
SEXTA-FEIRA
26 DE MARÇO DE 2021

ALGAR S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES - CNPJ: 17.835.026/0001-52
Relatório da Administração

Em atendimento às disposições legais e estatutárias, a Administração da Algar S/A Empreendimentos e Participações apresenta, a seguir, as demonstrações financeiras referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019. Os membros da Diretoria encontram-se à disposição dos Senhores Acionistas para prestar quaisquer esclarecimentos 
a respeito dos referidos documentos. Uberlândia-MG 31 de dezembro de 2020.                                                                       A Administração.

Balanço patrimonial - 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais) Demonstração dos resultados 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais) 

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais) 

 Consolidado Individual
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Ativo     
Ativo circulante    
Circulante      
Caixa e equivalentes de caixa 4       749.649       738.394         28.988       232.972 
Contas a receber 6       658.517       646.913           7.611         12.845 
Estoques 7         65.392         62.456                  -                  - 
Ativos biológicos         39.099         40.002                  -                  - 
Tributos a recuperar 8 248.858       200.153           2.444         10.201 
Imposto de renda e contribuição social a compensar 11a             781             105             602                  - 
Dividendos a receber 26                  -         12.609 51.445         87.763 
Despesas antecipadas 9         89.207         85.006             712               94 
Titulos a receber 10 285.419                  -       303.598                  - 
Outros créditos         11.476         18.589             420             247 
Total do ativo circulante 2.148.398    1.804.227 395.820       344.122 
Ativos de Operação descontinuada 22       192.402       141.132                  -                  - 
Não circulante   
Realizável a longo prazo   
Títulos a receber 10           1.722       263.086       109.275       263.086 
Contas a receber 6       127.066         27.392                  -                  - 
Despesas antecipadas 9         66.168         34.770                  -                  - 
Tributos a recuperar 8       182.675       244.285             222             222 
Imposto de renda e contrib. social diferidos 11b 21.148         32.441             152               90 
Aplicações financeiras 5           4.793           4.909                  -                  - 
Direito indenizatório de provisões         25.530         30.080                  -                  - 
Depósitos judiciais 24         39.258         41.486           1.534                  - 
Outros créditos           3.381           3.158                  -                  - 
 471.741       681.607       111.183       263.398 
Investimentos 12         86.744       155.685 1.806.502    1.800.107 
Ativos biológicos           8.368           9.002                  -                  - 
Imobilizado 13    3.160.278    3.139.093         35.075         39.411 
Intangível 14       653.936       652.623         70.598         71.031 
Direito de Uso - CPC 06 (IFRS 16) 15       384.076       241.661           3.993           8.441 
Total do ativo não circulante    4.765.143    4.879.671 2.027.351    2.182.388 

Total do ativo  7.105.943    6.825.030 2.423.171    2.526.510 

Demonstração dos resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Consolidado
 Reservas de lucros

Nota
Capital 

social

Reserva
de

 reavaliação

Reserva
 retenção 
de lucros

Reserva
legal

Ajuste 
avaliação

patrimonial

Dividendos 
adicionais
propostos

 Lucros
acumulados

Participação
acionistas

controladores

Participação
acionistas não
controladores Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.163.800 15.817      35.210     1.651      769.631       13.493 -          1.999.602 467.947 2.467.549 
Realização de reserva de reavaliação - (368)               -     1.651                -                -               368                       -                        - - 
Realização do custo atribuído -               -               -            -        (1.218)                -            1.218                       -                        - - 
Efeito de ajuste no patrimônio líquido de controladas -               -               -            -                -                -            1.234                1.234                        - 1.234 
Aquisição da participação de controlada -               -               -            -        (9.175)                -                   -               (9.175) (21.796) (30.971)
Dividendos adicionais aprovados -               -       (9.555)            -                -      (13.493)                   -             (23.048)  (9.686) (32.734)
Resultado do exercício -               -               -            -                -                -        161.009            161.009 98.005 259.014 
Obrigação para aquisição de participação societaria -               -               -            -                -                   -                       - (86.149) (86.149)
Constituição de reserva legal -               -               -            -                -                -           (8.191)                       -                        - - 
Dividendos propostos -               -               -     8.191                -                -         (38.909)            (38.909)                        - (38.909)
Dividendos adicionais -               -               -            -                -       31.535         (31.535)                       -                        - - 
Retenção de lucros -               -      85.194            -                -                -         (85.194)                       -                        - - 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.163.800      15.449    110.849            -      759.238       31.535                   -          2.090.713 448.321 2.539.034 
Realização de reserva de reavaliação -          (369)               -     9.842                -                -               369                       -                        - - 
Realização do custo atribuído -               -               -            -        (1.217)                -            1.217                       -                        - - 
Outros resultados abrangentes reflexo - - - -                -                -            1.507                1.507 (808) 699 
Ajuste da participação societária em controlada -               -               -            -                -                -                   -                       - (20.611) (20.611)
Resultado do exercicio -               -               -            -                -                - 89.849 89.849 65.524 155.373
Dividendos propostos (vr por ação: 0,43) -               -               -            -                -                - (21.716) (21.716) (21.710) (43.426)
Constituição de reserva legal -               -               - 4.572                -                - (4.572)                       -                        - - 
Distribuição de lucros (vr por ação: 2,19) -               -   (110.849) -                -                -                   -           (110.849)                        - (110.849)
Dividendos adicionais aprovados (vr por ação: 0,62) -               -               -            -                -      (31.535)                   -             (31.535)                        - (31.535)
Retenção de lucros -               - 66.654            -                -                - (66.654)                       -                        - - 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.163.800      15.080 66.654 14.414      758.021 -                   - 2.017.969 470.716 2.481.177          

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às demonstrações financeiras 31 de dezembro de 2020 - (Em milhares de reais)
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

1/6

 Consolidado Individual
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Operações em continuidade     
Receita de vendas de produtos, mercadorias 
 e serviços prestados 27 3.177.245 2.861.928 -  - 
Custos dos produtos, mercadorias e serviços prestados 28 (1.934.781) (1.713.782) - - 
Lucro bruto 1.242.464 1.148.147 - - 
Receita (despesas) operacionais:
Despesas com vendas 29 (432.219) (397.056) - - 
Despesas gerais e administrativas 30 (249.385) (276.438) (21.406) (28.716)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 32 26.140 7.619 21.392 (75.049)
Equivalência patrimonial 12 (69.554) 26.495 110.791 260.248 
Resultado operacional antes do resultado financeiro 517.446 508.767 110.777 156.483 
Financeiras líquidas 31 (222.310) (81.603) 6.952 14.875 
 Receitas financeiras 80.077 185.380 13.955 30.201 
 Despesas financeiras (302.387) (266.984) (7.003) (15.326)
Resultado antes do imposto de renda e da 
 contribuição social 295.136 427.164 117.729 171.358 
Imposto de renda e contribuição social 11c (112.602) (157.711) (719) 90 
 Corrente  (100.363) (128.405) (780) - 
 Diferido (12.239) (29.306) 61 90 
Resultado de operações em continuidade 182.534 269.452 117.010 171.448 
Resultados de operações descontinuadas 22 (27.161) (10.439) (27.161) (10.439)
Resultado liquido do exercicio 155.373 259.013     89.849 161.009 
Resultado de operações em conitinuidade atribuivel
 aos acionistas não controladores  65.524 98.004 - - 
Resultado de operações descontinuadas atribuivel 
 aos acionistas não controladores  

                           
- 
                           

- 
                           

- 
                           

- 
Resultado de operações em continuidade atribuivel 
 aos acionistas controladores  117.010 

              
171.448 117.010

              
171.448 

Resultado de operações descontinuadas atribuivel 
 aos acionistas controladores  (27.161) (10.439) (27.161) (10.439)
Resultado liquido do exercpicio  155.373 259.013 89.849 161.009 
Resultado liquido atribuível aos acionistas 
 não controladores 65.524 98.004 - - 
Resultado liquido atribuível aos acionistas controladores 89.849 161.009 89.849 161.009 
Quantidade de ações 50.682.049 50.682.049 
Média ponderada das ações 50.682.049 50.682.049 
Resultado basico e diluido por ação (em R$) 1,77 3,18 

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Resultado do período 155.373 259.013 89.849 161.009 
Outros resultados abrangentes  2.285 2.820 3.093 2.820 
Resultado abrangente total 157.658 261.833 92.942 163.829 
  Acionistas não controladores 64.716 98.004  - - 
  Acionistas controladores 92.942 163.829 92.942 163.829 

Demonstração dos fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social 
 das operações em continuidade 295.136 427.164 117.729       171.358 
Resultado das operações descontinuadas (27.161) (10.439) (27.161) (10.439)
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa aplicado 
 nas atividades operacionais:
  Depreciação e amortização 550.394 483.038 3.526           4.601 
  Equivalência patrimonial 69.554 (26.495) (110.791) (260.248)
  Equivalência patrimonial de operações descontinuadas 27.161 10.439 27.161         10.439 
  Ganho / perda na venda de ativos 4.694 8.570 - (2.101)
  Realização de ganho na alienação de fazendas (5.845) - (5.845)                  - 
  Provisão para perda de ativos - TV - 62.390 -                  - 
  Encargos financeiros sobre empréstimos e debêntures 154.585 198.196 -                  - 
  Outros resultados financeiros liquidos 95.939 3.459 (2.829)  (6.949)
  Atualização monetária de crédito tributário (25.086) (116.200) -                  - 
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 43.076  21.506             -                  - 
  Outros ajustes para conciliar o resultado de operações 
  descontinuadas (16.406) 54.519 -                  - 
  Valor justo dos ativos biológicos 1.498 (1.034)    - - 
  Crédito tributário - Pis e Cofins (25.855) (138.302)    -                  - 
  Constituição de provisão para contingências 97.141 85.018 (1.823)         69.434 
Total dos ajustes para conciliar o resultado ao caixa aplicado 1.238.825 1.061.829 (33) (23.905)
Variações nos ativos e passivos
  (Aumento) redução em contas a receber (202.326) (87.005) 8.128           5.218 
  (Aumento) redução em estoques (9.247) (11.793) -                  - 
  (Aumento) redução em ativos biológicos                 38 960 -                  - 
  (Aumento) redução em impostos a recuperar 50.821 (7.404) 7.156  (2.113)
  (Aumento) redução em despesas antecipadas (35.755) (38.672) (619)               10 
  (Aumento) redução em depósitos judiciais 6.941 43.428 329            (316)
  (Aumento) redução  em outros ativos circulantes 
  e não circulantes (15.840) 7.390 (16.335)             180 
  Aumento (redução) em fornecedores 4.640 11.583 (1.018) (3.308)
  Aumento (redução) em salários, provisões e encargos 51.317 (11.125) (2.298)               77 
  Aumento (redução) em obrigações fiscais 9.123 9.242 1.615            (542)
  Aumento (redução) em receitas antecipadas (17.903) (15.472) -                  - 
  Aumento (redução) em adiantamento de clientes (3.870) (5.011) (4.107) (6.143)
  Tarifas bancárias e outros encargos financeiros pagos (19.912) - -                  - 
  Provisões pagas (26.203) (11.936)  -                  - 
  Aumento (redução) em outros passivos circulantes 
  e não circulantes (9.772) (8.505) (729) 398 
  Imposto de renda e contribuição social pagos (98.232) (105.327) -                  - 
Total das variações nos ativos e passivos (316.180) (229.647) (7.878) (6.539)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) gerados 
 pelas atividades operacionais em continuidade 922.645 832.182 (7.911) (30.444)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) gerados 
 pelas atividades operacionais em descontinuidade 20.817 37.343 -                  - 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) gerados 
 pelas atividades operacionais 943.462 869.525 (7.911) (30.444)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
  Aquisição de investimentos (88.177) (57.616) (88.177) (6.188)
  Venda de investimentos - 8.101 -           8.101 
  Adiantamento para futuro aumento de capital - (4.122) - (4.122)
  Em ativo imobilizado e intangível (545.903) (760.649) (402) (2.062)
  Venda de ativo imobilizado, intangivel e biologico 113 451 -                  - 
  Mutuo entre partes relacionadas 16.503 21.050 (17.722)         31.939 
  Aplicações financeiras (223) 41 -                  - 
  Caixa e equivalente de caixa de sociedade vendida - (2.857) -                  - 
  Recebimento de dividendos 10.692 22.294 106.773       119.202 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) gerados 
 nas atividades de investimentos em continuidade (606.995) (773.307) 472 146.870 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) gerados 
 nas atividades de investimentos em descontinuidade 12.560 (477) -                  - 
Caixa e equivalentes de caixa líquidos (aplicados) gerados 
 nas atividades de investimentos (594.435) (773.784) 472       146.870 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
  Adições de emprestimos e debentures 315.911 862.397 -                  - 
  Pagamento de principal de emprestimos e debentures (161.984) (194.110) - (3.042)
  Pagamento de juros/variação monetária emprestimos 
  e debentures (126.602) (211.476) - - 
  Pagamento de outras despess financeiras sobre debentures (27.833) - - -
  Pagamento de passivo de arrendamento (75.289) (74.767) (1.600) (1.659)
  Pagamento de tributos parcelados (50) - -                  - 
  Reembolso de capital a acionistas (13.502) (618) -                  - 
  Adiantamento para futuro aumento de capital                   -                   - (13.345)                  - 
  Pagamento de dividendos (212.680) (34.754) (181.600) (28.063)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (aplicados)
 nas atividades de financiamentos em continuidade (302.029) 346.672  (196.545) (32.764)
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (aplicados) 
 nas atividades de financiamentos em descontinuidade (35.743) (91.870) - -
Caixa e equivalentes de caixa líquidos gerados (aplicados) 
 nas atividades de financiamentos (337.772) 254.802 (196.545) (32.764)
  Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa  11.255 350.543 (203.984) 83.662
  Caixa e equivalentes de caixa no início do período 738.394 387.851 232.972   149.310 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período 749.649 738.394 28.988 232.972 
Transações que não afetaram caixa - Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 as principais 
transações de investimento que não representaram movimentações de caixa e equivalentes de caixa são apresen-
tadas como segue:

Consolidado Individual
31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Direito de uso de ativos – CPC 06 / IFRS 16 276.658 253.021 - 8.705
Obrigação para aquisição de participação acionária 4.701 90.276 4.701 90.276
Aquisição de sociedade (Smart) – parcela a prazo - 19.473 - -
Baixa de valores a restituir a acionistas 28.434 - - -
Dividendos prescritos 2.129 1.781 - -
Reconhecimento de credito INSS patronal 19.141 - - -
Reconhecimento de crédito de PIS e COFINS, 
  conforme  processo transitado em julgado 25.965 138.302 - -
Aquisição de imobilizado e intangível a prazo 73.224 89.301 - -

430.252 592.154 4.701 98.981

 Consolidado Individual
Notas 31/12/2020 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2019

Passivo e patrimônio líquido
Passivo circulante
Empréstimos e financiamentos 16   53.340  26.896          -        - 
Debêntures 17 620.644 73.448         -        - 
Obrigações com arrendamento de ativos 
 – CPC06 / IFRS 16 18 82.223 72.436     975 1.644 
Fornecedores 20 320.268 323.795 7.258 8.276 
Impostos taxas e contribuições 19 106.586 98.461 2.656 1.041 
Imposto de renda e contribuição social a pagar 11a 3.448 13.442 - - 
Salários, provisões e encargos sociais 21 217.961 172.767 12.533 13.355 
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 26 46.445 77.500 21.716 39.217 
Adiantamento de clientes 3.802 8.125 - 4.107 
Receitas antecipadas 23 10.507 24.965 - - 
Adiantamento de dividendos 26 2.700 12.609 23.972 34.314 
Valores a restituir aos acionistas 92 28.588 - - 
Obrigações por aquisição de participação em controladas 1a 514 90.276 - 90.276 
Títulos a pagar 5.297 1.514 - - 
Outras obrigações 16.953 9.487          374 1.728 
Total do passivo circulante 1.490.780 1.034.309 69.484 193.958 
Passivo de operações descontinuadas 22 61.743 35.227 135.232 44.638 
Não circulante     
Empréstimos e financiamentos 16 170.578 87.618 -  - 
Debêntures 17 1.902.014 2.367.996 -  - 
Obrigações com arrendamento de ativos
 – CPC06 / IFRS 16 18

           
323.742 

           
180.585 

              
3.463 

              
7.061 

Obrigações por aquisição de controladas 28.830 19.473 4.701 - 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11b 266.408 262.068 92.499 92.499 
Receitas antecipadas 23 17.763 22.131 - - 
Provisões 24 344.113 260.162 98.879 95.224 
Outras obrigações 11.287 16.427 944 2.417 
Total do passivo não circulante 3.064.735 3.216.460 200.486 197.201 
Patrimônio líquido 25     
Capital social 1.163.800 1.163.800 1.163.800 1.163.800 
Reserva de lucros 81.068 120.691 81.068 120.465 
Reserva de reavaliação 15.080  15.449 15.080 15.445 
Ajuste de avaliação patrimonial 758.021  759.238 758.021 759.468 
Dividendos adicionais propostos -  31.535 - 31.535 
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas controladores 2.017.969 2.090.713 2.017.969 2.090.713 
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas 
 não controladores 470.716 448.321 - - 
Total do patrimônio líquido  2.488.685 2.539.034 2.017.969 2.090.713 
Total do passivo e do patrimônio líquido  7.105.943 6.825.030 2.423.171 2.526.510 

Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 - (Em milhares de reais)

Consolidado
31/12/2020 31/12/2019

Receitas 4.639.550    4.654.444 
Vendas de mercadorias e serviços 3.953.103    3.630.066 
Receita de construção de ativos propios 529.215       796.475 
Outras receitas 200.408       249.503 
Provisão para perdas ao valor recuperavel (43.176) (21.600)
Insumos adquiridos de terceiros  (inclui: ICMS, IPI, PIS e COFINS) (1.771.716) (1.830.916)
Custos de mercadorias vendidas e serviços prestados (686.143) (621.623)
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (1.085.573) (1.209.293)
Valor adicionado bruto 2.867.834    2.823.528 
Depreciação e amortização (549.947) (483.038)
Valor adicionado líquido pela entidade 2.317.887    2.340.490 
Valor adicionado recebido em transferência 10.523       211.875 
Receitas financeiras 80.077       185.380 
Equivalencia patrimonial (69.554)         26.495 
Valor adicionado total a distribuir 2.328.410    2.552.365 
Distribuição do valor adicionado
Pessoal 996.317    1.062.475 
 Remuneração direta 750.354       836.602 
 Benefícios 192.390       170.097 
 FGTS 53.573         55.776 
Impostos, taxas e contribuições 985.313       923.563 
 Federais 408.946       341.721 
 Estaduais 553.861       558.967 
 Municipais 22.506         22.875 
Juros 142.751       227.703 
Aluguéis 87.019         69.171 
Dividendos propostos 21.716         38.909 
Lucros retidos no exercício 95.294       230.544 
Resultado líquido atribuível aos acionistas não controladores    65.524         98.005 

1. Contexto operacional - A Algar S.A. Empreendimentos e Participações (“Companhia”) é uma Companhia de 
capital fechado, com sede na Av. Lapa do Lobo, número 800, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, é controla-
dora do Grupo Algar, um grupo empresarial empreendedor que atua nos setores: Telecom - representa a agregação 
dos resultados e do capital empregado das unidades de negócio (i) telefonia fixa; (ii) internet banda larga; (iii) 
comunicação de dados; (iv) telefonia celular; (v) provedor de internet. Tech - BPO/Gestão de TI - oferece solu-
ções em tecnologia para processos de negócios, por meio de infraestrutura de TI, serviços gerenciados, gestão de 
negócios e relacionamento com o cliente. Inclui a prestação de serviços de contact center, BPO (Business Process 
Outsourcing) e soluções em tecnologia da informação. Entretenimento: tem como principal atividade a exploração 
do parque aquático do complexo turístico-hoteleiro Rio Quente Resorts e Costa do Sauipe. Agro: É composto por 
um conjunto de fazendas nos estados de Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, que atuam integralmente no plantio 
e comercialização de grãos (dentre eles soja, milho e outros); na criação e comercialização de gado bovino de 
corte). Serviços: A administração de imóveis; a administração de terminais urbanos, comercialização de passa-
gens de transportes, bem como a administração de centros comerciais. A Companhia é controlada pela Árvore 
S.A. Empreendimentos e Participações (“Árvore S.A.”), uma empresa de capital fechado, com sede na cidade de 
Uberlândia, Minas Gerais. a) Eventos societários ocorridos em 2020 - Incorporação de controlada Algar Agro 
- Em 2 de abril de 2020 a Assembleia geral extraordinária da controlada Algar Agroalimentar, deliberou sobre a 
cisão total da Sociedade, com incorporação das parcelas cindidas pela Companhia e pela ABC INCO. O acervo 
cindido e incorporado está demonstrado abaixo:
Balanço patrimonial Algar Agroalimentar em 29/02/2020                                                 

Antes da
Cisão

Acervo 
cindido Algar

Acervo
cindido Inco

    Ativos mantidos para venda 16.463 - 16.463
  Circulante 16.463 - 16.463
    Credito com partes relacionadas (ABC Inco) 106.353 106.353 -
  Realizável a longo prazo 106.353 106.353 -
    Investimento ABC Inco MEP  4.798 4.798 -
    Investimento ABC Inco Lucro não realizado (12.455) (12.455) -
    Imobilizado 26 - 26
  Não circulante 98.722 98.696 26
Ativo 115.185 98.696 16.489
    Obrigações fiscais 81 - 81
  Circulante 81 - 81
    Debito com partes relacionadas (ABC Inco) 211 - 211
  Não circulante 211 - 211
    Capital Social  538.221 462.347 75.874
    Reserva de lucros 18.007 15.468 2.539
    Prejuizos acumulados (441.335) (379.119) (62.216)
  Patrimonio Liquido 114.893 98.696 16.197
Passivo 115.185 98.696 16.489
Redução de capital controlada Algar TI - Em 17 de fevereiro de 2020, a Assembleia geral de acionistas aprovou 
a nova composição acionária da Sociedade, visto ter decorrido o prazo para manifestação formal a permanência 
no quadro acionário da controlada Algar TI após mudança em seu controle acionário aprovado em 2 de dezembro 
de 2019. Os acionistas que não se manifestaram no prazo indicado, por não mais pertencer ao quadro acionário da 
Sociedade, têm proporcionalmente à sua disposição o valor total de R$ 20.611, constituídos no passivo circulante 
pelo reconhecimento da obrigação de restituição de capital Cisão de controlada Algar TI - Em 1º de junho de 
2020, conforme aprovado pela assembleia geral extraordinária de acionistas ocorrida naquela data, foi realizada 
a cisão parcial da controlada Algar TI, cujo acervo líquido cindido, representado pelos investimentos na Engeset 
Serviços de Telecom, suportado pelo laudo de avaliação elaborado para essa finalidade, foi incorporado pela Algar 
S.A. (Companhia). A operação teve como principal objetivo a cisão parcial desproporcional da Sociedade com 
incorporação da parcela cindida na Algar S.A. (Companhia). e redução do capital social na controlada Algar TI e 
Consultoria S/A e, em consequência a alteração do art. 5 º do Estatuto Social da Sociedade. Apresentamos a seguir 
os saldos de balanço da Engeset Serviços de Telecom na data base de 31 de maio de 2020.
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 31.489
Contas a receber 31.781
Estoques 6.154
  Impostos a recuperar 1.547
Outros créditos 44
Total do ativo circulante 71.015
Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 5.978
 Depósitos judiciais 1.021
 Outros creditos 2.402

9.401
 Direito de uso -CPC (IFRS 16) 8.549
 Imobilizado 14.182
 Intangivel 866
Total do ativo não circulante 32.998
Total do ativo 104.013
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos 6.365
Fornecedores 7.759
Impostos, taxas e contribuições 3.482
Salários, provisões e encargos sociais 10.165
Outras obrigações 1.534
Total do passivo circulante 29.305
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 2.628
Provisões 14.609
Outras obrigações 77
Total do passivo não circulante 17.314
Patrimônio líquido
Capital social 46.357
Reserva de capital 921
Reserva de lucros 11.047
Prejuízos do periodo (931)
Total do patrimônio líquido 57.394
Total do passivo 104.013
Incorporação de cisão parcial controlada indireta Algar Tecnologia e Consultoria S.A.- Em 3 de agosto de 
2020 a controlada indireta Algar Tecnologia e Consultoria S.A. realizou cisão parcial da sociedade com incorpo-
ração da parcela cindida na controlada Algar TI Consultoria S.A., sendo deliberada a redução do capital social 
da Sociedade “Algar Tecnologia” em decorrência da cisão parcial, com o cancelamento de ações de emissão da 
Sociedade. Em consequência, a alteração do art. 5º do Estatuto Social da Sociedade, foi autorizado pelos adminis-
tradores da Sociedade a praticarem todos os atos necessários à formalização da cisão parcial desproporcional da 
Sociedade, com incorporação da parcela cindida na Algar TI Exercício de direito de compra de participação em 
controlada - Em 07 de outubro de 2020, a Companhia efetuou o pagamento da obrigação para aquisição de parti-
cipação na controlada Algar TI, junto ao Archy LLC, referente à participação acionária que este detinha na Algar 
TI. O valor pago foi de R$ 88.212. b) Eventos societários ocorridos em 2019 - Compra de ações de controlada 
em conjunto - Em 14 de janeiro de 2019, a Companhia assinou memorando de entendimento para aquisição de 
50% do capital da controlada em conjunto Companhia de Terminais Urbanos e Centros Comerciais – Comtec pelo 
valor de R$ 4.000. Com isso, a Companhia passou a deter 100% do capital da, agora, controlada. Venda de ações 
de controlada - Em 03 de maio de 2019 a Companhia assinou contrato de compra e venda de ações por meio 
do qual venderá para Energisa S.A., ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, representativas de 60% 
do capital social total da Alsol Energias Renováveis S.A., pelo valor aproximado de R$8.101, após superadas as 
condições suspensivas e concluída a negociação, a Companhia permaneceu com 10% do capital total da Alsol. A 
transação implica na alienação do controle da Alsol. Em 17 de junho de 2019 a Companhia assinou o termo de 
fechamento, concluindo a operação de venda de participação da Alsol. Aquisição da sociedade SMART Teleco-
municações - Conforme fato relevante protocolado na Comissão de Valores Mobiliários – CVM, em 22 de março 
de 2019, a controlada Algar Telecom firmou, naquela data, contrato de compra e venda de quotas e outras avenças, 
para aquisição da totalidade das quotas de capital da Smart Telecomunicações e Serviços Ltda., uma empresa 
com sede na cidade de Recife, estado de Pernambuco, cuja atividade desenvolvida é autorizada pela Anatel e 
consiste na  prestação de serviços de telecomunicações e comunicação multimídia (SCM), podendo atuar em todo 
o território nacional. No dia 9 de julho de 2019 foi assinado o “Termo de fechamento” da negociação, tendo sido 

 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

cumpridas todas as condições suspensivas previstas no contato de compra e venda da sociedade. O valor máximo 
da aquisição foi estabelecido em R$ 49.800, sendo que o montante da contraprestação a ser efetivamente transferida 
para os vendedores depende de eventos futuros, entre eles a apuração de certos montantes de dívida líquida e de 
capital circulante líquido, cujas diferenças entre os valores realizados e os valores estimados serão ajustadas no va-
lor a pagar, atendendo a uma previsão contratual.  Na data do fechamento da operação, a controlada Algar Telecom 
efetuou o pagamento da parcela à vista, conforme contratado, no montante total de R$ 22.133. O valor restante 
será pago em 5 parcelas, sendo uma com vencimento ainda em 2019 e as outras com vencimentos anuais, de 2022 
a 2025, corrigido a 90% do CDI.  O laudo de avaliação elaborado, por empresa especializada independente, para a 
Alocação do Preço de Compra (PPA) e mensuração do ágio envolvido foi pautado nas informações aplicáveis na 
data base de 30 de junho de 2019. Os saldos das principais rubricas do balanço patrimonial de 30/06/2019 da Smart 
Telecomunicações, base da aquisição, são como segue:
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 83
Contas a receber 1.216
Estoques 954
Outros créditos 152
Total do ativo circulante 2.405
Não circulante
Direito indenizatório de provisões 31.611
Imobilizado 3.445
  Custo 4.868
  (-) Depreciação (1.423)
Intangível 31
  Custo 49
  (-) Amortização (18)
Total do ativo não circulante 35.087
Total do ativo 37.492
Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos 85
Fornecedores 833
Impostos, taxas e contribuições 207
Imposto de renda e contribuição social a pagar 474
Salários, provisões e encargos sociais 1.180
Total do passivo circulante 2.779
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 685
Provisões 31.611
Outras obrigações 968
Total do passivo não circulante 33.264
Patrimônio líquido
Capital social 2.500
Reserva de lucros 269
Lucros acumulados (1.320)
Total do patrimônio líquido 1.449
Total do passivo 37.492
Segue resumo contendo as principais informações do laudo de avaliação:
(a) Contraprestação envolvida, ao valor presente  42.440
(b) Valor justo dos ativos adquiridos, líquido 21.135
(c) Patrimônio líquido contábil (30/06/2019)   1.449
(d) Mais valia (b - c) 20.066
          Mais valia de imobilizado identificado 3.879
          Mais valia de intangível identificado 16.187
              Marcas 439
              Carteira de clientes 3.324
              Direito de uso de postes 12.424   
(e) Ágio por rentabilidade futura (goodwill) (a -  c - d)  20.925
Obs.: Valores líquidos de IRPJ/CSLL diferidos, exceto quanto ao ativo indenizatório, por não ter sido aplicável, já 
que não foi aplicável sobre as provisões constituídas na Smart.
Cisão de investimento na controlada Algar Telecom - Em 2 de dezembro de 2019, conforme Ata da Assembleia 
Geral Extraordinária dos acionistas, foi aprovada a cisão parcial da controlada Algar Telecom, cujo acervo líquido 
cindido foi composto pelo saldo do investimento avaliado pela equivalência patrimonial, representativo da totali-
dade da participação societária da Algar Telecom na Algar TI. O balanço da Algar Telecom, base da cisão foi o de 
setembro de 2019, o qual constou o saldo do investimento, objeto da cisão, no montante de R$ 275.485. O saldo 
efetivamente baixado foi o de novembro de 2019, no valor de R$ 286.736 e a diferença de R$ 4.761, em relação ao 
saldo do patrimônio líquido de novembro de 2019 da Algar TI, refere- se a ajuste de lucros não realizados para fins 
de equivalência patrimonial. Essa baixa implicou na redução do capital social da controlada Algar Telecom em R$ 
263.676 na baixa de ajuste de avaliação patrimonial (custo atribuído a ativos da Algar Tecnologia) no valor de R$ 
13.703, na baixa de um saldo devedor de (R$ 26.266), reflexo da Algar TI, referente a opção de compras de ações 
da Algar TI, exercida pela própria Algar TI, e baixa de reserva de retenção de lucros no valor de R$ 35.623, com-
pletando uma redução do patrimônio líquido no montante do investimento cindido, qual seja R$ 286.736. Com essa 
operação a Companhia passou a controlar diretamente a Algar TI. Exclusão dos serviços de TV por assinatura 
do portfólio de produtos de controlada - Conforme acordo celebrado em dezembro de 2019, com empresa pre-
stadora de serviços de telecomunicações via satélite, e aprovado pela Administração, a controlada Algar Telecom  
excluiu do seu portfólio de produtos o serviço de distribuição de sinais de televisão e de áudio via satélite (DTH), 
representativo de aproximadamente 5,5% da sua receita bruta (2,7% no consolidado) daquela controlada, passando 
a atuar como parceiro credenciado nesse ramo de negócio
2. Bases de preparação - a) Declaração de conformidade - As demonstrações financeiras individuais da Compan-
hia foram elaboradas e estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”) e validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade 
(“CFC”). As demonstrações financeiras consolidadas da Companhia foram elaboradas e estão sendo apresenta-
das em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (“CPCs”) e validadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (“CFC”), bem como em conformidade 
com as normas internacionais de contabilidade (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(“IASB”). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem às utilizadas na gestão das operações da Companhia. As demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, foram aprovadas e autorizadas para divulgação pelo Conselho de Administração em 24 
de março de 2021. b) Base de mensuração - As demonstrações financeiras  individuais e consolidadas, foram pre-
paradas considerando o custo histórico como base de valor e ajustadas para refletir a avaliação de ativos e passivos 
financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. c) Moeda funcional e moeda de apresentação - As 
demonstrações financeiras individual e consolidado estão apresentadas em Real (R$), que é a moeda funcional e 
de apresentação da Companhia e de suas controladas com sede no Brasil. As sociedades sediadas na Argentina, 
México, Colômbia e Chile, controladas indiretas da Companhia, possuem as suas respectivas moedas funcionais, 
sendo que as suas demonstrações financeiras foram convertidas para o Real (R$) para fins de consolidação. d) 
Uso de estimativas e julgamentos - A preparação das demonstrações financeiras  individuais e consolidadas, exige 
que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os 
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. As revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que são realizadas e em quaisquer períodos futuros afetados. As informações sobre ju-
lgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos 
nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, bem como as informações sobre incertezas relacionadas 
às premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo 
exercício financeiro, estão incluídas nas seguintes notas explicativas: • Nota Explicativa nº 6 – Contas a receber; • 
Nota Explicativa nº 7 – Estoques; • Nota Explicativa nº 9 – Despesas antecipadas; • Nota Explicativa nº 10 – Im-
posto de renda e contribuição social; • Nota Explicativa nº 13 – Imobilizado; • Nota Explicativa nº 14 – Intangível; 
• Nota Explicativa nº 15 – Direito de Uso - IFRS 16 (CPC 06 R2); • Nota Explicativa nº 18 – Passivo de arrenda-
mento - IFRS 16 (CPC 06 R2); • Nota Explicativa nº 25 – Provisões. e) CPC 31 – Ativos mantidos para venda e 
operações descontinuadas - O objetivo deste Pronunciamento Técnico é estabelecer a contabilização de ativos não 
circulantes mantidos para venda (colocados à venda) e a apresentação e a divulgação de operações descontinuadas. 
Em particular, o Pronunciamento exige que os ativos que satisfazem aos critérios de classificação como mantidos 
para venda sejam: (a) Mensurados pelo menor entre o valor contábil até então registrado e o valor justo menos as 
despesas de venda, e que a depreciação ou a amortização desses ativos cesse; (b) Apresentados separadamente 
no balanço patrimonial e que os resultados das operações descontinuadas sejam apresentados separadamente na 
demonstração dos resultados. Em 30 de outubro de 2020 a Assembleia Geral Extraordinaria da controlada Engeset 

Serviços de Telecom S/A., aprovou a descontinuidade de suas operações.Em função dos eventos descrito na 
nota explicativa 22, a Companhia está adotando esse pronunciamento em suas demonstrações financeiras  com a 
apresentação separada dos ativos e passivos reclassificados como operações descontinuadas e os resultados dos 
exercícios corrente e anterior foram segregados das operações continuadas.
3. Sumário das principais políticas contábeis - As políticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na 
preparação dessas informações contábeis, individuais e consolidadas, são os mesmos adotados na preparação das 
demonstrações financeiras anuais, individuais e consolidadas, do exercício findo em 31 de dezembro de 2019.
a) Bases de consolidação - i) Controladas - Controladas são as entidades em que a controladora, inclusive de 
forma indireta, é titular de direito de sócio que lhe garante preponderância nas deliberações sociais e poder de 
eleger a maioria dos administradores. As controladas são integralmente consolidadas a partir da data em que o 
controle é transferido para a Companhia e deixam de ser consolidadas, nos casos aplicáveis, a partir da data em 
que o controle deixe de existir.
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