PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 28/07/2022

Línea Alimentos Indústria e Comércio S.A.

Aos Acionistas e Diretores da Linea Alimentos Indústria e Comércio S.A. Anápolis – GO - Opinião com ressalva - ([DPLQDPRV DV
GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GD /LQHD $OLPHQWRV ,QG~VWULD H &RPpUFLR
S.A. (Companhia) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
GH]HPEUR GH  H DV UHVSHFWLYDV GHPRQVWUDo}HV GR UHVXOWDGR GR
UHVXOWDGRDEUDQJHQWHGDVPXWDo}HVGRSDWULP{QLROtTXLGRHGRVÀX[RV
GH FDL[D SDUD R H[HUFtFLR ¿QGR QHVVD GDWD EHP FRPR DV FRUUHVSRQ
GHQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV FRPSUHHQGHQGR DV SROtWLFDV FRQWiEHLV VLJ
QL¿FDWLYDVHRXWUDVLQIRUPDo}HVHOXFLGDWLYDV(PQRVVDRSLQLmRH[FHWR
pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada
³%DVHSDUDRSLQLmRFRPUHVVDOYD´DVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDFLPD
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevanWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD/LQHD$OLPHQWRV,QG~VWULDH
&RPpUFLR6$HPGHGH]HPEURGHRGHVHPSHQKRGHVXDV
RSHUDo}HVHRVVHXVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWD
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para
opinião com ressalva &RQIRUPH PHQFLRQDGR QD QRWD H[SOLFDWLYD Q
jVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVREDODQoRSDWULPRQLDOHPGHGH
]HPEURGHDSUHVHQWDQDUXEULFDGH(VWRTXHVVDOGRGHHVWRTXH
HP SRGHU GH WHUFHLURV QR PRQWDQWH GH 5  PLO $Wp D GDWD GH
FRQFOXVmR GRV QRVVRV WUDEDOKRV QmR UHFHEHPRV DV FRQ¿UPDo}HV GH
VDOGRV GH HVWRTXHV HP SRGHU GH WHUFHLURV QR PRQWDQWH GH 5 
mil e não foi possível concluirmos sobre a adequação dos saldos por
meio de procedimentos alternativos de auditoria. Em decorrência desse
assunto, não foi possível determinar se haveria necessidade de efetuar
ajustes em relação a rubrica de estoques, se houver, assim como nos

&13-1
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras
HOHPHQWRV FRPSRQHQWHV GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV GR H[HUFtFLR GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV Nossos objetivos são obter segurança
¿QGR HP  GH GH]HPEUR GH  1RVVD DXGLWRULD IRL FRQGX]LGD GH UD]RiYHOGHTXHDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVWRPDGDVHPFRQMXQWR
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma gaDXGLWRULD GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV´ 6RPRV LQGHSHQGHQWHV HP rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
SUHYLVWRV QR &yGLJR GH eWLFD 3UR¿VVLRQDO GR &RQWDGRU H QDV QRUPDV UHOHYDQWHVH[LVWHQWHV$VGLVWRUo}HVSRGHPVHUGHFRUUHQWHVGHIUDXGH
SUR¿VVLRQDLVHPLWLGDVSHOR&RQVHOKR)HGHUDOGH&RQWDELOLGDGHHFXP ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas FRQMXQWR SRVVDP LQÀXHQFLDU GHQWUR GH XPD SHUVSHFWLYD UD]RiYHO DV
QRUPDV$FUHGLWDPRV TXH D HYLGrQFLD GH DXGLWRULD REWLGD p VX¿FLHQWH decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV&RPRSDUWHGDDXGLWRULDUHDOL]DGDGHDFRU
$GPLQLVWUDomRSHODVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVA Administração é GRFRPDVQRUPDVEUDVLOHLUDVHLQWHUQDFLRQDLVGHDXGLWRULDH[HUFHPRV
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons- MXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDODRORQJRGD
WUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR DXGLWRULD $OpP GLVVR ,GHQWL¿FDPRV H DYDOLDPRV RV ULVFRV GH GLVWRU
Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessá- omR UHOHYDQWH QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQGHSHQGHQWHPHQWH VH
ULRV SDUD SHUPLWLU D HODERUDomR GH GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV OLYUHV FDXVDGDSRUIUDXGHRXHUURSODQHMDPRVHH[HFXWDPRVSURFHGLPHQWRV
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência
HUUR 1D HODERUDomR GDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV D$GPLQLVWUDomR GH DXGLWRULD DSURSULDGD H VX¿FLHQWH SDUD IXQGDPHQWDU QRVVD RSLQLmR
é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu- O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na DWRGHEXUODURVFRQWUROHVLQWHUQRVFRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUH
HODERUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVDQmRVHUTXHDDGPLQLV presentações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles
tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo
operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das GH H[SUHVVDUPRV RSLQLmR VREUH D H¿FiFLD GRV FRQWUROHV LQWHUQRV GD

Companhia. 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
EDVHQDVHYLGrQFLDVGHDXGLWRULDREWLGDVVHH[LVWHLQFHUWH]DUHOHYDQ
te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
VLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD
&RPSDQKLD 6H FRQFOXLUPRV TXH H[LVWH LQFHUWH]D UHOHYDQWH GHYHPRV
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHP
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonsWUDo}HV ¿QDQFHLUDV LQFOXVLYH DV GLYXOJDo}HV H VH DV GHPRQVWUDo}HV
¿QDQFHLUDVUHSUHVHQWDPDVFRUUHVSRQGHQWHVWUDQVDo}HVHRVHYHQWRV
de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
VLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULDLQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWL
YDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRVTXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
*RLkQLDGHPDLRGH
KPMG Auditores Independentes Ltda.&5&*22)*2
-DTXHOLQH2OLYHLUD6LOYD&RQWDGRUD&5&*22

'HPRQVWUDo}HV)LQDQFHLUDV([HUFtFLRV¿QGRVHPGHGH]HPEURGH(Em milhares de Reais)
Balanços Patrimoniais
Demonstrações dos Resultados
Demonstração do Fluxo de Caixa - Método indireto
Notas
2021
2020 Fluxo de caixa das
Notas
2021
2020 Passivo
Ativo
Notas
2021
2020
  atividades operacionais
Notas
2021 2020

  (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
 
 5HFHLWDRSHUDFLRQDOOtTXLGD
    3UHMXt]RGRH[HUFtFLR
 (9.411) (2.323)


 )RUQHFHGRUHV
$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
   &XVWRVGRVSURGXWRVYHQGLGRV
bruto
54.909
54.916
Lucro
$MXVWHVSDUD
   2EULJDo}HV¿VFDLV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV



'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
  
   6DOiULRVHREULJDo}HVWUDEDOKLVWDV
(VWRTXHV


 Despesas operacionais
    %DL[DGRLPRELOL]DGR

 
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRV


 $UUHQGDPHQWRV


 &RPHUFLDLV
$GPLQLVWUDWLYDV




cambial
sobre
emprestimos
Variação
$GLDQWDPHQWRVDIRUQHFHGRUHV


 -XURVVREUHFDSLWDOSUySULRDSDJDU
E


3URYLVmRSDUDSHUGDHVSHUDGDFRPFUpGLWR




H¿
QDQFLDPHQWRV
G



,PSRVWRVDUHFXSHUDU

  2EULJDo}HVFRPDFLRQLVWDV
E



  3URYLVmRSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWR
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLV
  
2XWURVFUpGLWRV


 2XWUDVFRQWDVDSDJDU



    3URYLVmR UHYHUVmR SDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
2XWUDVGHVSHVDVRSHUDFLRQDLV

 

Total do ativo circulante
54.265 54.845 Total do passivo circulante
49.318 38.265
5HVXOWDGRDQWHVGDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDV
Juros provisionados sobre emprestimos e
D
  (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
$WLYR¿VFDOGLIHULGR

  OtTXLGDVGR,5HGDFRQWULEXLomRVRFLDO
    ¿QDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWRV
G


7.504
7.504 $UUHQGDPHQWRV
Total do ativo realizável a longo prazo


 5HFHLWD¿QDQFHLUD

  -XURVSURYLVLRQDGRVVREUHDUUHQGDPHQWRV

 

  0~WXRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
%HQVGHGLUHLWRGHXVR
   'HVSHVD¿QDQFHLUD
    ,5HFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWHV
   
   3URYLVmRSDUDGHPDQGDVMXGLFLDLV
,PRELOL]DGR


 'HVSHVDV¿QDQFHLUDVOtTXLGDV
    ,5HFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGRV





 Total do passivo não circulante
,QWDQJtYHO
34.164 34.386 Resultado antes do imposto de renda
$MXVWHGHYDORUSUHVHQWH

 
24.028 22.028 3DWULP{QLROtTXLGR
e da contribuição social
(11.058) (2.111) Variações em:
Total do ativo não circulante
31.532 29.532 &DSLWDOVRFLDO
   ,5HFRQWULEXLomRVRFLDOFRUUHQWH
E

 &RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
  
   ,5HFRQWULEXLomRVRFLDOGLIHULGR
5HVHUYDVGHLQFHQWLYRV¿VFDLV
E

 ,QVWUXPHQWR¿QDQFHLURGHULYDWLYR

 

    Prejuízo do exercício
3UHMXt]RVDFXPXODGRV
(9.411) (2.323) ,PSRVWRVDUHFXSHUDU
   

 
7RWDOGRSDWULP{QLROtTXLGR
Demonstração do Resultado Abrangente
   
(VWRTXHV
Total do ativo
85.797 84.377 7RWDOGRSDVVLYRHSDWULP{QLROtTXLGR
  

 

2021
2020 $GLDQWDPHQWRDIRUQHFHGRUHV

 
(9.411) (2.323) 2XWURVFUpGLWRV
Prejuízo do exercício
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
'HPRQVWUDomRGDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGR
)RUQHFHGRUHV



Outros resultados abrangentes
Reserva de
1. Contexto operacional A Linea Alimentos Indústria e Comércio
  
Resultado abrangente total
(9.411) (2.323) 2EULJDo}HV¿VFDLVHWUDEDOKLVWDV
Capita incentivos
Prejuízos
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado,
   
Notas social
¿VFDLV acumulados
Total justo são normalmente registradas no resultado. I(VWRTXHVOs esto- $UUHQGDPHQWRV
tem como atividade principal a fabricação, a comercialização e a

  
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
31.767
30.149
(37.867) 24.049 ques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido
distribuição de produtos alimentícios em geral, incluindo dietéticos e Saldo em 01/01/2020
(utilizado
nas)
gerado
pelas
Caixa
funcionais, concentrando suas operações através da marca Linea. Redução de
realizável. Os custos dos produtos acabados e dos produtos em elabo946 4.138
D  

  ração compreendem matérias-primas, mão de obra direta, outros cus- atividades operacionais
Atualmente, a Companhia possui uma unidade fabril em Anápolis - FDSLWDOVRFLDO




   tos diretos e os gastos gerais de fabricação relacionadas. O valor reali- ,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLo}HVVRFLDLVSDJDV 
GO, um centro de distribuição e sede administrativa em Goiânia - 3UHMXt]RGRH[HUFtFLR 
QDQFLDPHQWRVSDJRV



 
-XURVVREUHHPSUpVWLPRVH¿
21.767
30.149
(40.190) 11.726 zável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos
GO e um escritório de vendas e representações na cidade de São Saldo em 31/12/2020
Paulo - SP. O endereço registrado do escritório da Companhia é 3UHMXt]RGRH[HUFtFLR 


   QHJyFLRVGHGX]LGRVRVFXVWRVGHH[HFXomRHDVGHVSHVDVGHYHQGD )OX[RGHFDL[DOtTXLGR XWLOL]DGRQDV SURYHQLHQWH
(351) 3.460
Viela VP R1, Daia, Anápolis - GO. Aspectos relacionados à CO- Saldo em 31/12/2021
21.767
30.149
(49.601) 2.315 sendo contabilizada, quando aplicável, a provisão para perdas decor- das atividades operacionais
VID-19 A Companhia vem acompanhando atentamente os possíveis cados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança rentes da data de validade, rejeição pelo controle de qualidade e ava- )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGHLQYHVWLPHQWR


 
$TXLVLo}HVGRDWLYRLPRELOL]DGR
LPSDFWRV GR &29,' TXH SRVVDP OKH DIHWDU 1mR LGHQWL¿FDPRV QRPRGHORGHQHJyFLRV$PHQVXUDomRVXEVHTXHQWHGRVDWLYRV¿QDQFHL rias. g. Imobilizado $VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVSDUDRVH[HUFtFLRVFRUUHQ



PXGDQoDVVLJQL¿FDWLYDVTXHDIHWHPGHIRUPDVXEVWDQFLDOQRVVDHV URVRFRUUHDFDGDGDWDGHEDODQoRGHDFRUGRFRPDFODVVL¿FDomRGRV te e comparativo são as seguintes:
Taxa de depreciação $TXLVLo}HVGRDWLYR,QWDQJLYHO
)OX[RGHFDL[DOtTXLGRXWLOL]DGRQDV
trutura de negócios, de igual modo, os impactos do COVID-19 nas LQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVQDVVHJXLQWHVFDWHJRULDV D FXVWRDPRUWL]D (GL¿FDomR

de
investimento
(3.373)
(5.383)
atividades
GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHQmRUHSUHVHQWDDWpRSUHVHQWH GRPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMHWLYRVHMDPDQWHUDWLYRV¿QDQFHLURVFRP 0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV

PRPHQWRLPSDFWRVVLJQL¿FDWLYRVQRUHIHULGRH[HUFtFLR&DEHGHVWD R¿PGHUHFHEHUÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV E YDORUMXVWRSRUPHLRGH 0yYHLVHXWHQVtOLRV
 )OX[RGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVGH¿QDQFLDPHQWR
car que, o principal insumo utilizado pela Companhia na fabricação outros resultados abrangentes - modelo de negócio cujo objetivo seja (TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD
 &DSWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV G 
de seus produtos é a sucralose, para o qual a Companhia não pos- DWLQJLGRWDQWRSHORUHFHELPHQWRGHÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWR 9HtFXORV
 Pagamento de principal dos emprestimos
G   
VXLGHSHQGrQFLDH[FOXVLYDGHLPSRUWDomR3RLVWDPEpPpSRVVtYHO SHODYHQGDGHDWLYRV¿QDQFHLURVRX F YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWD %HQIHLWRULDVHPLPyYHLVGHWHUFHLURV
 H¿QDQFLDPHQWRV

  
encontrar no mercado interno. Em relação ao faturamento, não ob- do. A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negó- 2DWLYRLPRELOL]DGRpVHJUHJDGRHPFODVVHVEHPGH¿QLGDVHUHODFLRQD $PRUWL]DomRGHGLYLGDVFRPDFLRQLVWDV
)OX[RGHFDL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHVGDV
VHUYDPRVIDWRUHVTXHFRPSURPHWHUDPRSODQRGHQHJyFLRQRH[HU FLRVHPTXHXPDWLYR¿QDQFHLURpPDQWLGRHPFDUWHLUDSRUTXHLVVRUHÀH das às suas atividades operacionais. A indústria em que a Companhia
QDQFLDPHQWR


 
DWLYLGDGHVGH¿
cício em virtude da pandemia. Nas questões relacionadas aos cola- te melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são RSHUDpVLJQL¿FDWLYDPHQWHLPSDFWDGDSHORGHVHQYROYLPHQWRWHFQROyJL
boradores da Companhia, estamos adotando diversas medidas IRUQHFLGDV j$GPLQLVWUDomR$V LQIRUPDo}HV FRQVLGHUDGDV LQFOXHP L  co, o que requer da Administração revisão frequente dos valores recu- 5HGXomROtTXLGD DXPHQWROtTXLGRHPFDL[D




HHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
SUHYHQWLYDV SDUD UHGX]LU DR Pi[LPR D H[SRVLomR DR FRQWiJLR $ as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento peráveis e estimativas de vida útil dos bens do ativo imobilizado. O
Companhia avalia constantemente as viagens, entrada de terceiros prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estraté- imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação &DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQRLQtFLRGRH[HUFtFLR  
 
às fábricas e reuniões presenciais, atuando fortemente na divulga- gia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à &DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQR¿QDOGRH[HUFtFLR 
ção de hábitos preventivos de higiene e de cuidados com a saúde FRQWUDWXDLVDPDQXWHQomRGHXPGHWHUPLQDGRSHU¿OGHWD[DGHMXURVD DTXLVLomRGRVLWHQVHFXVWRVGH¿QDQFLDPHQWRUHODFLRQDGRVFRPDDTXL 5HGXomROtTXLGD DXPHQWROtTXLGRHPFDL[D


 
HHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
junto a todos os seus colaboradores, familiares e prestadores. Após FRUUHVSRQGrQFLDHQWUHDGXUDomRGRVDWLYRV¿QDQFHLURVHDGXUDomRGH sição de ativos. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil
avaliar que boa parte dos colaboradores, já havia recebido a segun- SDVVLYRVUHODFLRQDGRVRXVDtGDVHVSHUDGDVGHFDL[DRXDUHDOL]DomRGH do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropria- JRYHUQDPHQWDOVRPHQWHpUHFRQKHFLGDQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
da dose da vacina contra a COVID-19, iniciamos em 15 de setembro ÀX[RVGHFDL[DSRUPHLRGDYHQGDGHDWLYRV LL FRPRRGHVHPSHQKRGD GRVRPHQWHTXDQGRIRUSURYiYHOTXHÀXDPEHQHItFLRVHFRQ{PLFRVIX TXDQGR H[LVWH VHJXUDQoD VX¿FLHQWH GH TXH D &RPSDQKLD LUi FXPSULU
GHRUHWRUQRJUDGDWLYRGDVHTXLSHVDGPLQLVWUDWLYDVSDUDSODQWD FDUWHLUDpDYDOLDGRHUHSRUWDGRj$GPLQLVWUDomRGD&RPSDQKLD LLL RV turos associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado todos os compromissos assumidos. É registrada pelo seu valor justo,
FH, somente ULVFRVTXHDIHWDPRGHVHPSHQKRGRPRGHORGHQHJyFLRV HRDWLYR¿ FRPVHJXUDQoD2YDORUFRQWiELOGHLWHQVRXSHoDVVXEVWLWXtGDVpEDL[D sendo reconhecida na demonstração do resultado pelo regime de compermanecendo em trabalho na modalidade KRPHRႈ
as gestantes. A Companhia criou um comitê dedicado ao COVID-19 nanceiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como do. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contra- SHWrQFLDGHH[HUFtFLRVHHPVHJXLGDUHFODVVL¿FDGDSDUDUHVHUYDGHLQ
TXHDYDOLDWRGRVDVSRVVtYHLVDo}HVSDUDPLWLJDUDH[SRVLomRHRFRQWi DTXHOHVULVFRVVmRJHUHQFLDGRV LY FRPRRVJHUHQWHVGRQHJyFLRVmR SDUWLGDDRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRTXDQGRLQFRUULGRV2VWHUUHQRVQmR FHQWLYRV¿VFDLVQRSDWULP{QLROtTXLGRSRGHQGRYLUDVHUXWLOL]DGDVRPHQ
gio, da mesma forma, foi criado um plano de contingência e matriz de UHPXQHUDGRVH Y DIUHTXrQFLDRYROXPHHRPRPHQWRGDVYHQGDVGH são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o te nos casos de aumento de capital ou absorção de prejuízos. n.
ULVFRVGR&29,'EHPFRPRQRVVRVH[HFXWLYRVWUDEDOKDPFRQWLQX DWLYRV¿QDQFHLURVQRVSHUtRGRVDQWHULRUHVRVPRWLYRVGHWDLVYHQGDVH método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais duran- Dividendos e juros sobre capital próprio Dividendos e juros sobre
amente na revisão do plano de negócios. Todas as análises da Compa- VXDVH[SHFWDWLYDVVREUHYHQGDVIXWXUDV2PRGHORGHQHJyFLRGD&RP WHDYLGD~WLOHVWLPDGDFRQIRUPHGHPRQVWUDGDQD1RWD([SOLFDWLYDQ capital próprio são registrados no passivo no período em que eles forem
nhia estão fundamentadas em evidências e monitoramentos de risco e SDQKLD HQYROYH H[FOXVLYDPHQWH UHFHEHU RV ÀX[RV GH FDL[D SULQFLSDO 2YDORUFRQWiELOGHXPDWLYRpLPHGLDWDPHQWHEDL[DGRSDUDRVHXYDORU GHFODUDGRVFRPH[FHomRGDSDUFHODUHIHUHQWHDRVGLYLGHQGRVPtQLPRV
da evolução da disseminação do COVID-19 pelo mundo, contudo con- PDLVMXURV3DUD¿QVGHVVDDYDOLDomRRSULQFLSDOpGH¿QLGRFRPRRYDORU recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que o seu valor re- HVWDWXWiULRVDTXDOpFRQWDELOL]DGDDR¿QDOGHFDGDH[HUFtFLR¿VFDO¿QGR
dições futuras diferentes podem levar a Companhia a rever sua posi- MXVWRGRDWLYR¿QDQFHLURQRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDO2VMXURVVmRGH¿QL cuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determi- em 31 de dezembro, na forma da legislação aplicável. Quando declaração. 2. Base de preparação Declaração de conformidade com as dos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo nados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reco- da, a despesa relacionada aos juros sobre o capital próprio é registrada
práticas contábeis $VGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVH risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um de- nhecidos em “Outros ganhos/(perdas) líquidos” na demonstração do QRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLRSDUD¿QVGHDSXUDomRGRLPSRVWRGHUHQGDH
estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis terminado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de resultado. h. Intangível Ativos intangíveis adquiridos separadamente FRQWULEXLomR VRFLDO H SRVWHULRUPHQWH UHFODVVL¿FDGD SDUD R SDWULP{QLR
DGRWDGDVQR%UDVLO %5*$$3 $HPLVVmRGHVWDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQ HPSUpVWLPRV$WLYRV¿QDQFHLURVGD&RPSDQKLDLQFOXHPFDL[DHHTXLYD são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, OtTXLGRSDUD¿QVGHDSUHVHQWDomRQHVVDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
ceiras foi autorizada pela diretoria da Companhia em 13 de maio de OHQWHVGHFDL[DDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do va- 2EHQHItFLR¿VFDOGRVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRpUHFRQKHFLGRQDGH
 7RGDV DV LQIRUPDo}HV UHOHYDQWHV SUySULDV GDV GHPRQVWUDo}HV 1RVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVHPGHFRUUrQFLDGHVHXPRGHORGHQHJy lor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis com vida útil monstração do resultado. o. Capital social As ações representativas do
¿QDQFHLUDVHVRPHQWHHODVHVWmRVHQGRHYLGHQFLDGDVHFRUUHVSRQGHP FLR H FDUDFWHUtVWLFDV GH VHXV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV D &RPSDQKLD GH¿QLGDVmRDPRUWL]DGRVGHDFRUGRFRPVXDYLGD~WLOHFRQ{PLFDHVWL FDSLWDOVRFLDOVmRFODVVL¿FDGDVFRPRSDWULP{QLROtTXLGRp. Novas noràs utilizadas na gestão das operações da Companhia. 3. Moeda fun- DYDOLRXDFODVVL¿FDomRGHVHXVDWLYRV¿QDQFHLURVFRPRFXVWRDPRUWL]D PDGDHTXDQGRVmRLGHQWL¿FDGDVLQGLFDo}HVGHSHUGDGHVHXYDORUUH mas e interpretações ainda não efetivas Uma série de novas normas
cional e moeda de apresentação (VWDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV do. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são cuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recu- VHUmRHIHWLYDVSDUDH[HUFtFLRVLQLFLDGRVDSyVGHMDQHLURGH$
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci- perável. i. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro O Companhia não adotou essas normas na preparação destas demons7RGRVRVVDOGRVIRUDPDUUHGRQGDGRVSDUDRPLOKDUPDLVSUy[LPRH[FH
mento é reconhecido no resultado. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D Cai- LPSRVWRGHUHQGDHDFRQWULEXLomRVRFLDOGRH[HUFtFLRFRUUHQWHHGLIHULGR WUDo}HV¿QDQFHLUDV$VVHJXLQWHVQRUPDVDOWHUDGDVHLQWHUSUHWDo}HVQmR
to quando indicados de outra forma. 4. Uso de estimativas e julga[D H HTXLYDOHQWHV GH FDL[D LQFOXHP R FDL[D RV GHSyVLWRV EDQFiULRV VmRFDOFXODGRVFRPEDVHQDVDOtTXRWDVGHDFUHVFLGDVGRDGLFLRQDO GHYHUmRWHUXPLPSDFWRVLJQL¿FDWLYRQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGD
mentos $SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVGHDFRUGRFRP
GHVREUHROXFURWULEXWiYHOH[FHGHQWHGH5SDUDLPSRVWRGH
outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até
&RPSDQKLD%HQHItFLRVUHODFLRQDGRVj&29,'FRQFHGLGRVSDUDDU
DV SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO H[LJH TXH D$GPLQLVWUDomR
UHQGDHVREUHROXFURWULEXWiYHOSDUDFRQWULEXLomRVRFLDOVREUHROX
WUrVPHVHVFRPULVFRLQVLJQL¿FDQWHGHPXGDQoDGHYDORUFRPD¿QDOL
UHQGDWiULRVHPFRQWUDWRVGHDUUHQGDPHQWRDSyVGHMXQKRGH
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
FUROtTXLGRHFRQVLGHUDPDFRPSHQVDomRGHSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVH
GDGHGHDWHQGHUDFRPSURPLVVRVGHFDL[DGHFXUWRSUD]RHQmRSDUD
DOWHUDomRDR&3& ,PRELOL]DGR5HFHLWDVDQWHVGRXVRSUHWHQGLGR
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas
QHJDWLYDGHFRQWULEXLomRVRFLDOOLPLWDGDDGROXFURUHDOGRH[HUFt
LQYHVWLPHQWRVHPRXWURV¿QV3DVVLYRV¿QDQFHLURV2VSDVVLYRV¿QDQ
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
cio. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende DOWHUDo}HVDR&3& 
FHLURVIRUDPFODVVL¿FDGRVFRPRPHQVXUDGRVDRFXVWRDPRUWL]DGRRXDR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
2021
2020
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revios impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O im9-53DVVLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDR9-5VmRPHQVXUDGRVDRYD


V}HVHPUHODomRDHVWLPDWLYDVFRQWiEHLVVmRUHFRQKHFLGDVQRH[HUFtFLR
posto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a &DL[D
lor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resulta

HPTXHDVHVWLPDWLYDVVmRUHYLVDGDVHHPTXDLVTXHUH[HUFtFLRVIXWXURV
menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou aos %DQFRV&RQWDVFRUUHQWHV
GR 2XWURV SDVVLYRV ¿QDQFHLURV VmR VXEVHTXHQWHPHQWH PHQVXUDGRV
$SOLFDo}HV¿
QDQFHLUDV
L



afetados. a. Julgamentos As informações sobre julgamentos críticos,
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros repelo custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos. A despesa
346
5.091
UHIHUHQWHVjVSROtWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVTXHWrPHIHLWRVVLJQL¿FDWLYRV
sultados abrangentes. A Companhia determinou que os juros e multas
de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado.
relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo tra- L  $V DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV FRP FDUDFWHUtVWLFDV GH HTXLYDOHQWHV GH
VREUH RV YDORUHV UHFRQKHFLGRV QDV GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV HVWmR
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconheciFDL[D
UHIHUHPVH
VXEVWDQFLDOPHQWH
D
DSOLFDo}HV
DXWRPiWLFDV
FRP
WDPHQWRV¿VFDLVLQFHUWRVQmRDWHQGHPjGH¿QLomRGHLPSRVWRGHUHQGD
LQFOXtGDV QDV VHJXLQWHV QRWDV H[SOLFDWLYDV Nota Explicativa nº 12 GR QR UHVXOWDGR 1R UHFRQKHFLPHQWR LQLFLDO XP SDVVLYR ¿QDQFHLUR p
HSRUWDQWRIRUDPFRQWDELOL]DGRVGHDFRUGRFRPR&3&3URYLV}HV UHPXQHUDomRPpGLDGHDD DDHP YLQFXODGDDR
EHQVGHGLUHLWRGHXVRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRVHD&RPSDQKLDWHP
FODVVL¿FDGRFRPRPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRDR9-25$,QVWUX
Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Despesas de imposto SHUFHQWXDOGR&HUWL¿FDGRGH'HSyVLWR,QWHUEDQFiULR &', UHVJDWiYHLV
UD]RiYHOFHUWH]DGHH[HUFHURSo}HVGHSURUURJDomRNota Explicativa
PHQWRGHGtYLGDRX,QVWUXPHQWRSDWULPRQLDORXDR9-5$PHQVXUDomR
de renda e contribuição social corrente A despesa de imposto cor- QR SUD]R GH DWp  GLDV GD GDWD GR EDODQoR$V LQIRUPDo}HV VREUH D
nº 11  ,PRELOL]DGR UHYLVmR GD YLGD ~WLO GR LPRELOL]DGR b. Incertezas
VXEVHTXHQWHGRVSDVVLYRV¿QDQFHLURVRFRUUHDFDGDGDWDGHEDODQoR
rente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou preju- H[SRVLomRGHULVFRGD&RPSDQKLDDULVFRVGHFUpGLWRHGHPHUFDGRH
sobre premissas e estimativas As informações sobre as incertezas
GH DFRUGR FRP D FODVVL¿FDomR GRV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV QDV VH
t]RWULEXWiYHOGRH[HUFtFLRHTXDOTXHUDMXVWHDRVLPSRVWRVDSDJDUFRP VREUHDPHQVXUDomRDRYDORUMXVWRHVWmRLQFOXtGDVQD1RWD([SOLFDWLYD
GDVSUHPLVVDVHHVWLPDWLYDVTXHSRVVXDPXPULVFRVLJQL¿FDWLYRGHUH
JXLQWHVFDWHJRULDV D FXVWRDPRUWL]DGRPRGHORGHQHJyFLRFXMRREMH
2021
2020
UHODomRDRVH[HUFtFLRVDQWHULRUHV2PRQWDQWHGRVLPSRVWRVFRUUHQWHVD Q8. Contas a receber de clientes:
VXOWDUHPXPDMXVWHPDWHULDOQDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHVWmRLQ
WLYRVHMDPDQWHUDWLYRV¿QDQFHLURVFRPR¿PGHUHFHEHUÀX[RVGHFDL[D
 
pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou 7tWXORVDUHFHEHU
FOXtGDVQDVVHJXLQWHVQRWDVH[SOLFDWLYDVNota Explicativa nº 8 - ConFRQWUDWXDLV E YDORUMXVWRSRUPHLRGHRXWURVUHVXOWDGRVDEUDQJHQWHV

3URYLVmRSDUDSHUGDVHVSHUDGDVGHFUpGLWR
L




SDVVLYR¿
VFDOSHODPHOKRUHVWLPDWLYDGRYDORUHVSHUDGRGRVLPSRVWRVD
WDVDUHFHEHUDQiOLVHGRULVFRGHFUpGLWRSDUDGHWHUPLQDomRGDSURYLVmR
modelo de negócio cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de
 

VHUHPSDJRVRXUHFHELGRVTXHUHÀHWHDVLQFHUWH]DVUHODFLRQDGDVDVXD  $MXVWHDYDORUSUHVHQWH LL 
para perdas esperadas com créditos. Nota Explicativa nº 27 - Ativo
ÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVTXDQWRSHODYHQGDGHDWLYRV¿QDQFHLURVRX
DSXUDomRVHKRXYHU(OHpPHQVXUDGRFRPEDVHQDVWD[DVGHLPSRVWRV (-) Provisão para devoluções (iii)
¿VFDOGLIHULGRUHFRQKHFLPHQWRGHDWLYR¿VFDOGLIHULGRGLVSRQLELOLGDGHGH
 
F YDORUMXVWRSRUPHLRGRUHVXOWDGR3DVVLYRV¿QDQFHLURVGD&RPSD
GHFUHWDGDVQDGDWDGREDODQoR2VDWLYRVHSDVVLYRV¿VFDLVFRUUHQWHV
lucro tributário futuro contra o qual diferenças tributárias temporárias
22.598 28.452
QKLD FRPSUHHQGHP IRUQHFHGRUHV HPSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV DU são compensados somente se certos critérios forem atendidos. DespeGHGXWtYHLVHSUHMXt]RV¿VFDLVSRVVDPVHUXWLOL]DGRV(i) Mensuração do
(i) A Companhia realizou o estudo das perdas futuras por meio da matriz
rendamentos, obrigações com acionistas, mútuos com partes relaciona- sas de imposto de renda e contribuição social diferido Ativos e passivos
valor justo Uma série de políticas e divulgações contábeis da CompaGHSURYLVmRFRQVLGHUDQGRDVXDH[SHULrQFLDGHSHUGDGHFUpGLWRKLVWy
GDVMXURVVREUHFDSLWDOSUySULRHRXWUDVFRQWDVDSDJDU1RVH[HUFtFLRV ¿VFDLVGLIHULGRVVmRUHFRQKHFLGRVFRPUHODomRjVGLIHUHQoDVWHPSRUi
nhia requer a mensuração de valor justo para os ativos e os passivos
rica com o intuito de estimar as perdas esperadas. O índice de perda
¿QDQFHLURVHQmR¿QDQFHLURV$&RPSDQKLDHVWDEHOHFHXXPDHVWUXWXUD apresentados, em decorrência de seu modelo de negócio e caracterís- ULDV HQWUH RV YDORUHV FRQWiEHLV GH DWLYRV H SDVVLYRV SDUD ¿QV GH GH GDFDUWHLUDGD&RPSDQKLDpEDL[RGHVVHPRGRRSWRXVHSRUUHDOL]DU
de controle relacionada à mensuração dos valores justos. Isso inclui WLFDVGHVHXVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVD&RPSDQKLDDYDOLRXDFODVVL¿ PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVHRVXVDGRVSDUD¿QVGHWULEXWDomR$VPXGDQ RFULWpULRQRTXDOFRQVLGHUDDVSHUGDVSDUDRDWLYR¿QDQFHLURFRPEDVH
uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar FDomRGHVHXVSDVVLYRV¿QDQFHLURVFRPRFXVWRDPRUWL]DGRArrenda- oDVGRVDWLYRVHSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRVQRH[HUFtFLRVmRUHFRQKHFLGDV em uma análise individual por cliente e levando em consideração a vida
WRGDVDVPHQVXUDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHYDORUMXVWR$&RPSDQKLDUHYLVD mentos No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um toda do instrumento. O trigger para acionar uma provisão para perda é
UHJXODUPHQWHGDGRVQmRREVHUYiYHLVVLJQL¿FDWLYRVHDMXVWHVGHDYDOLD ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrenda- DWLYR¿VFDOGLIHULGRpUHFRQKHFLGRHPUHODomRDRVSUHMXt]RV¿VFDLVHGL RDWUDVRVXSHULRUDGLDV$GLFLRQDOPHQWHRVUHFHEtYHLVVmRGHEDL[D
ção. Se a informação de terceiros, tais como as cotações de corretoras mento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo IHUHQoDV WHPSRUiULDV GHGXWtYHLV QmR XWLOL]DGRV QD H[WHQVmR HP TXH FRPSOH[LGDGHHKRPRJrQHRVQmRSRVVXLQGRFDUDFWHUtVWLFDVGLVWLQWDV
ou os serviços de preços, é utilizada para mensurar os valores justos, a LGHQWL¿FDGR SRU XP SHUtRGR GH WHPSR HP WURFD GH FRQWUDSUHVWDomR seja provável que os lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, con- desse modo, a Companhia entende não ser necessária a desagregação
equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para su- Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um tra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determi- HPGLYHUVDVFDWHJRULDV2DXPHQWRGDSURYLVmRHPUHIHUHVHSULQ
portar a conclusão de que tais avaliações atendem aos requisitos do DWLYR LGHQWL¿FDGR D (PSUHVD XWLOL]D D GH¿QLomR GH DUUHQGDPHQWR QR nados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis rele- cipalmente ao aumento da inadimplência dos títulos vencidos acima de
CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avalia- &3& 5 1RLQtFLRRXQDPRGL¿FDomRGHXPFRQWUDWRTXHFRQWpP vantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for GLDV LL 2DMXVWHDYDORUSUHVHQWHIRLUHDOL]DGRFRPEDVHHPWD[DVGH
o}HVGHYHPVHUFODVVL¿FDGDV$RPHQVXUDURYDORUMXVWRGHXPDWLYRRX um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contrapresta- LQVX¿FLHQWHSDUDUHFRQKHFHULQWHJUDOPHQWHXPDWLYR¿VFDOGLIHULGRVH GHVFRQWRVTXHUHÀHWLDPDVPHOKRUHVDYDOLDo}HVGRPHUFDGRTXDQWRDR
um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto ção no contrato a cada componente de arrendamento, com base em rão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reverYDORUGRGLQKHLURQRWHPSRHRVULVFRVHVSHFt¿FRVGRDWLYRHGRSDVVLYR
TXDQWRSRVVtYHO2VYDORUHVMXVWRVVmRFODVVL¿FDGRVHPGLIHUHQWHVQt seus preços individuais. A Companhia reconhece um ativo de direito de V}HVGDVGLIHUHQoDVWHPSRUiULDVH[LVWHQWHVFRPEDVHQRVSODQRV GH
em suas datas originais. (iii) Provisão para devolução decorrente de
veis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. negócios da controladora e de suas subsidiárias, individualmente. AtiWUDQVDo}HVTXHRFRUUHUDPQRH[HUFtFLRHHVWmRDJXDUGDQGRDFRQFOX
QDVWpFQLFDVGHDYDOLDomRGDVHJXLQWHIRUPDNível 1: preços cotados O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que com- YRV¿VFDLVGLIHULGRVVmRUHYLVDGRVDFDGDGDWDGHEDODQoRHVmRUHGX]L
VmRHHPLVVmRGRVGRFXPHQWRV¿VFDLVa. Composição por idade dos
(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. preende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, GRVQDH[WHQVmRHPTXHVXDUHDOL]DomRQmRVHMDPDLVSURYiYHO$WLYRV
valores a receber:
2021
2020
Nível 2: inputsH[FHWRRVSUHoRVFRWDGRVLQFOXtGRVQRQtYHOTXHVmR ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a H SDVVLYRV ¿VFDLV GLIHULGRV VmR PHQVXUDGRV FRP EDVH QDV DOtTXRWDV
 
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indireta- da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem re- $YHQFHU
9HQFLGRVDWpGLDV


arrendatário.
O
ativo
de
direito
de
uso
é
subsequentemente
depreciado
vertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data
mente (derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou o passivo,


que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não SHORPpWRGROLQHDUGHVGHDGDWDGHLQtFLRDWpR¿QDOGRSUD]RGRDUUHQ GREDODQoR$PHQVXUDomRGRVDWLYRVHSDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRVUHÀHWH 9HQFLGRVHQWUHHGLDV


observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre níveis da GDPHQWRDPHQRVTXHRDUUHQGDPHQWRWUDQV¿UDDSURSULHGDGHGRDWLYR as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Com- 9HQFLGRVHQWUHHGLDV
VXEMDFHQWHDRDUUHQGDWiULRDR¿
PGRSUD]RGRDUUHQGDPHQWRRXVHR


panhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e 9HQFLGRVHQWUHHGLDV
KLHUDUTXLDGRYDORUMXVWRQR¿QDOGRSHUtRGRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQ
FXVWRGRDWLYRGHGLUHLWRGHXVRUHÀ
HWLUTXHRDUUHQGDWiULRH[HUFHUiD


9HQFLGRVHQWUHHGLDV
SDVVLYRV¿VFDLVGLIHULGRVVmRFRPSHQVDGRVVRPHQWHVHFHUWRVFULWpULRV
ceiras em que ocorreram as mudanças. 5. Base de mensuração As


GHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVIRUDPSUHSDUDGDVFRPEDVHQRFXVWRKLVWy opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso será depreciado forem atendidos. j. Outros ativos e passivos (circulantes e não cir- 9HQFLGRVKiPDLVGHGLDV
27.639 30.795
ULFRH[FHWRRVLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVTXHVmRPHQVXUD durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma culantes) Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for
dos a valor justo por meio do resultado. 6. Principais políticas contá- base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é, provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em b. Movimentação das perdas por redução ao valor recuperável
periodicamente,
reduzido
por
perdas
por
redução
ao
valor
recuperável,
2021
2020
favor
da
Companhia
e
seu
custo
ou
seu
valor
puder
ser
mensurado
com
beis $ &RPSDQKLD DSOLFRX DV SROtWLFDV FRQWiEHLV GHVFULWDV DEDL[R GH
(2.159) (1.785)
PDQHLUDFRQVLVWHQWHHPWRGRVRVH[HUFtFLRVDSUHVHQWDGRVQHVWDVGH se houver, e ajustado para determinadas remensurações do passivo de segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Saldo em 31 de dezembro
arrendamento.
O
passivo
de
arrendamento
é
mensurado,
inicialmente,


Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado  5HYHUVmR
PRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVVDOYRLQGLFDomRDRFRQWUiULRa. Receita ope 

racional A receita operacional da venda de mercadorias no curso nor- ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetu- de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja  &RQVWLWXLomR
(4.585) (2.159)
mal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação DGRVQDGDWDGHLQtFLRGHVFRQWDGRVSHODWD[DGHMXURVLPSOtFLWDQRDU requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos corres- Saldo em 31 de dezembro
2021
2020
recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida no momento UHQGDPHQWRRXVHHVVDWD[DQmRSXGHUVHUGHWHUPLQDGDLPHGLDWDPHQWH pondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorri- 9. Impostos a recuperar
GDHPLVVmRGDVQRWDV¿VFDLVGHYHQGDV1RSHUtRGRSUy[LPRDRHQFHU SHODWD[DGHHPSUpVWLPRLQFUHPHQWDOGD&RPSDQKLDTXHJHUDOPHQWH dos. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti- Imposto de renda retido na fonte


UDPHQWRGRH[HUFtFLRD&RPSDQKLDDQDOLVDVHH[LVWHPUHFHLWDVTXHIR XVDVXDWD[DLQFUHPHQWDOVREUHHPSUpVWLPRFRPRWD[DGHGHVFRQWR$ PDWLYDVGRULVFRHQYROYLGR2VDWLYRVHSDVVLYRVVmRFODVVL¿FDGRVFRPR VREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
ram reconhecidas sem a entrega dos produtos (corte de vendas), sendo &RPSDQKLDGHWHUPLQDVXDWD[DLQFUHPHQWDOREWHQGRWD[DVGHMXURVGH circulantes quando a sua realização ou liquidação é provável que ocorra ,PSRVWRVREUHSURGXWRVLQGXVWULDOL]DGRVDUHFXSHUDU


YiULDVIRQWHVH[WHUQDVGH¿
QDQFLDPHQWRHID]HQGRDOJXQVDMXVWHVSDUD
QRVSUy[LPRVPHVHV&DVRFRQWUiULRVmRGHPRQVWUDGRVFRPRQmR Imposto sobre circulação de mercadorias
as receitas e os custos e impostos correspondentes às vendas de proGXWRVQmRHQWUHJXHVHVWRUQDGDVGRUHVXOWDGRGRH[HUFtFLR$&RPSD UHÀHWLURVWHUPRVGRFRQWUDWRHRWLSRGRDWLYRDUUHQGDGR2SDVVLYRGH circulantes. k. Contingências e outras provisões As práticas contá- HVHUYLoRVDUHFXSHUDU


nhia considera a entrega dos produtos a evidência do cumprimento das arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método beis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obri- Imposto sobre circulação de mercadorias
obrigações de desempenho junto aos clientes em função de representar dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos paga- JDo}HVOHJDLVVmRDVVHJXLQWHV L $WLYRVFRQWLQJHQWHVVmRUHFRQKHFL VREUHDWLYRLPRELOL]DGR


o momento em que transfere o controle dos produtos aos clientes. A mentos futuros de arrendamento, resultante de alteração em índice ou dos somente quando a entrada de benefícios econômicos é 3LVH&R¿QVDUHFXSHUDU


Companhia somente reconhece uma receita se for provável que rece- WD[DVHKRXYHUDOWHUDomRQRVYDORUHVTXHVHHVSHUDTXHVHMDPSDJRV praticamente certa, ou seja, quando há garantias reais ou decisões judi- Outros
119

berá a contraprestação à qual terá direito em troca dos produtos trans- de acordo com a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua ciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com
5.278
2.862
feridos aos clientes. b. Transações denominadas em moeda estran- DYDOLDomRVHH[HUFHUiXPDRSomRGHFRPSUDH[WHQVmRRXUHVFLVmRRX r[LWRSURYiYHOVmRDSHQDVGLYXOJDGRVHPQRWDH[SOLFDWLYD LL 3DVVLYRV (VWRTXHV


geira Os ativos e passivos monetários denominados em moeda VH Ki XP SDJDPHQWR GH DUUHQGDPHQWR UHYLVDGR ¿[R HP HVVrQFLD FRQWLQJHQWHV VmR SURYLVLRQDGRV TXDQGR DV SHUGDV IRUHP DYDOLDGDV 3URGXWRVDFDEDGRV


estrangeira são convertidos para a moeda funcional (o Real), usando a Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com su- $OPR[DULIDGR


WD[DGHFkPELRYLJHQWHQDGDWDGRVUHVSHFWLYRVEDODQoRVSDWULPRQLDLV efetuado um ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito ¿FLHQWHVHJXUDQoD2VSDVVLYRVFRQWLQJHQWHVDYDOLDGRVFRPRGHSHUGDV 0DWpULDSULPD


Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passi- de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direi- SRVVtYHLVVmRDSHQDVGLYXOJDGRVHPQRWDH[SOLFDWLYDHRVSDVVLYRVFRQ (PEDODJHQV


YRVYHUL¿FDGRVHQWUHDWD[DGHFkPELRYLJHQWHQDGDWDGDWUDQVDomRH to de uso tiver sido reduzido a zero. (iii) Desreconhecimento Ativos tingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e (VWRTXHHPSRGHUGHWHUFHLURV


RV HQFHUUDPHQWRV GRV H[HUFtFLRV VmR UHFRQKHFLGRV FRPR UHFHLWDV RX ¿QDQFHLURV $ &RPSDQKLD GHVUHFRQKHFH XP DWLYR ¿QDQFHLUR TXDQGR QHPGLYXOJDGRV LLL 2EULJDo}HVOHJDLVVmRUHJLVWUDGDVFRPRH[LJtYHLV Provisão perdas de estoque
(151)
GHVSHVDV¿QDQFHLUDVQRUHVXOWDGRF5HFHLWDV¿QDQFHLUDVHGHVSH 2VGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRVÀX[RVGHFDL[DGRDWLYRH[SLUDP7UDQVIHUH LQGHSHQGHQWHGDDYDOLDomRVREUHDVSUREDELOLGDGHVGHr[LWRi. Redu24.101
17.425
VDV¿QDQFHLUDV$VUHFHLWDVHDVGHVSHVDV¿QDQFHLUDVGD&RPSDQKLD RVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVGHUHFHELPHQWRDRVÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLV omRDRYDORUUHFXSHUiYHO LPSDLUPHQW $WLYRV¿QDQFHLURVA Compa11.
Imobilizado
a.
Composição
do
imobilizado
FRPSUHHQGHP 5HFHLWD GH MXURV$MXVWH D YDORU SUHVHQWH 'HVSHVD GH VREUHXPDWLYR¿QDQFHLURHPXPDWUDQVDomRHPTXH6XEVWDQFLDOPHQWH QKLDUHFRQKHFHQR¿QDOGHFDGDSHUtRGRSURYLV}HVSDUDSHUGDVHVSH
Taxa de média
juros Descontos obtidos/concedidos Ganhos/perdas líquidos de varia- WRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYR¿QDQFHLURVmRWUDQV UDGDV VREUH DWLYRV ¿QDQFHLURV PHQVXUDGRV DR FXVWR DPRUWL]DGR $
Depreciação
Depre2021
2020
omRFDPELDOVREUHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURV$UHFHLWDHDGHVSHVD feridos. A Companhia nem transfere nem mantém, substancialmente, provisão para perda é mensurada por um valor igual à perda de crédito
$QXDO &XVWR FLDomR /LTXLGR/LTXLGR

de juros são reconhecidas no resultado através do método dos juros WRGRVRVULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYR¿QDQFHLURHWDPEpP esperada para a vida inteira do instrumento, por meio da abordagem
7HUUHQRV





QmRUHWpPRFRQWUROHVREUHRDWLYR¿
QDQFHLUR$&RPSDQKLDUHDOL]DWUDQ
VLPSOL¿FDGD$&RPSDQKLDWDPEpPDYDOLDVHRVDWLYRV¿QDQFHLURVFRQ
efetivos. d. Benefício a empregados Obrigações de benefícios de cur   


to prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal, sações em que transfere os ativos reconhecidos no balanço patrimonial, tabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de recupera- (GL¿FDomR
conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhe- mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios omR 8P DWLYR ¿QDQFHLUR SRVVXL ³SUREOHPDV GH UHFXSHUDomR´ TXDQGR 0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV      
0yYHLVHXWHQVtOLRV






cido pelo montante do pagamento esperado, caso a Companhia tenha GRV DWLYRV WUDQVIHULGRV 1HVVHV FDVRV RV DWLYRV ¿QDQFHLURV QmR VmR RFRUUHPXPRXPDLVHYHQWRVFRPLPSDFWRSUHMXGLFLDOQRVÀX[RVGHFDL
  


uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante desreconhecidos. 3DVVLYRV ¿QDQFHLURV A Companhia desreconhece [DIXWXURVHVWLPDGRVGRDWLYR¿QDQFHLUR$WLYRVQmR¿QDQFHLURVA Ad- (TXLSDPHQWRVGHLQIRUPiWLFD 
   


em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação XPSDVVLYR¿QDQFHLURTXDQGRDVXDREULJDomRFRQWUDWXDOH[SLUDpUHWL ministração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos 9HtFXORV
Benfeitorias
em
imóveis
de
SRVVDVHUHVWLPDGDGHPDQHLUDFRQ¿iYHO$&RPSDQKLDQmRSRVVXLSOD rada ou cancelada. A Companhia também desreconhece um passivo QmR¿QDQFHLURV FRPRREMHWLYRGHDYDOLDUHYHQWRVRXPXGDQoDVQDV
WHUFHLURV






¿
QDQFHLURTXDQGRRVWHUPRVVmRPRGL¿
FDGRVHRVÀ
X[RVGHFDL[DGR
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam
no de benefícios pós-emprego. H,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV L 5HFR
- 
-  3.998
nhecimento e mensuração inicial O contas a receber de clientes é SDVVLYRPRGL¿FDGRVmRVXEVWDQFLDOPHQWHGLIHUHQWHVFDVRHPTXHXP indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas Imobilizado em andamento(i)
27.739 (6.656) 21.084 20.282
reconhecido, inicialmente, na data em que foi originado. Todos os outros QRYRSDVVLYR¿QDQFHLUREDVHDGRQRVWHUPRVPRGL¿FDGRVpUHFRQKHFLGR HYLGrQFLDVVmRLGHQWL¿FDGDVHRYDORUFRQWiELOOtTXLGRH[FHGHURYDORU
(i)
Compreende
principalmente,
a
construção
da
estação de trataDYDORUMXVWR1RGHVUHFRQKHFLPHQWRGHXPSDVVLYR¿
QDQFHLURDGLIH
recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o
DWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHTXDQGRD
Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. UHQoDHQWUHRYDORUFRQWiELOH[WLQWRHDFRQWUDSUHVWDomRSDJD LQFOXLQGR YDORUFRQWiELOOtTXLGRDRYDORUUHFXSHUiYHO(PGHGH]HPEURGH PHQWRHHVJRWRFRPSUHYLVmRGHFRQFOXVmRHP1RVH[HUFt
8PDWLYR¿QDQFHLUR DPHQRVTXHVHMDXPFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV DWLYRV WUDQVIHULGRV TXH QmR WUDQVLWDP SHOR FDL[D RX SDVVLYRV DVVXPL HQmRIRUDPDSXUDGDVSHUGDVDVHUHPFRQWDELOL]DGDVm. Subven- FLRV¿QGRVHPHD(PSUHVDQmRLGHQWL¿FRXLQGLFDGRUHV
VHPXPFRPSRQHQWHGH¿QDQFLDPHQWRVLJQL¿FDWLYR RXXPSDVVLYR¿ GRV  p UHFRQKHFLGD QR UHVXOWDGR 7RGRV RV SDVVLYRV ¿QDQFHLURV VmR ção governamental - incentivos de ICMS (Progoias) Uma subvenção GHGHVYDORUL]DomRSDUDH[HFXomRGRWHVWHGHUHFXSHUDELOLGDGH
nanceiro é, inicialmente, mensurado ao valor justo, acrescidos, para um FODVVL¿FDGRVFRPRFXVWRDPRUWL]DGR(iv) Compensação Os ativos ou
item não mensurado ao valor justo por meio de resultados (VJR), os SDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGRDSUHVHQWDGRQR D0RYLPHQWDomRGRLPRELOL]DGR

 0iTXLQDV 0yYHLV (TXLSDPHQ
 %HQIHLWRULDV ,PRELOL]DGR
custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha, 
7HUUH (GL¿ HHTXLSD
H
WRVGH 9Ht HP,PyYHLV
HP
à sua emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente DWXDOPHQWHXPGLUHLWROHJDOPHQWHH[HFXWiYHOGHFRPSHQVDURVYDORUHV Custo:
nos cação mentos utensílios informática culos de Terceiros andamento
Total
VLJQL¿FDWLYRGH¿QDQFLDPHQWRpPHQVXUDGRLQLFLDOPHQWHDRSUHoRGD e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o Saldos em 1º de janeiro de 2020
5.092
626
8.305
199
434 1.483
1.321
3.788 21.248
operação. LL  &ODVVL¿FDomR H PHQVXUDomR VXEVHTXHQWH$WLYRV ¿ ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (v) Derivativos A Compa- $GLo}HV







 
nanceiros: 1RUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOXPDWLYR¿QDQFHLURpFODVVL¿FDGR QKLD PDQWpP LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GHULYDWLYRV SDUD SURWHJHU VXDV %DL[D

 
 
 
   
 


FRPRPHQVXUDGRDRFXVWRDPRUWL]DGRDRYDORUMXVWRSRUPHLRGRVRX H[SRVLo}HVDRVULVFRVGHYDULDomRGHPRHGDHVWUDQJHLUDHWD[DGHMX Saldos em 31 de Dezembro de 2020 5.092
651
11.714
836
843 1.674
1.461
3.998 26.270
tros resultados abrangentes (VJORA) - Instrumento de dívida ou Instru- ros. Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais $GLo}HV
 





 
PHQWRSDWULPRQLDORXDR9-52VDWLYRV¿QDQFHLURVQmRVmRUHFODVVL¿ e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ati- 7UDQVIHUrQFLDV
 





 

cados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a YR¿QDQFHLURHFHUWRVFULWpULRVVHMDPDWLQJLGRV2VGHULYDWLYRVVmRPHQ %DL[D


 

   
 
 
&RPSDQKLDPXGHRPRGHORGHQHJyFLRVSDUDDJHVWmRGHDWLYRV¿QDQ surados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os Saldos em 31 de Dezembro de 2021 5.092 1.069
13.358
853
890 1.349
1.321
3.806 27.739
FHLURVHQHVWHFDVRWRGRVRVDWLYRV¿QDQFHLURVDIHWDGRVVmRUHFODVVL¿ derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor
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'HSUHFLDo}HV

 0iTXLQDV 0yYHLV (TXLSDPHQ
 %HQIHLWRULDV ,PRELOL]DGR

7HUUH (GL¿ HHTXLSD
H
WRVGH 9Ht HP,PyYHLV
HP
Custo:
nos cação mentos utensílios informática culos de Terceiros andamento Total
- (171)
(4.068)
(71)
(120) (521)
- (4.951)
Saldos em 1º de janeiro de 2020
  
 
 
   
 
 
$GLo}HV
 


 



%DL[D
- (157)
(4.792)
(140)
(186) (677)
(35)
- (5.988)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020
  
 
 
   
 
 
$GLo}HV
 


 

 
%DL[D
- (273)
(5.252)
(215)
(414) (394)
(106)
- (6.656)
Saldos em 31 de Dezembro de 2021


 

 
6DOGRVOtTXLGRVGH'H]HPEURGH  


 

 
6DOGRVOtTXLGRVGH'H]HPEURGH  
12. Bens de direito de uso
'LUHLWRGHXVR
'HSUHFLDomR%HQVGLUHLWRGHXVR

2021

 
2.801
Bens de direito de uso
Custo:
3.385
Saldos em 1º de janeiro de 2020
Adições
%DL[D

Saldos em 31 de Dezembro de 2020
3.385

$GLo}HV

%DL[D
5.568
Saldos em 31 de Dezembro de 2021
Bens de direito de uso
Depreciações
Saldos em 1º de janeiro de 2020
(681)
 
$GLo}HV

%DL[D
(1.706)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020

2020


1.679
Total
3.385

3.385


5.568
Total
(681)


(1.061

$GLo}HV
%DL[D
Saldos em 31 de Dezembro de 2021

 



-

-

(2.767)

(2.767)

6DOGRVOtTXLGRVGH'H]HPEURGH





6DOGRVOtTXLGRVGH'H]HPEURGH

2.801

2.801

2021

2020

13. Fornecedores
Tipo de fornecedor
0iTXLQDVHHTXLSDPHQWRV
0DWpULDSULPDHHPEDODJHQV









6HUYLoRV LQGXVWULDOL]DomRHRXWURV 





/RJtVWLFD





Outros


12.257


10.855

(PSUpVWLPRV¿QDQFLDPHQWRVD(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV&RPSRVLomR
,QVWLWXLomR
0RHGD 9HQFLPHQWR¿QDO
7D[D DD 
0RGDOLGDGH
,WD~8QLEDQFR%DQFR0~OWLSOR6$
5
QRY

&DSLWDOGH*LUR
)LQLPS
%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$
8
PDL

%DQFRGR%UDVLO6$
5
MXO,3&$
&DSLWDOGH*LUR
&DSLWDOGH*LUR
%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$
5
DJR

&DSLWDOGH*LUR
%DQFR6DIUD6$
5
PDU &',
&DSLWDOGH*LUR
%DQFR7ULEDQFR6$
5
RXW &',
,QYHVWLPHQWR
%DQFR%UDGHVFR%%,6$
8
MXO

%DQFR%UDGHVFR%%,6$
5
RXW

,QYHVWLPHQWR
%DQFR6DQWDQGHU %UDVLO 6$
5
MDQ

5LVFR6DFDGR
,WD~8QLEDQFR%DQFR0~OWLSOR6$
5
IHY

5LVFR6DFDGR
%DQFR6DIUD6$
5
IHY

5LVFR6DFDGR

























27.884
19.656
Circulante


Não circulante


27.884
19.656




 
E(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVFURQRJUDPDGHDPRUWL]DomR &DSLWDOGH*LUR6DIUD
da dívida - 2ÀX[RGHDPRUWL]DomRGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQ &DSLWDOGH*LUR%UDGHVFR  

 
WRVHVWiGHPRQVWUDGRDVHJXLU



 
5LVFR6DFDGR6DQWDQGHU 
Modalidade e instituição
2022 2023 2024 2025 Total Total
6.974 4.896 4.807 3.347 180 19.656



  F (PSUpVWLPRV H ¿QDQFLDPHQWRV  FOiXVXODV UHVWULWLYDV H JD
)LQDPH,WD~
- rantias A Companhia não possui nenhum contrato de empréstimo,
Finimp Santander
     PDQWLGR QRV H[HUFtFLRV DSUHVHQWDGRV TXH SRVVXD FOiXVXODV UHV
(PSUHVWLPR%UDVLO

 tritivas (covenants) que estabeleçam obrigações quanto à manu&DSLWDOGH*LUR6DQWDQGHU
- WHQomRGHtQGLFHV¿QDQFHLURVVREUHDVRSHUDo}HVFRQWUDWDGDVFXMR
Capital de Giro Safra
&DSLWDOGH*LUR7ULEDQFR
  
 
GHVFXPSULPHQWR WRUQH DXWRPDWLFDPHQWH H[LJtYHO R SDJDPHQWR GD
(PSUHVWLPR%UDGHVFR
  
 
dívida. A Companhia mantém contratos de empréstimos que pos5LVFR6DFDGR,WD~



 
covenants QmR ¿QDQFHLURV HP TXH R HYHQWXDO GHVFXPSUL
suem
5LVFR6DFDGR6DIUD



 
18.248 5.162 3.853 621 27.884 mento pode acarretar vencimento antecipado da dívida. As princiTotal
Modalidade e instituição 2021 2022 2023 2024 2025 Total pais cláusulas restritivas referem-se à inadimplência de pagamentos




  e às alterações societárias. Todas as cláusulas restritivas (cove)LQDPH,WD~
911
911 nants) inerentes ao contrato de empréstimos requeridos são acomFinimp Santander
      panhadas pela Administração da Companhia, tendo como garantia
(PSUHVWLPR%UDVLO
&DSLWDOGH*LUR6DQWDQGHU  
  o contas a receber e o aval dos acionistas.
G0RYLPHQWDomRGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Modalidade
Pagamento
Pagamento
Juros
e instituição
2020 Captação do principal Variação Cambial
de juros
provisionados
2021
)LQDPH,WD~


 

 

4.947
)LQLPS6DQWDQGHU


 
 


)LQLPS%UDGHVFR


 





 

 

2.652
(PSUHVWLPR%UDVLO


 

 
 10.512
&DSLWDOGH*LUR6DQWDQGHU


 
 
 

&DSLWDOGH*LUR6DIUD
&DSLWDOGH*LUR7ULEDQFR


 



270


 

 

2.584
(PSUHVWLPR%UDGHVFR
5LVFR6DFDGR,WD~




 

6.083
5LVFR6DFDGR6DIUD




 

836
5LVFRVDFDGR6DQWDQGHU


 



Total
19.656
17.002
(10.151)
(261)
(1.297)
2.935 27.884
Modalidade e instituição
Pagamento
Pagamento
Juros
2019 Captação do principal Variação Cambial
de juros
provisionados
2020
)LQDPH,WD~


 

 


)LQLPS6DQWDQGHU


 
 










(PSUHVWLPR%UDVLO
 


 


&DSLWDOGH*LUR6DQWDQGHU
&DSLWDOGH*LUR6DIUD


 

 




 

 


(PSUHVWLPR%UDGHVFR
5LVFR6DFDGR6DQWDQGHU







7.067
16.068
(3.838)
(47)
(628)
1.034 19.656
Total
15. Arrendamentos - a. Composição
VHQWDWLYLGDGHRSURFHVVRQQRYDORUGH
VencimenModalidade
5UHIHUHQWHDFRPSUDWHUUHQRRQGHR(VWDGREXVFDDQXODUD

0RHGD
WR¿QDO7D[D DD   
venda. 19. Benefício do “Progóias” - ICMS O modelo de incentiPDU
  
$UUHQGDPHQWR6mR3DXOR 5
YRV¿VFDLVGR*RYHUQRGH*RLiVR3UR*RLiV3URJUDPDGH'HVHQ
$UUHQGDPHQWR*RLkQLD 5
PDU
  
volvimento Regional, tem como meta desburocratizar a concessão
2.974 1.843
GH EHQHItFLRV ¿VFDLV SDUD R VHWRU LQGXVWULDO H JDUDQWLU VHJXUDQoD
Circulante  
MXUtGLFDHLPSHVVRDOLGDGH&RPYDOLGDGHDWpRSURJUDPDTXH
Não circulante 1.784 1.203
substitui o Fomentar/Produzir, oferece redução do percentual para
2.974 1.843
o pagamento do Fundo de Proteção Social do Estado (Protege). A
b. Cronograma de amortização da dívida
DOtTXRWDLQLFLDOVHUiGHGHFUHVFHQGRJUDGDWLYDPHQWHDWpD
Modalidade e instituição
2022 2023 2024 Total
SDUWLUGRPrVGHHQTXDGUDPHQWRQR3UR*RLiV23UR*RLiVRIH
$UUHQGDPHQWR6mR3DXOR
   
UHFH FUpGLWR RXWRUJDGR VHP ¿QDQFLDPHQWR 2V LQYHVWLPHQWRV SUH
   
Arrendamento Goiânia
vistos no programa devem ser de valor correspondente, no mínimo,
1.190 952 832 2.974
Total
DR SHUFHQWXDO GH  GR PRQWDQWH GR FUpGLWR RXWRUJDGR SUHYLVWR
Modalidade e instituição
2021 2022 2023 2024 Total
QRDUWLJRGD/HLHVWLPDGRSDUDRVSULPHLURVPHVHVGH
$UUHQGDPHQWR63
    
IUXLomRGREHQHItFLR3RGHPVHUEHQH¿FLiULRVRVHVWDEHOHFLPHQWRV
191
191
Arrendamento Goiânia
TXHH[HUoDPDWLYLGDGHVLQGXVWULDLVQR(VWDGRLQWHUHVVDGRVHPUH
Total
640 390 335 478 1.843
alizar investimentos para implantação, ampliação e revitalização de
c. Movimentação
HVWDEHOHFLPHQWRLQGXVWULDO(RVDWXDLVEHQH¿FLiULRVGRVSURJUDPDV
PagaJuros
FOMENTAR, PRODUZIR, MICRO e PROGREDIR. A Companhia
Cap- mento do provisiModalidade
entende atender plenamente aos requisitos determinados e, a partir
e instituição
2020 tação principal onados 2021
GR DQREDVH GH  D$GPLQLVWUDomR RSWRX SRU Mi UHFRQKHFHU R


 
 
$UUHQGDPHQWR63
HIHLWR¿QDQFHLURGRLQFHQWLYR¿VFDOQRVWHUPRVTXHGLVS}HR&3&
$UUHQGDPHQWR*RLkQLD  
 
 
Subvenção e Assistência Governamentais. 3DWULP{QLROtTXLGR
1.843 2.183
(1.461)
409 2.974
Total
a. Capital social -O capital social subscrito e integralizado em 31 de
Pagamento Juros proviModalidade e instituição
GH]HPEURGHHHVWiUHSUHVHQWDGRDVHJXLU
2019 do principal
sionados 2020
Quantidade
Valor
$UUHQGDPHQWR6mR3DXOR
 
 
Acionista
de ações (R$ Mil)
Arrendamento Goiânia

 
 
 
0DUFHOR+HQULTXH/LPtULR*RQoDOYHV)LOKR
Total
2.606
(922)
159 1.843
Maria Fernanda de Almeida Cunha Limírio Gonçalves 5
5
16. Salários e obrigações trabalhistas
2021 2020
Total
21.767 21.767
(QFDUJRVVRFLDLVHSUHYLGHQFLiULRV


E5HVHUYDGHLQFHQWLYRV¿VFDLVRefere-se à parcela de subven3URYLVmRSDUDIpULDV
 
ção para investimento, concedida pelo Estado de Goiás, por meio
2.709 2.772
de descontos no pagamento de ICMS reconhecidos no resultado e
2EULJDo}HV¿VFDLV
2021 2020
SRVWHULRUPHQWH WUDQVIHULGRV SDUD D UHVHUYD GH LQFHQWLYRV ¿VFDLV$
3URJUDPD,QWHJUDomR6RFLDO3,6


Companhia cumpriu com todos os requisitos solicitados pelos terContribuição para Financiamento
PRVGHVXEYHQomR¿VFDO1RH[HUFtFLR¿QGRHPGHGH]HPEURGH
GD6HJXULGDGH6RFLDO&2),16


D&RPSDQKLDUHFRQKHFHXFRPRUHVXOWDGRGHVXEYHQomRGR
,PSRVWRGH5HQGD5HWLGRQD)RQWH,55)


PRQWDQWHGH5 5HP 21. Receita operacional
Imposto sobre Circulação de Mercadorias
OtTXLGD
2021
2020


H6HUYLoRV,&06
9HQGDGHSURGXWRVLQGXVWULDOL]DGRV
 
Outros 


5HYHQGDGHSURGXWRV
 
4.094 2.600
'HYROXo}HVGHYHQGDV
  
18. Provisão para demandas judiciais - A Companhia está sujeita
'HVFRQWRVFRQFHGLGRV
  
D TXHVWLRQDPHQWRV GH QDWXUH]D ¿VFDO WUDEDOKLVWD H FtYHO QR FXUVR
,PSRVWRVVREUHYHQGDVHGHYROXo}HV
  
normal de suas operações. As contingências conhecidas são perio141.403 121.299
dicamente analisadas, levando em consideração a opinião de seus
2021
2020
22. Custo dos produtos vendidos
FRQVXOWRUHVMXUtGLFRVDQDWXUH]DGRVSURFHVVRVHDH[SHULrQFLDKLV
0DWpULDSULPD
  
tórica em decisões semelhantes, tendo sido constituída provisão em
0DWHULDOGHHPEDODJHP
  
GHGH]HPEURGHQRPRQWDQWHGH5 5HPGH
0mRGHREUDHJDVWRVJHUDLVGHIDEULFDomR
  
GH]HPEURGH 
Traba- Tribu 

'HSUHFLDomR
Cíveis lhistas tárias Total
3HUGDV L 
 

Saldo em 1º de janeiro de 2020
127
260
18
405
(86.494) (66.383)
5HYHUVmR

 


(i) Compreende principalmente as perdas de estoques por avarias
Provisões


2021
2020
em transportes.23.Despesas comerciais
Saldo em 31 de dezembro de 2020 127
316
18
462
'HVSHVDVFRPSHVVRDO
  
Reversão
 
 
   
3URSDJDQGDHSXEOLFLGDGH
  
Saldo em 31 de dezembro de 2021 25
133
11
169
)UHWHV
  
(PD&RPSDQKLDSRVVXLSURFHVVRVDYDOLDGRVSHOD$GPLQLVWUD
  
&RPLVV}HV
ção em conjunto com seus assessores jurídicos, com probabilidade
6HUYLoRVWHUFHLURV
 

GHSHUGDSRVVtYHOQRPRQWDQWHGH5 5HP VHQ
3DWURFtQLR
 

GR5 5HP GHFRUUHQWHVGHFRQWLQJrQFLDVWUDEDOKLVWDV
3DUWLFLSDomRHPIHLUDVHHYHQWRV
 

5 5HP GHFRUUHQWHVGHFRQWLQJHQFLDVWULEXWiULDV5
2XWUDVGHVSHVDVFRPHUFLDLV L 
  
 5HP GHFRQWLQJrQFLDVFtYHLVFRPPDLRUUHSUH
(40.102) (37.398)

Assinado de forma digital por EDITORA AZUL EIRELI:36241367000144
DN: c=BR, st=GO, l=GOIANIA, o=ICP-Brasil, ou=000001010730981,
ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CNPJ A1,
ou=AC SERASA RFB v5, ou=30285037000174, ou=PRESENCIAL,
cn=EDITORA AZUL EIRELI:36241367000144
Dados: 2022.07.27 16:27:30 -04'00'

Substancialmente representado por despesas de locação e manutenção de veículos, despesas com transporte, viagens e estadias e
SURPRWRUHVGHYHQGD$UHGXomRHPpUHÀH[RGDUHGXomRGH
visitas aos clientes por conta da pandemia COVID19.
2021
2020
24. Despesas administrativas
  
'HVSHVDVFRPSHVVRDO
(5.191)
(193)
Serviços de terceiros e consultoria(i)
 

0DQXWHQomR
$OXJXHLV
 

'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
  
%ULQGHVHGHJXVWDo}HV
 

  
2XWUDVGHVSHVDV LL 
(16.638) (12.282)
Substancialmente representado por serviços de informática e assessoria empresarial, com projetos de melhorias internas com
LPSODQWDomR GR 6 23 DVVHVVRULD ¿QDQFHLUD DVVHVVRULD SDUD PH
lhorias no sistema, entre outros.Substancialmente representado
por despesas de escritório e gastos com viagens, com redução nas
viagens por conta da pandemia Covid19. 25. Outras receitas (despesas) operacionais
2021
2020
Outras receitas
Créditos com COFINS (i)
 


Créditos com PIS (i)


Outras receitas
2.489 2.194
 
2XWUDVGHVSHVDV
  
3URWHJH
,PSRVWRVHWD[DV
 

 

,PSRVWRVVREUHWUDQVIHUrQFLDV
3HUGDVRSHUDFLRQDLV


 
Outras despesas
(3.274) (1.948)
  
Outras (despesas) receitas operacionais
9DORUHVUHIHUHQWHVDH[FOXVmRGH3,6H&2),16GDEDVHGH,&06
com processo judicial com trânsito em julgado.  5HVXOWDGR ¿
nanceiro
 
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
-XURVHPXOWDV




5HQGLPHQWRVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
 
9DULDomRFDPELDO


2XWUDVUHFHLWDV
3.953 4.493
 
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV
 

-XURVGLYHUVRV
-XURVVREUHHPSUpVWLPRV
 

-XURVVREUHP~WXRV
 

9DULDomRFDPELDO
  
-XURVGR³3URGX]LU´
 

(185)
(155)
Outras despesas
(9.968) (11.712)
  
5HVXOWDGROtTXLGR
27.Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos
a. Imposto de renda e contribuição social diferidos O imposto
de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos sobre
RSUHMXt]R¿VFDOHEDVHQHJDWLYDHFRUUHVSRQGHPDRVDOGRGH5
 HP  5  HP   (P  D &RPSDQKLD QmR
utilizou o saldo para compensação, conforme demonstrado na nota
DVHJXLU2VFUpGLWRVFRPSUHMXt]RV¿VFDLVHEDVHQHJDWLYDDFXPX
lados não prescrevem de acordo com a legislação tributária vigente.
$WLYRV ¿VFDLV GLIHULGRV QmR IRUDP UHFRQKHFLGRV SDUD RV VHJXLQWHV
itens, pois não é provável que lucros tributáveis futuros estejam disSRQtYHLVSDUDTXHD&RPSDQKLDSRVVDXWLOL]DUVHXVEHQHItFLRV
Efeito tributário
2021
2020
'LIHUHQoDVWHPSRUiULDVGHGXWtYHLV
  
3UHMXt]RV¿VFDLVDFXPXODGRV
 
Total
22.650 13.718
E&RQFLOLDomRGDDOtTXRWDHIHWLYDO demonstrativo da apuração
da despesa de imposto de renda e contribuição social registrada no
 2021
2020
UHVXOWDGRHVWiGHPRQVWUDGDDEDL[R
IRPJ CSLL IRPJ CSLL
      
5HVXOWDGRDQWHVGRVLPSRVWRV
$OtTXRWD¿VFDO

 

([SHFWDWLYDGH,53-H&6//

  
$GLo}HV
 9HQGDVIDWXUDGDVHQmRHQWUHJXHV   
 9DULDomRFDPELDO
   
 'HPDQGDVMXGLFLDLV

  
 $93

  
 3URYLVmRSHUGDHVWLPDGHFUpGLWR    
 2XWUDV

  
([FOXV}HV
 ,QFHQWLYR¿VFDO3URJRLDV
      
 &UpGLWRRXWRUJDGR
      
 3URYLVmRGHSUHFLDomR
      
(-) Encargos com leasing

   
Base para apuração
de IRPJ e CSLL
(5.971) (7.557) (4.389) (4.389)
 &RPSHQVDomRSUHMXt]R¿VFDO

   
 3UHMXt]R,75V L 
   
Base para apuração de
      
IRPJ e CSLL correntes
 ,QFHQWLYR¿VFDO3$7




-   

(-) IRRF
$ ,53-H&6//&RUUHQWH LL 


 

% ,53-H&6//'LIHULGR


 

Total
1.203
444 (142)
(70)


 
$OtTXRWDHIHWLYD
L $DSXUDomRpUHDOL]DGDGHIRUPDWULPHVWUDOQRH[HUFtFLRGH
R    H  WULPHVWUHV UHVXOWDUDP HP SUHMXt]R H QR H[HUFtFLR
GH  R   H  WULPHVWUHV DSUHVHQWDUDP SUHMXt]R LL  $SyV
UHDSXUDomR GR UHVXOWDGR GR SHUtRGR GH  LGHQWL¿FRXVH TXH R
YDORUGH5UHIHUHQWHD,PSRVWRGHUHQGDHFRQWULEXLomRVRFLDO
HUDLQGHYLGRSURFHGHXVHFRPDUHWL¿FDomRGD(&)HH[FOXVmRGDV
Dcomp estornando o debito indevido.
F0RYLPHQWDomRGRDWLYR¿VFDOGLIHULGR
 &RPSHQVDomRGHSUHMXt]R¿VFDO 

$WLYR¿VFDOGLIHULGR
Total
7.504
- 7.504
 &RPSHQVDomRGHSUHMXt]R¿VFDO 
$WLYR¿VFDOGLIHULGR
 
7.575
(71) 7.505
Total
28. Transações com partes relacionadas - Controlador e
membro do pessoal chave. A maioria das ações da Companhia pertence ao acionista Marcelo Henrique Limírio Gonçalves
)LOKR TXH FRUUHVSRQGH DR FRQWURODGRU H EHQH¿FLiULR ¿QDO 2V
demais membros do pessoal-chave são os acionistas e diretores. (b) Movimentação do saldo com partes relacionadas
Natureza
ConstiPaga2020
tuição Impostos mentos
2021
da transação
Juros sobre capital
SUySULR LL 



 
(PSUpVWLPRV L 



  
Devolução de
capital social

-   
32.273
159
2.584 (4.807) 30.209
Natureza
ConstiPagada transação
2020
tuição Impostos mentos
2021
Juros sobre capital



SUySULR LL 
 
(PSUpVWLPRV L 


   


$GLDQWDPHQWRV
  

Devolução de
capital social

-   
22.313
10.299
4.791 (6.326) 31.077
(i) A Alencom S.A. possui como atividade principal a realização de investimentos, em que o Sr. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho
ocupa o cargo de vice-presidente. Desse modo, a instituição é considerada parte relacionada da Linea Alimentos. O empréstimo é em
'yODUFRPYHQFLPHQWRHPIHYHUHLURGHHFRPDWXDOL]DomRDQXDO
GHDGLFLRQDGRGH/LERU LL &RPSUHHQGHRVMXURVVREUHFDSLWDO
SUySULR FRQVWLWXtGR DWp  SDUD RV TXDLV QmR SRVVXL DWXDOL]DomR H
RYHQFLPHQWRHVWiSUHYLVWRSDUD,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
H JHVWmR GH ULVFR D 3ROtWLFD GH JHVWmR GH ULVFRV ¿QDQFHLURV As
DWLYLGDGHVGD&RPSDQKLDDH[S}HPDGLYHUVRVULVFRV¿QDQFHLURVULVFR
GHPHUFDGRLQFOXLQGRULVFRFDPELDOHULVFRGHWD[DGHMXURVGHÀX[RGH
FDL[DULVFRGHFUpGLWRHULVFRGHOLTXLGH]$QDWXUH]DHDSRVLomRJHUDO
GRVULVFRV¿QDQFHLURVVmRUHJXODUPHQWHPRQLWRUDGDVHJHUHQFLDGDVD
¿P GH DYDOLDU RV UHVXOWDGRV H R LPSDFWR ¿QDQFHLUR QR ÀX[R GH FDL[D
Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito. Risco de
mercado 2ULVFRGHPHUFDGRpRULVFRGHTXHRYDORUMXVWRGRVÀX[RV
GHFDL[DIXWXURVGHXPLQVWUXPHQWR¿QDQFHLURÀXWXHGHYLGRDYDULDo}HV
nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam dois tipos de
ULVFRULVFRGHWD[DGHMXURVHULVFRFDPELDO,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV
DIHWDGRV SHOR ULVFR GH PHUFDGR LQFOXHP DSOLFDo}HV ¿QDQFHLUDV H HP
SUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV(i) Risco de taxas de juros 5LVFRGHWD[D
de juros é o risco de a Companhia vir a sofrer perdas econômicas de-

YLGRjVDOWHUDo}HVDGYHUVDVQDVWD[DVGHMXURVTXHSRGHPVHURFDVLR
nadas por fatores relacionados a crises econômicas e/ou a alterações
QD SROtWLFD PRQHWiULD QR PHUFDGR LQWHUQR (VVD H[SRVLomR UHIHUHVH
SULQFLSDOPHQWH D PXGDQoDV QDV WD[DV GH MXURV GH PHUFDGR TXH DIH
WHPRVDWLYRVHSDVVLYRVGD&RPSDQKLDLQGH[DGRVSHOD/LERUH&',$
&RPSDQKLDQmRFRQWUDWDGHULYDWLYRVSDUDJHUHQFLDURULVFRFRPWD[DV
GHMXURV(PGHGH]HPEURGHHD&RPSDQKLDSRVVXtDD
VHJXLQWHH[SRVLomRUHODFLRQDGDDULVFRGHÀXWXDo}HVQDVWD[DVGHMXURV
,QVWUXPHQWR¿QDQFHLUR
,QGH[DGRU


$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
&',


(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
,3&$
  
 

&',
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Libor
   
Mútuos com partes relacionadas
(25.494) (17.394)
(ii) Risco com taxa de câmbio - Decorre da possibilidade de osciODo}HV GDV WD[DV GH FkPELR GDV PRHGDV HVWUDQJHLUDV XWLOL]DGDV SHOD
&RPSDQKLDSDUDDFRQWUDWDomRGHHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVHGD
SRVVLELOLGDGHGHYLUDLQFRUUHUHPSHUGDVSRUFDXVDGHÀXWXDo}HVQDVWD
[DVGHFkPELRTXHDXPHQWHPYDORUHVFDSWDGRVQRPHUFDGR(PGH
GH]HPEURGHHD&RPSDQKLDSRVVXtDDVHJXLQWHH[SRVLomR
UHODFLRQDGDDULVFRGHÀXWXDo}HVQDVWD[DVGHFkPELR

,QGH[DGRU

,QVWUXPHQWR¿QDQFHLUR
  
0~WXRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
'yODU
'yODU
  
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Instrumentos sobre derivativos
'yODU


YDORUSURWHJLGR
(22.575) (23.980)
3DUDVHSURWHJHUTXDQWRDRULVFRGHYDULDomRQDWD[DGHFkPELRD&RP
SDQKLDFRQWUDWDLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVGHULYDWLYRVGH6:$3(P
GH GH]HPEUR GH  D &RPSDQKLD SRVVXtD DV VHJXLQWHV RSHUDo}HV
GH6:$3FRQWUDWDGDV
Data
Data de
Tipo de
liberação
vencimento Posição
ativo Valor em R$


$WLYD 6:$3'yODU

Risco de crédito 2 ULVFR GH FUpGLWR p R ULVFR GH SHUGD ¿QDQFHLUD GD
&RPSDQKLDVHRFOLHQWHRXDFRQWUDSDUWHGHL[DUGHFXPSULUFRPDVVXDV
REULJDo}HVFRQWUDWXDLV$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDSULQFLSDOPHQWHDR
risco de crédito advindo de vendas a crédito, porém procura seguir algumas diretrizes que visam a minimizar esses riscos através de análiVH¿QDQFHLUDGHQRYRVFOLHQWHVHIRUQHFLPHQWRGHOLPLWHVGHFUpGLWRGH
acordo com o tempo de relacionamento com o cliente, entre outras. A
Companhia não contrata derivativos para gerenciar o risco de crédito, embora em determinados casos possa tomar medidas para mitigar
HVVHVULVFRVVHVX¿FLHQWHPHQWHFRQFHQWUDGRV(PDH[SRVLomR
Pi[LPDGD&RPSDQKLDGHFRUUHQWHVGDVFRQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
DSOLFDo}HV¿QDQFHLUDVHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DHUDGH5
5HP 5LVFRGHOLTXLGH] O risco de liquidez decorre da
$GPLQLVWUDomRGRFDSLWDOGHJLURGRVHQFDUJRV¿QDQFHLURVHGDDPRU
tização principal dos instrumentos de dívida. É o risco de a Companhia
HQFRQWUDUGL¿FXOGDGHVHPFXPSULUFRPDVVXDVREULJDo}HV¿QDQFHLUDV
conforme elas vençam. A Administração busca assegurar que terá cai[D VX¿FLHQWH SDUD SHUPLWLU R FXPSULPHQWR GH VXDV UHVSRQVDELOLGDGHV
quando se tornarem devidas. Para atingir esse objetivo, a Companhia
SUHWHQGHPDQWHUVDOGRVGHFDL[D RXOLQKDVGHFUpGLWRFRQWUDWDGDV TXH
DWHQGDPjVH[LJrQFLDVHVSHUDGDV
Total
2022
Após 2022

(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV 



)RUQHFHGRUHVULVFRVDFDGR




2XWUDVFRPDFLRQLVWDV
3.188
3.188
Outras contas a pagar
52.973
43.337
9.636
Total
E &ODVVL¿FDomR GRV LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV  A tabela a seguir
DSUHVHQWDRVYDORUHVFRQWiEHLVGHDWLYRVHSDVVLYRV¿QDQFHLURV2VVDO
GRVGHFRQWDVDUHFHEHUHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVRXWUDVFRQWDV
DSDJDUHFDL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[DQmRSRVVXHPVHXYDORUMXVWR
GLYXOJDGR SRLV R YDORU FRQWiELO p XPD DSUR[LPDomR UD]RiYHO GR VHX
valor justo.
Valor contábil
2021
2020
$WLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDFXVWRDPRUWL]DGR
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
 


$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
&RQWDVDUHFHEHUGHFOLHQWHV
 
3DVVLYRV¿QDQFHLURVPHQVXUDGRVDFXVWRDPRUWL]DGR
)RUQHFHGRUHV
 
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVHDUUHQGDPHQWRV
 
2EULJDo}HVFRPDFLRQLVWDV
 
0~WXRVFRPSDUWHVUHODFLRQDGDV
 
-XURVVREUHFDSLWDOSUySULR
 
2XWUDVFRQWDVDSDJDU
 
$&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDDULVFRGHPHUFDGRGHFUpGLWRHGHOLTXLGH]
$GLUHWRULD¿QDQFHLUDpUHVSRQViYHOSRUVXSHUYLVLRQDUDJHVWmRGHVVHV
riscos. c. Análise de sensibilidade (PFRQIRUPLGDGHFRPR&3&
(R1) - Instrumentos Financeiros, é apresentado a seguir o quadro de
análise de sensibilidade do risco cambial e risco de juros, objetivando
evidenciar um eventual recebimento/desembolso futuro, de acordo com
DVSUHPLVVDVGHWDOKDGDV1DGDWDGHHQFHUUDPHQWRGRH[HUFtFLRD$G
PLQLVWUDomRHVWLPRXXPFHQiULRSURYiYHOGHYDULDomRGDVWD[DVGHFkP
ELR 86' HGHMXURV /LERU,3&$H&', GHVHXVDWLYRVHSDVVLYRV¿
nanceiros, de acordo com a data de vencimento de cada operação. Tais
WD[DVIRUDPHVWUHVVDGDVHP &HQiULR, H &HQiULR,, VHUYLQ
do de parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente.
A seguir, é apresentada a análise de sensibilidade para oscilações nas
WD[DVGHFkPELRHWD[DGHMXURVVREUHDH[SRVLomROtTXLGDGD&RPSD
QKLDHRVSRVVtYHLVLPSDFWRVQRUHVXOWDGR¿QDQFHLURGD&RPSDQKLD2
SDVVLYR¿QDQFHLURGD&RPSDQKLDHVWiDWUHODGRPDMRULWDULDPHQWHjYD
riação do Dólar americano de captação, principal indicador variável de
UHDMXVWHGRVFRQWUDWRVGH¿QDQFLDPHQWR2&3& 5 GLVS}HVREUHD
DSUHVHQWDomRGHLQIRUPDo}HVVREUHLQVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVHPQRWD
H[SOLFDWLYDHVSHFt¿FDHVREUHDGLYXOJDomRGRTXDGURGHPRQVWUDWLYRGH
DQiOLVHGHVHQVLELOLGDGH&RPD¿QDOLGDGHGHYHUL¿FDUDVHQVLELOLGDGH
GRLQGH[DGRUQDVGtYLGDVjVTXDLVD&RPSDQKLDHVWiH[SRVWDQDGDWD
EDVHGHGHGH]HPEURGHHIRUDPGH¿QLGRVWUrVFHQiULRV
GLIHUHQWHVFRQVLGHUDQGRGHPDQHLUDVHJUHJDGDRV¿QDQFLDPHQWRVFRP
reajuste de Dólar de captação. Com base nos valores de 31 de dezemEURGHHIRLGH¿QLGRRFHQiULRSURYiYHOSDUDRVPHVHV
GHHDSDUWLUGHVWHFDOFXODGDVDVYDULDo}HVGH &HQiULR, 
H  &HQiULR ,,  $V DYDOLDo}HV GH VHQVLELOLGDGH GRV LQVWUXPHQWRV
¿QDQFHLURVDHVVDVYDULiYHLVVmRDSUHVHQWDGDVDEDL[R
2021
Risco Provável Cenário I Cenário II
22.575
22.968
22.987
Capital de Giro - Alencom
7D[DVXMHLWDDYDULDomR
/tERU 


'HVSHVD¿QDQFHLUDSURMHWDGD




9DULDomRHP5PLO




Capital de Giro - Tribanco
270
273
279
&', 


7D[DVXMHLWDDYDULDomR




'HVSHVD¿QDQFHLUDSURMHWDGD



9DULDomRHP5PLO

Capital de Giro - Banco do Brasil
2.652
2.719
2.785
7D[DVXMHLWDDYDULDomR
,3&$   
'HVSHVD¿QDQFHLUDSURMHWDGD




9DULDomRHP5PLO




$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
3
3
3
7D[DVXMHLWDDYDULDomR5HFHLWD
¿QDQFHLUDSURMHWDGD
&', 


2021
Provável Cenário I Cenário II
Moeda sujeita a oscilação
Dólar



Capital de giro - Alencom
22.575
20.532
19.934


Variação
2020
Risco Provável Cenário I Cenário II
Capital de giro - Alencom
   

7D[DVXMHLWDjYDULDomR
/LERU 


'HVSHVD¿QDQFHLUDSURMHWDGD




9DULDomRHP5PLO




Capital de giro - Safra
817
830
844
7D[DVXMHLWDjYDULDomR
&', 


'HVSHVD¿QDQFHLUDSURMHWDGD




9DULDomRHP5PLO




$SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
4.706
4.629
4.553
7D[DVXMHLWDjYDULDomR
&', 


5HFHLWD¿QDQFHLUDSURMHWDGD




9DULDomRHP5PLO




2020
Moeda sujeita a oscilação
Provável Cenário I Cenário II
'yODU



20.039
25.049
30.059
Capital de giro - Alencom



9DULDomR
Finimp Santander
911
1.139
1.367


9DULDomR

0DUFHOR+HQULTXH/LPtULR*RQoDOYHV)LOKR - Presidente
Daniel Yasunaka'LUHWRU¿QDQFHLUR
Glaucia Ribeiro da Silva&RQWDGRUD&5&*22

