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FENAC S/A - Feiras e
Empreendimentos Turísticos

CNPJ: 87.189.106/0001-63 NIRE 433 000 1681 1

RELATÓRIO DA DIRETORIA: Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, temos a satisfação de submeter à apreciação dos Senhores o presente relatório, acompanhado do Balanço
Patrimonial, da Demonstração de Resultados do Exercício, da Demonstração de Resultados Abrangentes, das Demonstrações das Mutações de Patrimônio Líquido e da Demonstração dos Fluxos de Caixa
correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2020. Apesar de inicialmente considerar 2020 um ano promissor, o surgimento da pandemia mundial do COVID-19 e a decretação de calamidade pública pelas
autoridades estatais resultou no cancelamento e no adiamento de inúmeras feiras e eventos a partir de abril, tornando inviável a obtenção de resultados financeiros minimamente razoáveis e na manutenção da
diversificação dos setores contemplados por nossas feiras próprias. Por esse motivo, no exercício de 2020, exceto pela ótima edição da Fimec, não foi possível a realização de quase todos os eventos presenciais, com
a FENAC promovendo eventos virtuais (Conexão Sulserve, Conexão Feipet e Conexão Sul Beleza) e um evento híbrido (Conexão Reparasul). Importante destacar que somente foi possível realizar uma das edições da
FLS de forma presencial durante a pandemia, com autorização especial do Gabinete da Crise do Estado do Rio Grande do Sul, com observância dos protocolos de biossegurança exigíveis. Em que pese a tentativa
contínua da companhia em manter ativos os eventos e feiras, fato é que houve impacto substancial em suas finanças, destacando-se uma redução do faturamento, o rendimento financeiro negativo em aplicações
vinculadas a fundos de investimento e aumento da inadimplência. Por conseguinte, adotou-se imediatamente a redução de custos operacionais e o corte de despesas não essenciais para o funcionamento da Companhia,
bem como negociação de preços com fornecedores. Esta diretoria agradece o apoio e a confiança dos Conselhos de Administração e Fiscal, parceiros, clientes, fornecedores e especialmente a toda equipe de
colaboradores da empresa, pela compreensão com relação ao momento delicado que impediu que fossem alcançados os objetivos projetados. Para o próximo exercício, continuaremos trabalhando fortemente na busca
dos resultados projetados, na consolidação e ampliação do nosso calendário de feiras e eventos, próprios e de terceiros, e na modernização do nosso parque de exposições, para que a FENAC continue a figurar como
inovadora e protagonista no seu mercado de atuação, contribuindo com o desenvolvimento econômico da região. Queremos continuar contando com o apoio e cooperação de todos, e colocamo-nos à disposição, para
eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários. Novo Hamburgo (RS), 12 de fevereiro de 2021.

2019

9.255.528,89
4.725.770,55
543.949,74
168.340,03
2.653.778,95
17.347.368,16

322.764,74
10.000,00
312.764,74
0,00

6.785.716,68
28.620.245,27
687.750,15
36.416.476,84
53.763.845,00

Balanço Patrimonial
Ativo
Circulante
Caixa e equival. de caixa
Contas a receber clientes
Impostos a recuperar
Outras contas a receber
Despesas antecipadas
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Ações em tesouraria
Devedores Diversos
Investimentos
Imobilizado
Intangível
Total do ativo não circulante
Total do ativo

2020

3.815.862,02
3.046.608,88
693.673,46
46.832,14
2.091.875,74
9.694.852,24

380.623,67
0,00

312.764,74
67.858,93
6.785.716,68
30.636.303,59
684.491,37
38.487.135,31
48.181.987,55

Nota

2
3
4

5

6
7
8

Notas Explicativas

Passivo
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias
Obrig. sociais e trabalhistas
Dividendos a pagar
Outras contas a pagar
Adiantamento de feiras
Receitas diferidas
Total do passivo circulante
Não circulante
Provisão para contingências
IR e CSLL diferidos
Cauções
Credores grupamento ações
a pagar
Total do passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
(-) Ações em tesouraria
Reserva legal
Reserva de capital
Reserva de reavaliação
Ajustes de aval. patrimonial
Res. retenção de dividendos
Reservas de lucros
Total patrimônio líquido
Total passivo e patrim. líq.

2020

254.390,30
74.847,07
413.398,94
199.081,88
241.880,36
1.036.011,63
5.997.507,00
8.217.117,18

679.346,13
8.304.574,53

0,00

312.764,74
9.296.685,40

7.790.894,47
(199.738,70)
537.659,37
4.871,82

9.059.910,66
7.060.733,80
301.099,25
6.112.754,30
30.668.184,97
48.181.987,55

2019

218.191,30
60.799,70
447.987,26
507.435,23
556.262,09
41.042,94
9.683.348,99
11.515.067,51

96.346,13
8.446.179,82
112.336,16

312.764,74
8.967.626,85

7.790.894,47
(199.738,70)
537.659,37
4.871,82

9.203.988,75
7.191.536,57

0,00
8.751.938,36
33.281.150,64
53.763.845,00

Nota

9
10
11
12

13

14
15

16
16.a

16.b
16.c
16.d
16.e
16.f
16.g

Demonstração do Resultado

Receita operac. líq.
Custos serviç. prestados
Lucro bruto
Receitas e desp.operac.
Desp. Comerciais
Despesas Gerais e
eadministrativas
Deprec. e amortizações
Desp. Tributárias
Outros result. operac. líq.
Prejuízo/Lucro antes
eresult. financeiro
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Lucro antes IR e CS
IR e contrib. social
Corrente

Prej./Lucro líq. do exerc.
Resultado líq. por ação

2020
6.653.049,38
(4.837.069,30)
1.815.980,08

(1.221.129,83)

(2.714.345,40)
(1.127.927,57)
(269.390,43)
314.961,46

(3.201.851,69)

199.320,30
(53.138,82)
(3.055.670,21)

0,00
0,00

(3.055.670,21)
(885,19)

2019
15.345.867,78
(7.050.455,08)
8.295.412,70

(2.767.324,31)

(2.672.020,25)
(1.086.849,96)
(198.592,69)
127.948,31

1.698.573,80

531.219,65
(71.092,27)
2.158.701,18

(585.023,24)
(585.023,24)
1.573.677,94
455,87

Nota
18
19

20

21

22

23

17

Demonstrações de Resultados Abrangentes

Resultado líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente p/o exerc.

2020
(3.055.670,21)

0,00
(3.055.670,21)

2019
1.573.677,94

0,00
1.573.677,94

I. Contexto operacional: A FENAC S/A FEIRAS E EMPREE-
ENDIMENTOS TURÍSTICOS é uma Sociedade Anônima de
Economia Mista, instituída pelo Município de Novo
Hamburgo/RS, consoante a Lei Municipal nº 09/73, de 1º de
julho de 1973. Está sediada na Rua Araxá, nº 505, Bairro Ideal
em Novo Hamburgo-RS. A Companhia tem como objeto
principal a realização e exploração, direta ou indireta, de
exposições, feiras, festas populares e outros. Destaca-se que
a Fenac desde 1973 desempenha atividades relacionadas ao
interesse coletivo que ensejou sua criação, revelando-se
como peça-chave, ainda nos tempos atuais, na promoção de
atividades e eventos culturais, comerciais, educativos,
artísticos de interesse da sociedade, os quais, por sua vez,
são a fonte de recursos da Companhia que não recebe verbas
públicas para sua manutenção. Desta forma, a Fenac, em que
pese desempenhe atividade econômica em regime concorren-
cial, ainda se mostra atenta ao objetivo social de sua criação,
fomentando a economia e o cenário cultural do Município.
Impactos COVID-19: Em razão da pandemia mundial
declarada pela Organização Mundial da Saúde - OMS,
relacionada ao novo Coronavírus (COVID-19) que vem
afetando o Brasil e diversos países do mundo, trazendo riscos
à saúde pública e impactos na economia mundial, a
Companhia informa que vem tomando as medidas preventivas
e de mitigação dos riscos em linha com as diretrizes estabele-
cidas pelas autoridades de saúde nacionais, visando
minimizar ao máximo eventuais impactos no que se refere à
saúde e segurança dos colaboradores, parceiros e comunida-
de, e à continuidade das operações e dos negócios. Nesse
cenário, a Companhia realizou um conjunto de análises sobre
o impacto econômico-financeiro da COVID-19 nos negócios,
destacando: a) Redução do faturamento; b) Rendimento
financeiro negativo em aplicações vinculadas a fundos de
investimento; c) Aumento da inadimplência, impactando o
valor de provisão para crédito de liquidação duvidosa; Os
principais impactos da COVID-19 nas demonstrações
financeiras estão refletidos nas notas: 2 - Caixa e equivalentes
de caixa, 3 - Contas a receber de clientes, 13 - Receitas
diferidas e 18 - Receita operacional líquida. II. Base de
preparação e apresentação das demonstrações financei-
ras: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão
sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei
das Sociedades por Ações, nos pronunciamentos, interpreta-
ções e orientações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos
Contábeis (CPC) homologadas pelo Conselho Federal de
Contabilidade (CFC) e pela norma brasileira de contabilidade
NBC TG 1000 Contabilidade para Pequenas e Médias
Empresas. As demonstrações financeiras foram preparadas
com base no custo histórico e são apresentadas em Real, que
é a moeda funcional da Companhia. III. Principais práticas
contábeis: As principais práticas contábeis adotadas na
elaboração dessas demonstrações financeiras estão descritas
a seguir: 1. Políticas contábeis: a) Reconhecimento de
receita: A receita é reconhecida no resultado quando seu valor
pode ser mensurado de forma confiável e é provável que os
benefícios econômicos fluirão à favor da Companhia. A receita
é mensurada com base no valor justo da contraprestação
recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou
encargos sobre vendas. Uma receita não é reconhecida se há
uma incerteza significativa da sua realização. O resultado das
operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência do exercício. a.1) Receita de serviços: A
receita de serviços e locação é reconhecida no resultado
quando todos os riscos e benefícios inerentes ao serviço são
transferidos para o comprador, onde a Companhia não detém
mais controle ou responsabilidade sobre os serviços
prestados. a.2) Receita financeira: As receitas de juros são
reconhecidas pelo método da taxa efetiva de juros na rubrica
de receitas financeiras. b) Instrumentos financeiros: Os
instrumentos financeiros somente são reconhecidos quando a
Companhia se torna parte das disposições contratuais dos
instrumentos. Mensuração subsequente - Sua mensuração
subsequente ocorre a cada balanço de acordo com as regras
estabelecidas para cada tipo de classificação de ativos e
passivos financeiros. c) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa
e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos
bancários e aplicações financeiras de curto prazo de alta
liquidez e com risco insignificante de mudança de valor. Esses
valores são contabilizados como Instrumentos Financeiros
Básicos e estão demonstrados ao custo acrescido das
remunerações contratadas e reconhecidas pro rata temporis
até a data das demonstrações financeiras. d) Contas a
receber de clientes: Estão apresentados a valores de
realização, inclusive no que tange aos créditos incobráveis
que são reconhecidos diretamente como despesas do
exercício. Foi constituída provisão para perdas com clientes
de acordo com avaliação individual dos devedores que
possuem títulos vencidos a mais de 180 dias. e) Despesas
antecipadas: Os valores apresentados nesta rubrica
correspondem a gastos antecipados com as feiras que serão
realizadas no ano seguinte. Estão inclusos gastos diretos e
rateio dos salários e encargos com o pessoal envolvido nos

Tributos
Serviços de organização e locação de espaços
COFINS - Contribuição para Seguridade Social
PIS - Programa de Integração Social
ISSQN - Imposto sobre Serviços

Alíquotas

3,00%
0,65%
2,00%

eventos. f) Investimentos: Estão apresentados ao custo de
aquisição e ajustados ao valor de mercado, pois referem-se a
imóveis que estão alugados a outras empresas e não são utilizados
no curso normal das operações. No exercício de 2019 a
Companhia efetuou o Teste de Impairment, com o objetivo de
identificar possível necessidade de provisão de perda por
impairment. Foi contratada a empresa Apollo Gestão Empreende-
dora para realização deste trabalho. O teste foi realizado no ativo
imobilizado, intangível e investimentos na data base de 30 de junho
de 2019. As referências legais para o procedimento foram a NBC
TG 01, NBC TG 04 e NBC TG 27. O exame concluiu que “em
função dos resultados históricos obtidos e das expectativas dos
cenários econômicos futuros, não há evidências que o ativo não
seja plenamente capaz de recuperar o valor investido através do
seu uso”. A Companhia encerrou durante o exercício de 2019 sua
participação na Sociedade em Conta de Participação (SCP) Beta
Produtora de Eventos Ltda SCP. Porém, ainda foi necessário
reconhecer uma perda no exercício de 2019 de R$ 1.873,89 de
equivalência patrimonial com base no Balanço Patrimonial da SCP.
No exercício de 2010, a Companhia efetuou a adoção do custo
atribuído (Deemed Cost) as suas edificações, conforme prevê o
ITG 10 e NBC TG 28 (R4), cujo Laudo de Avaliação realizado pela
empresa Macadar Assessoria de Mercado e Avaliações Ltda,
datado de 31 de dezembro de 2010, onde recompôs o valor de
suas edificações e atribuiu nova vida útil econômica a estes bens.
A contrapartida da recomposição destes saldos encontra-se em
conta específica de Ajuste de Avaliação Patrimonial no Patrimônio
Líquido. g) Imobilizado e intangível: Estão demonstrados ao custo
histórico de aquisição, menos depreciação ou amortização
acumulada. A depreciação ou amortização é calculada pelo
método linear, as taxas estão apresentadas nas notas explicativas
nº 7 e 8 e levam em conta o tempo de vida útil estimada dos bens.
O valor contábil dos ativos imobilizados e intangíveis são revisados
quando eventos ou mudanças circunstanciais indiquem que o valor
contábil talvez não seja recuperável. Uma perda por impairment é
reconhecida pelo valor pelo qual o valor contábil do ativo excede o
seu valor recuperável, sendo este o valor mais alto entre o valor
justo de um ativo menos o custo de venda e o seu valor em uso. No
exercício de 2019 a Companhia adquiriu a marca “Feipet” no valor
de R$ 440.000,00 da empresa MV Trevisan Eventos e Comunica-
ções Ltda - Eireli. No exercício de 2019 a Companhia efetuou o
Teste de Impairment, com o objetivo de identificar possível
necessidade de provisão de perda por impairment. Foi contratada
a empresa Apollo Gestão Empreendedora para realização deste
trabalho. O teste foi realizado no ativo imobilizado, intangível e
investimentos na data base de 30 de junho de 2019. As referências
legais para o procedimento foram a NBC TG 01, NBC TG 04 e NBC
TG 27. O exame concluiu que “em função dos resultados históricos
obtidos e das expectativas dos cenários econômicos futuros, não
há evidências que o ativo não seja plenamente capaz de recuperar
o valor investido através do seu uso”. No exercício de 2010, a
Companhia efetuou a adoção do custo atribuído (Deemed Cost) as
suas edificações, conforme prevê o ITG 10 e NBC TG 27 (R4), cujo
Laudo de Avaliação realizado pela empresa Macadar Assessoria
de Mercado e Avaliações Ltda, datado de 31 de dezembro de 2010,
recompôs o valor de suas edificações e atribuiu nova vida útil
econômica a estes bens. A contrapartida da recomposição destes
saldos encontra-se em conta específica de Ajuste de Avaliação
Patrimonial no Patrimônio Líquido. No exercício de 2002, a
Companhia efetuou a reavaliação de seus bens imóveis, cujo
Laudo de Avaliação realizado pela empresa, Target Consultores
Associados, datado de 30 de setembro de 2002. A contrapartida da
recomposição destes saldos encontra-se em conta específica de
Reserva de Reavaliação de Ativos Próprios no Patrimônio Líquido.
h) Outros ativos e passivos: Um ativo é reconhecido no balanço
quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão
gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser
mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido

Saldos em 31/12/2018
Lucro líquido do exerc.
Realiz. reserva reavalia.
(-) IR/CSLL s/reavalia.
Deprec. aj. aval. patrim.
(-) IR/CSLL s/ajuste
avaliação patrimonial
Pgto. ações tesouraria
Constit. da reserva legal
Distribuição de lucros por
meio de dividendos
Constit. da reserva lucros
Saldos em 31/12/2019
Prej. líq. do exercício
Realiz. reserva reavalia.
(-) IR/CSLL s/ reavalia.
Deprec. aj. aval. patrim.
(-) IR/CSLL s/aj. aval. patrim.
Constit. de reserva retenção
de dividendos
Absorção de prejuízo pela
reserva de lucros
Saldos em 31/12/2020

Capital
social

7.790.894,47
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

7.790.894,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
7.790.894,47

Ações em
Tesouraria
(143.705,61)

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
(56.033,09)
0,00

0,00
0,00

(199.738,70)
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
(199.738,70)

Reservas
reavaliação
9.348.066,83

0,00
(218.300,12)
74.222,04
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

9.203.988,75
0,00

(218.300,14)
74.222,05
0,00
0,00

0,00

0,00
9.059.910,66

Reserva
Capital
4.871,82
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

4.871,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
4.871,82

Reservas
de Lucros
7.214.206,68

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
1.537.731,68
8.751.938,36

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

(2.639.184,06)
6.112.754,30

Res.Retenção
deDividendos

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

301.099,25

0,00
301.099,25

Lucros
Acumulados

0,00
1.573.677,94
218.300,12
0,00

198.186,03

0,00
0,00

(78.683,90)

(373.748,51)
(1.537.731,68)

0,00
(3.055.670,21)
218.300,14
0,00

198.186,01
0,00

0,00

2.639.184,06
0,00

Total
31.995.649,01
1.573.677,94

0,00
74.222,04
0,00

67.383,25
(56.033,09)
0,00

(373.748,51)
0,00

33.281.150,64
(3.055.670,21)

0,00
74.222,05
0,00

67.383,24

301.099,25

0,00
30.668.184,97

Reserva
Legal

458.975,47
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

78.683,90

0,00
0,00

537.659,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

0,00
537.659,37

Ajuste
Aval.Patrim.
7.322.339,35

0,00
0,00
0,00

(198.186,03)

67.383,25
0,00
0,00

0,00
0,00

7.191.536,57
0,00
0,00
0,00

(198.186,01)
67.383,24

0,00

0,00
7.060.733,80

Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (Em R$)

As Notas Explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

A Companhia deprecia o ativo imobilizado pelo método linear, usando as
taxas de depreciação demonstradas a seguir:

Edificações
Veículos
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos

Taxas anuais depreciação
4%
20%
10%
10%
20%

8. Intangível: Os detalhes do ativo intangível da Companhia estão demons-
trados no quadro a seguir:

Fornecedores nacionais
2020

254.390,30
254.390,30

2019
218.191,30
218.191,30

PIS a pagar
Cofins a pagar
ISSQN a pagar
Retenções de impostos a pagar

2020
1.731,32
7.990,70
20.966,17
44.158,88
74.847,07

2019
1.338,46
6.177,50
7.444,32
45.839,42
60.799,70

Demonstrações dos Fluxos de Caixa (Método Indireto)
Fluxos de caixa atividades operacionais
Prejuízo/Lucro líquido do exercício
Aj. p/ reconciliar o lucro/prejuízo líquido
(+) Depreciação e amortização
(-) Reversão e/ou provisão para contingências
(+) Provisão para contingências
(+) Provisão para perdas de clientes
(+) Perda venda/baixa ativo imobiliz.
Prejuízo/Lucro líquido ajustado
Variação dos ativos e passivos
Redução (Aum.) contas a receber de clientes
Aumento de impostos a recuperar
Redução (Aum.) de outras contas a receber
Redução (Aum.) de despesas antecipadas
Aumento (Redução) de fornecedores
Aumento (Redução) de obrigações tributárias
Redução (Aum.) de obrigações trabalhistas
Redução (Aum.) de outras contas a pagar
Aumento (Redução) de adiantamento de feiras
Redução (Aum.) de receitas diferidas
Redução (Aum.) de outros valores passivos
Caixa líq. proveniente ativ. operacionais
Fluxos de caixa ativ. de investimentos
Aquisição invest./imobilizado e intangível
Recebimento por resgate de investimentos
Caixa líq. prov. ativ. de investimentos
Fluxos caixa nas ativ. de financiamento
Pagamento de dividendos
Pagamento de ações em tesouraria
Caixa líq. prov. ativ. de financiamento
Redução (Aum.) líq. caixa e equiv. caixa
Caixa e equiv. de caixa início do período
Caixa e equiv. de caixa fim do período
Redução (Aum.) líq. caixa e equiv. caixa

2020
(3.055.670,21)
1.812.794,73
1.127.927,57
(32.000,00)
615.000,00
101.114,66
752,50

(1.242.875,48)
(1.048.057,68)
1.578.047,01
(149.723,72)
63.648,96
561.903,21
36.199,00
14.047,37
(34.588,32)
(314.381,73)
994.968,69
(3.685.841,99)
(112.336,16)
(2.290.933,16)

(3.141.479,61)
0,00

(3.141.479,61)

(7.254,10)
0,00

(7.254,10)
(5.439.666,87)
9.255.528,89
3.815.862,02
(5.439.666,87)

2019
1.573.677,94
1.143.115,82
1.086.849,96
(31.966,82)

0,00
86.829,30
1.403,38

2.716.793,76
342.051,26
(145.907,42)
(20.857,06)
(74.280,02)
(127.070,52)
(1.325,39)
(275,70)
28.152,08
286.889,63
(55.978,97)
373.386,07
79.318,56
3.058.845,02

(1.230.394,44)
104.147,49
(1.126.246,95)

(364.613,97)
(56.453,80)
(421.067,77)
1.511.530,30
7.743.998,59
9.255.528,89
1.511.530,30

IRPJ (i)
CSLL (i)

4. Impostos a recuperar: O grupo de impostos a recuperar está
demonstrado a seguir:

5. Despesas antecipadas: O grupo de despesas antecipadas está
demonstrado a seguir:

6. Investimentos:O grupo de investimentos está demonstrado a seguir:

(i) Correspondem às antecipações de imposto de renda e contribui-
ção social, realizáveis mediante a compensação com impostos e
contribuições federais a pagar.

A Companhia amortiza o ativo intangível, especificamente a conta de
Softwares à alíquota de 20% ao ano.
9. Fornecedores: O grupo de fornecedores está demonstrado a seguir:

10. Obrigações tributárias: O saldo das obrigações tributárias está demons-
trado a seguir:

Salários a pagar
Honorários a pagar
INSS a recolher
FGTS a recolher
Férias a pagar
Encargos sobre férias a pagar
Rescisões a pagar

2020
59.340,79
37.398,95
80.125,96
19.618,54
148.802,71
52.519,09
15.592,90
413.398,94

2019
64.073,10
37.254,77
99.079,94
21.402,55
167.221,97
58.954,93
0,00

447.987,26

11. Obrigações sociais e trabalhistas: O saldo das obrigações sociais e
trabalhistas está demonstrado a seguir:

Saldo inicial
Apuração dividendos do exercício
Pagamentos
Baixas de exercícios anteriores (i)
Saldo final

2020
507.435,23
0,00

(7.254,10)
(301.099,25)
199.081,88

2019
498.300,69
373.748,51
(364.613,97)

0,00
507.435,23

12. Dividendos a pagar: Os detalhes dos dividendos a pagar estão demons-
trados no quadro a seguir:

Fimec
Feira Loucura por Sapatos - Abril
Feira Louc. por Sapatos - Outubro
Feiras de Terceiros
Prêmios de Seguros
Outras

2020
559.019,40
134.654,06
693.673,46

2019
481.701,30
62.248,44
543.949,74

2020
1.183.375,56
642.719,40
102.431,50
14.556,66
23.138,27
125.654,35
2.091.875,74

2019
1.714.990,15
528.532,56
144.443,71
14.018,76
103.470,96
148.322,81
2.653.778,95

Propriedades para Investimento
(-) Depreciação Acumulada

2020
7.164.000,19
(378.283,51)
6.785.716,68

2019
7.164.000,19
(378.283,51)
6.785.716,68

Caixa e bancos conta movimento
Aplicações financeiras

2020
5.057,23

3.810.804,79
3.815.862,02

2019
4.234,73

9.251.294,16
9.255.528,89

As vendas são apresentadas na demonstração do resultado pelos
seus valores líquidos dos respectivos impostos (Receita operacional
líquida). i.2) Imposto de renda e contribuição social correntes: Ativos
e passivos tributários correntes do último exercício e dos anos
anteriores são mensurados ao valor recuperável esperado ou a
pagar para as autoridades fiscais. As alíquotas de imposto e as leis
tributárias usadas para calcular o montante são aquelas que estão
em vigor. i.3) Imposto de renda e contribuição social diferidos: Os
valores apresentados referem-se a provisão de 25% de Imposto de
Renda e 9% de Contribuição Social sobre a Reavaliação de Ativos
Próprios e do Ajuste de Avaliação Patrimonial. j) Ajustes a valor
presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos monetários de
curto prazo são ajustados pelo seu valor presente, quando o efeito é
considerado relevante em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 a
Companhia não considerou relevantes os efeitos destes ajustes nas
demonstrações financeiras. k) Estimativas e julgamentos contábeis:
A preparação das demonstrações financeiras, de acordo com as
melhores práticas contábeis, requer que a Administração faça
estimativas para contabilizar determinados ativos, passivos e outras
transações apresentadas nas demonstrações financeiras e nas
notas explicativas. Os resultados efetivos poderão apresentar
variações em relação as estimativas. l) Receitas diferidas: Estão
apresentados os valores dos contratos firmados com clientes para as
feiras que se realizarão no exercício de 2021, momento em que
serão reconhecidos os custos respectivos.
2. Caixa e equivalentes de caixa: O grupo de caixa e equivalentes
de caixa está demonstrado a seguir:

7. Imobilizado: Os detalhes do ativo imobilizado da Companhia estão demonstrados no quadro a seguir:

Custo do Imobilizado
Saldo em 31/12/2019
Aquisições
Baixas
Transferências
Saldo em 31/12/2020
Depreciação Acumulada
Saldo em 31/12/2019
Depreciação
Baixas
Saldo em 31/12/2020
Valor Residual
Saldo em 31/12/2019
Saldo em 31/12/2020

Veículos
85.490,00
0,00

(85.490,00)
0,00
0,00

(85.490,00)
0,00

85.490,00
0,00

0,00
0,00

Terrenos e
Prédios

41.136.831,82
0,00
0,00

1.823.636,87
42.960.468,69

(13.535.900,16)
(1.042.519,77)

0,00
(14.578.419,93)

27.600.931,66
28.382.048,76

Máquinas e
equipamentos
2.645.541,96
35.105,38
(28.007,00)

0,00
2.652.640,34

(2.382.718,50)
(47.500,30)
27.254,50

(2.402.964,30)

262.823,46
249.676,04

Móveis e
Utensílios
786.027,35
4.950,00
(7.168,05)
0,00

783.809,30

(674.445,58)
(24.425,59)
6.624,74

(692.246,43)

111.581,77
91.562,87

Computadores
e Periféricos
223.552,38
5.441,10
0,00
0,00

228.993,48

(199.648,59)
(9.679,82)
0,00

(209.328,41)

23.903,79
19.665,07

Imobilizado em
andamento
621.004,59
3.148.341,91
(52.358,78)

(1.823.636,687)
1.893.350,85

0,00
0,00
0,00
0,00

621.004,59
1.893.350,85

Total
45.498.448,10
3.193.838,39
(173.023,83)
(0,00)

48.519.262,66

(16.878.202,83)
(1.124.125,48)
119.369,24

(17.882.959,07)

28.620.245,27
30.636.303,59

2020

Custo do Imobilizado
Saldo em 31/12/2018
Aquisições
Baixas
Saldo em 31/12/2019
Depreciação Acumulada
Saldo em 31/12/2018
Depreciação
Baixas
Saldo em 31/12/2019
Valor Residual
Saldo em 31/12/2018
Saldo em 31/12/2019

Terrenos e
Prédios

40.979.866,28
156.965,54
0,00

41.136.831,82

(12.555.636,72)
(980.263,44)

0,00
(13.535.900,16)

28.424.229,56
27.600.931,66

Veículos
85.490,00
0,00
0,00

85.490,00

(85.490,00)
0,00
0,00

(85.490,00)

0,00
0,00

Máquinas e
equipamentos
2.607.718,39
40.943,84
(3.120,27)
2.645.541,96

(2.323.637,23)
(60.801,02)
1.719,75

(2.382.718,50)

284.081,16
262.823,46

Móveis e
Utensílios
777.095,91
12.185,29
(3.253,85)
786.027,35

(652.283,20)
(25.416,23)
3.253,85

(674.445,58)

124.812,71
111.581,77

Computadores
e Periféricos
223.044,13
11.653,87
(11.145,62)
223.552,38

(193.680,98)
(17.113,23)
11.145,62
(199.648,59)

29.363,15
23.903,79

Imobilizado em
andamento
52.358,78
568.645,81
0,00

621.004,59

0,00
0,00
0,00
0,00

52.358,78
621.004,59

Total
44.725.573,49
790.394,35
(17.519,74)
45.498.448,10

(15.810.728,13)
(1.083.593,92)
16.119,22

(16.878.202,83)

28.914.845,36
28.620.245,27

2019

Custo do Intangível
Saldo em 31/12/2019
Aquisições
Baixas
Saldo em 31/12/2020
Amortização acumulada
Saldo em 31/12/2019
Amortização
Baixas
Saldo em 31/12/2020
Valor Residual
Saldo em 31/12/2019
Saldo em 31/12/2020

2020

Software
124.367,07
0,00
0,00

124.367,07

(66.749,27)
(3.258,78)
0,00

(70.008,05)

57.617,80
54.359,02

Marcas e
Patentes
602.432,35
0,00
0,00

602.432,35

0,00
0,00
0,00
0,00

602.432,35
602.432,35

Outros
27.700,00
0,00
0,00

27.700,00

0,00
0,00
0,00
0,00

27.700,00
27.700,00

Total
754.499,42
0,00
0,00

754.499,42

(66.749,27)
(3.258,78)
0,00

(70.008,05)

687.750,15
684.491,37

2019

Custo do Intangível
Saldo em 31/12/2018
Aquisições
Baixas
Saldo em 31/12/2019
Amortização acumulada
Saldo em 31/12/2018
Amortização
Baixas
Saldo em 31/12/2019
Valor Residual
Saldo em 31/12/2018
Saldo em 31/12/2019

Software
124.367,12
0,00
(0,05)

124.367,07

(63.490,51)
(3.258,76)
0,00

(66.749,27)

60.876,61
57.617,80

Marcas e
Patentes
162.432,35
440.000,00
0,00

602.432,35

0,00
0,00
0,00
0,00

162.432,35
602.432,35

Outros
27.700,00
0,00
0,00

27.700,00

0,00
0,00
0,00
0,00

27.700,00
27.700,00

Total
314.499,47
440.000,00
(0,05)

754.499,42

(63.490,51)
(3.258,76)
0,00

(66.749,27)

251.008,96
687.750,15

quando a Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como
resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões são registradas
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos
e passivos são classificados como circulantes quando sua realização
ou liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso
contrário, são demonstrados como não circulantes. i) Tributação: i1)
Tributos sobre serviços e locações - As receitas de serviços e locações
estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições, pelas seguintes
alíquotas básicas:

3. Contas a receber de clientes: O grupo de contas a receber de
clientes está demonstrado a seguir:

Clientes mercado interno e externo
(-) Provisão para perdas

2020
3.234.552,84
(187.943,96)
3.046.608,88

2019
4.812.599,85
(86.829,30)
4.725.770,55
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