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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2020
Atendendo às diretrizes legais e estatutárias, a Administração da
rescisões de contratos de compra e venda, o que garantiu uma receita
“Gran Royalle Igarapé” apresenta-lhes, a seguir, o Relatório de
líquida expressiva, contribuindo para o resultado positivo refletido na
Administração e as Demonstrações Financeiras Consolidadas, com
distribuição de resultados. Prudente reiterar que a redução gradativa
base nas práticas contábeis do Brasil, efetivadas para as demonstrações
de comercialização neste formato de negócio é projetada ao longo
financeiras de 31 de dezembro de 2020.
dos anos, de forma que a empresa alcança seu pico de vendas com
Mensagem da Administração: O ano analisado foi pautado em ações
o lançamento do empreendimento, objeto específico da sociedade, o
para reverter o desempenho aquém do desejável em 2019, mantendo
que ocorreu há quase 10 (dez) anos. Atualmente, a gestão da carteira
constantes as ações para retornar os imóveis para o estoque, abreviando
de recebíveis é o foco principal das atividades da Companhia, para o
os processos de rescisão, e intensificando a política comercial e
qual vem sendo implementadas uma série de medidas para mantê-la a
as ações de marketing regional. Os demonstrativos financeiros de
mais saudável e valorizada no mercado possível. Como prevenção e de
2020 mostram que as medidas adotadas pela companhia surtiram
forma a reduzir possíveis impactos negativos nos resultados futuros,
bons efeitos, visto que as receitas com vendas foram superiores às
a Companhia tem empreendido ações mercadológicas diferenciadas,
Balanço Patrimonial levantado em 31 de dezembro de 2020 (em milhares de reais)
ATIVOS
ATIVOS CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Adiantamentos
Crédito com partes relacionadas
Outros ativos
Total dos ativos circulantes
ATIVOS NÃO CIRCULANTES
Contas a receber de clientes
Imobilizado
Total dos ativos não circulante
TOTAL DOS ATIVOS

31.12.2020 31.12.2019
167
4.668
851
1
2.890
8.577

107
5
3.005
1.020
3
3.497
6
7.643

6.713
1
6.714
15.291

6.591
4
6.595
14.238

PASSIVOS
31.12.2020 31.12.2019
PASSIVOS CIRCULANTES
Fornecedores
19
56
Obrigações tributárias
15
16
Cessão de Recebíveis
18
Dividendos a pagar
Outros passivos
249
280
Total dos passivos circulantes
283
370
PASSIVOS NÃO CIRCULANTES
Provisão para riscos
1.349
731
Tributos diferidos
828
719
Adiantamento para futuro aumento de capital
12.814
Total dos passivos não circulantes
2.177
14.264
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
12.824
10
Reservas de lucros
(2.388)
(406)
Lucros Acumulados
2.395
Total do patrimônio líquido
12.831
(396)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E
PASSIVOS
15.291
14.238

Demonstrações das Mutaçoes do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
Aumento/Redução capital social
Resultado líquido do exercício
Dividendos
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019
Aumento/Redução capital social
Resultado líquido do exercício
Dividendos
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020

Capital
social

10
10
12.814
12.824

Reserva
legal

2
2
2

Lucros
acumulados

(408)
(408)
413
5

Total
patrimônio
líquido

12
(408)
(396)
12.814
413
12.831

medidas eficientes para retenção de clientes, contingenciamento de
despesas, revisões de processos, negociações de contratos e cessões de
crédito. E, principalmente, buscando a harmonia entre seus principais
acionistas e gestores, com reuniões rotineiras e administração pautada
no respeito e na transparência, com busca contínua e conjunta para
encontrar os melhores direcionamentos que atendam aos interesses de
ambas as classes de acionistas e, principalmente, os interesses sociais.
Finalmente, queremos deixar consignados nossos agradecimentos
aos acionistas, funcionários, colaboradores, seguradoras, usuários,
agentes financeiros e do Setor Imobiliário e a todos que direta ou
indiretamente colaboraram para o êxito das atividades da Companhia.
Belo Horizonte, 20 de setembro de 2021. A Administração.
Demonstração do Resultado para o exercício findo
em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS IMÓVEIS VENDIDOS
LUCRO BRUTO
RECEITAS (DESPESAS)
OPERACIONAIS
Administrativas
Comerciais
Outras receitas (despesas) operacionais,
líquidas
LUCRO ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE
RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
IMPOSTO DE RENDA E
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
RESULTADO DO EXERCÍCIO

2.020
3.359
(170)
3.189

2.019
4
254
258

(128)
(35)

(99)
(332)

(563)

(227)

2.463
22

(400)
(4)

2.485

(404)

(90)
2.395

(4)
(408)

Demonstrações dos Resultados Abrangentes para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
Lucro (Prejuízo) líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente total do exercício

2020
2.395
2.395

2019
(408)
(408)

As notas explicativas estão disponíveis na sede da Companhia
Willian Mendonça Silva
Diretor Presidente

Demonstração dos Fluxos de Caixa exercícios
findos em 31 de dezembro de 2020 (Em milhares de reais)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES
OPERACIONAIS
Lucro líquido (prejuízo) do exercício
Ajustes para conciliar o resultado às
disponibilidades geradas pelas atividades
operacionais
Depreciação e amortização
Constituição (reversão) de AVP
Constituição (reversão) de provisão para créditos
de liquidação duvidosa
Imposto de renda e contribuição social
Provisão para riscos

2.020

2.019

2.395

(408)

2
(52)

1
(166)

(90)
618
2.873

337
(4)
281
41

Redução (aumento) de ativos
Contas a receber de clientes
(1.733)
2.557
Estoques
169
(257)
Outros ativos
(2.881)
7
Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
(37)
(19)
Obrigações sociais e fiscais
198
82
Outros passivos
(31)
(25)
Caixa gerado pelas atividades operações
(1.442)
2.386
Imposto de renda e contribuição social pagos
(63)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais (1.442)
2.323
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
INVESTIMENTOS
Aplicações financeiras
5
5
Caixa líquido gerado pelas aplicado nas atividades
de investimentos
5
5
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE
FINANCIAMENTO
Pagamento de dividendos
- (3.527)
Capital Social
12.814
Reserva de Lucros
(1.982)
Cessão recebíveis
(18)
(564)
Empréstimos com partes relacionadas
3.497 (1.048)
Adiantamento para futuro aumento de capital
(12.814)
2.738
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento
1.497 (2.401)
DIMINUIÇÃO LÍQUIDA EM CAIXA E
EQUIVALENTES DE CAIXA
60
64
No início do período
107
78
No fim do período
167
142
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM
DO EXERCÍCIO
60
64

Everton Mendonça Pereira
Diretor Administrativo Financeiro
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