líquido 186.983.756,85 159.414.926,91

Total do Passivo 189.010.399,42 163.229.298,89

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
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Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis dos Exercicios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 21 de janeiro de 2021 A Diretoria

     31.12.2020      31.12.2019
Receita Operacional Bruta 40.717.757,89 30.677.726,60
Receitas de Locação de Imóveis 40.717.757,89 30.677.726,60
Despesas e Receitas Operacionais (3.163.244,82) (3.818.578,42)
Despesas Administrativas
  e Encargos Sociais (716.722,87) (730.195,70)
Despesas Financeiras (36.542,53) (29.394,49)
Despesas Tributárias (1.854.554,11) (1.187.619,38)
Despesas Imobiliárias - (1.108.742,96)
Outras Despesas (1.982.086,72) (1.134.988,60)
Despesas Patrimoniais (18.112,35) (20.883,64)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Variação de Investimentos em      31.12.2020      31.12.2019
  Sociedades Coligadas/Controladas - (1.155,68)
Receitas Financeiras 548.013,80 292.877,80
Receitas Diversas 896.759,96 101.524,23
Resultado Antes das Provisões 37.554.513,07 26.859.148,18
Provisão para Contribuição Social (1.294.130,39) (919.003,77)
Provisão para Imposto de Renda (3.445.356,21) (2.528.885,49)
Resultado Após Provisão dos Impostos 32.815.026,47 23.411.258,92
Reserva Legal - (1.170.562,95)
Variação de Investimentos em
  Sociedades Coligadas/Controladas (71.051,69) (1.155,68)
Saldo à Disposição da Diretoria 32.743.974,78 22.239.540,29

        31.12.2020      31.12.2019
Atividades Operacionais 32.833.138,82 23.433.298,24
Lucro Líquido do Período 32.743.974,78 23.411.258,92
Depreciações 18.112,35 20.883,64
Equivalência Patrimonial 71.051,69 1.155,68
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (23.401.908,48) (10.915.598,19)
Contas à Receber (4.619.221,72) (7.839.770,90)
Depositos Judiciais 287.815,62 -
Imóveis (1.035.117,64) (3.051.407,44)
Impostos à Compensar (3.318.474,57) 13.396,65
Móveis e Utensílios - -
Veículos (54.924,54) (24.294,85)
Participação em Sociedades
  Coligadas/Controladas (14.661.985,63) (9.000,00)
Outras adições em Investimentos - (4.521,65)
Acréscimo e Decréscimo de Passivos 634.496,67 (3.064.531,49)
Contribuições e Encargos à Recolher 17.662,90 6.200,62
Impostos à Pagar 32.792,16 82.675,33
Contribuição Social e Imposto de Renda 137.694,30 835.147,64
Contas à Pagar 1.550.346,47 400.021,10
Provisão de Férias 3.550,47 2.879,65
Capital integralizado - 9.052.000,00
Dividendos Distribuídos (1.600.000,00) (13.443.455,83)
Ajuste Anteriores 492.450,37 -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 10.065.727,01 9.453.168,56
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Inicio do Exercício 10.645.122,09 1.191.953,53
Caixa e Equivalente de Caixa
  no Fim do Exercício 20.710.849,10 10.645.122,09
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 10.065.727,01 9.453.168,56

Mutações do Patrimônio Líquido Capital Social Reservas de Capital Reserva Legal Reservas de Lucros              Totais
Saldo em 31.12.2018 54.063.652,00 11.174.558,87 6.307.307,55 68.849.605,40 140.395.123,82
( - ) Capital integralizado 9.052.000,00 - - - 9.052.000,00
Dividendos Distribuídos - - - (13.443.455,83) (13.443.455,83)
Lucro Líquido do Exercício - - - 23.411.258,92 23.411.258,92
Reserva Legal - - 1.170.562,95 (1.170.562,95) -
Saldo em 31.12.2019 63.115.652,00 11.174.558,87 7.477.870,50 77.646.845,54 159.414.926,91
Dividendos Distribuídos - - - (1.600.000,00) (1.600.000,00)
Lucro Líquido do Exercício - - - 32.743.974,78 32.743.974,78
Ajustes Resultado Anterior - (11.174.558,87) 5.145.259,90 2.454.154,13 (3.575.144,84)
Saldo em 31.12.2020 63.115.652,00 - 12.623.130,40 111.244.974,45 186.983.756,85

São Paulo, 21 de janeiro de 2021
André Kissajikian - Diretor

Maria José Sales Norte - Contadora - CRC 1SP060707/O-5

As Demonstrações Contábeis completas
estão disponíveis na sede da Companhia

     31.12.2020      31.12.2019
1 - Despesas/Receitas Operacionais (1.129.149,22) (36.242,02)
Despesas Tributárias (1.119.979,71) (162,83)
Outras Despesas Administrativas (9.991,08) (11.210,31)
Despesas Financeiras (1.254,50) -
Outras Despesas - (26.272,79)
Receitas Financeiras 2.076,07 1.403,91
2 - Resultado Antes da Contribuição
  Social e do Imposto de Renda (1.129.149,22) (36.242,02)
( - ) Provisao para Contribuição
  Social sobre o Lucro - (126,35)
( - ) Provisao para Imposto de Renda
  Pessoa Juridica - (210,58)
3 - Resultado Após a Contribuição Social
  e o Imposto de Renda (1.129.149,22) (36.578,95)

Demonstração do Fluxo de Caixa do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

     31.12.2020      31.12.2019
Atividades Operacionais (1.129.149,22) (36.578,95)
Prejuízo Líquido do Exercício (1.129.149,22) (36.578,95)
Acréscimo e Decréscimo de Ativos (105.483,13) 131.182,74
Creditos com Pessoas Ligadas 169,84 -
Imposto de Renda na Fonte à Compensar 347,03 25.082,74
Contas à Receber (106.000,00) 106.100,00
Acréscimo e Decréscimo do Passivo 1.246.647,03 (60.950,79)
Contribuição Social à Pagar 11,31 (11,31)
Imposto de Renda à Pagar 18,86 (18,86)
Obrigações a Pagar (75,50) -
Contas a Pagar 231.536,90 (60.920,62)
Acionistas conta Capital à Realizar 330.000,00 -
Ajustes 685.155,46 -
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 12.014,68 33.653,00
Caixa e Equivalente de Caixa
  no início do Exercício 120.510,58 86.857,58
Caixa e Equivalente de Caixa
  no fim do Exercício 132.525,26 120.510,58
Aumento (Redução) no Caixa
  e Equivalente de Caixa 12.014,68 33.653,00

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais
Mutações do Capital (-) Capital Reservas de Reservas de  Resultados
Patrimônio Líquido           Social Integralizar         Capital         Lucros       Acumulados             Totais
Saldo em 31.12.2018 10.495.005,36 - 157.348,43 883.080,39 14.272.345,31 25.807.779,49

Capital Realizado - - - - - -

Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (36.578,95) (36.578,95)

Saldo em 31.12.2019 10.495.005,36 - 157.348,43 883.080,39 14.235.766,36 25.771.200,54

Reserva Legal - - - - - -

Ajustes - - - - 173,20 173,20

Prejuízo Líquido do Exercício - - - - (1.129.149,22) (1.129.149,22)

Saldo em 31.12.20 11.405.005,36 - 157.348,43 883.080,39 13.106.790,34 25.552.224,52

AKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/AAKM - EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
CNPJ nº. 61.531.794/0001-04

Relatório da Diretoria
Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos a apreciação de V.Sas., as Demonstrações Contábeis dos exercício findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019.

São Paulo, 27 de janeiro de 2021 A Diretoria
Balanço Patrimonial encerrado em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em Reais

Ativo      31.12.2020    31.12.2019
Circulante
Disponibilidades 132.525,26 20.510,58
Contas à Receber - -
Títulos de Renda Fixa - 100.000,00
Total do Ativo Circulante 132.525,26 120.510,58
Não Circulante
Realizável a Longo Prazo 26.670.509,14 26.669.992,27
Imóveis Destinados à Venda 26.644.249,20 26.644.249,20
Creditos Com Pessoas Ligadas 169,84 -
Depósitos Judiciais 10.957,28 10.957,28
Impostos à Compensar 15.132,82 14.785,79
Provisão de Contratos de Pré Projetos - -
Investimentos 149,17 149,17
Investimentos por Incentivos Fiscais 149,17 149,17
Total do Ativo Não Circulante 26.670.658,31 26.670.141,44

Total do Ativo 26.803.183,57 26.790.652,02

Demonstração do Resultado do Exercício encerrado
em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 - Em ReaisPassivo      31.12.2020    31.12.2019

Circulante
Provisão para Contribuição Social sobre Lucro - 11,00
Provisão para Imposto de Renda - 18,33
Contas à Pagar 277.930,15 46.393,25
Credores por Compromissos Imobiliários 973.028,90 973.028,90
Provisão à Pagar de
  Contratos de Pré Projetos - -
Total do Passivo Circulante 1.250.959,05 1.019.451,48
Patrimônio Líquido
Capital Social 15.200.000,00 10.495.005,36
Reserva de Capital 157.348,43 157.348,43
(-) Capital A Integralizar (3.794.994,64) -
Reserva Legal 883.080,39 883.080,39
Reservas de Lucros 14.235.939,56 14.235.766,36
Resultados Acumulados (1.129.149,22) (36.578,95)
Total do Patrimônio Líquido 25.552.224,52 25.771.200,54
Total do Passivo 26.803.183,57 26.790.652,02

André Kissajikian
Diretor Superintendente

Maria Jose Sales Norte
Contadora: CRC 1SP060.707/O5

As demonstrações Contabéis completas estão disponíveis na sede da Companhia.
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