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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores acionistas,
Em cumprimento às disposições legais, submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial, a Demonstração do Resultado do Exercício, a Demonstração do Resultado Abrangente, a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, 
a Demonstração do Fluxo de Caixa e Notas explicativas, relativos aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020. Permanecemos à inteira disposição dos Senhores Acionistas para os esclarecimentos que se fizerem necessários. 

A Administração, Rio de Janeiro, março de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Ativo 2021 2020
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 5.482 8.934
 Aplicações financeiras - 126
 Contas a receber de clientes (Nota 5) 19.545 24.342
 Partes relacionadas (Nota 23) 13 13
 Estoques (Nota 6) 65.979 42.716
 Impostos a recuperar (Nota 7) 28.355 11.815
 Outras contas a receber 3.705 1.833

123.079 89.779
Não circulante
 Conta corrente vinculada 565 565
 Depósitos judiciais 349 993
 Impostos diferidos (Nota 8) 929 2.001
 Impostos a recuperar (Nota 7) 51.624 50.333

53.467 53.892

 Direito de uso (Nota 9) 283 4.623
 Imobilizado (Nota 11) 6.065 6.607
 Intangível (Nota 10) 160 213

6.508 11.443

Total 183.054 155.114

Passivo 2021 2020
Circulante
 Fornecedores (Nota 12) 21.747 38.144
 Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 102.817 1.027
 Passivo arrendamento (Nota 9) 289 4.428
 Partes relacionadas (Nota 23) 11.292 3.954
 Salários, encargos e contribuições sociais 2.338 3.930
 Obrigações tributárias (Nota 14) 15.689 2.892
 Imposto de renda e contribuição social - 3.144
 Outras contas a pagar (Nota 16) 6.940 4.686

161.112 62.205
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos (Nota 13) 73 100.105
 Passivo arrendamento (Nota 9) - 276
 Contingências (Nota 15) 1.101 1.624
 Obrigações tributárias (Nota 14) 385 385
 Outras contas a pagar (Nota 16) 565 565
 Partes relacionadas (Nota 23) 27.633 -

29.757 102.955
Passivo a descoberto (Nota 17)
 Capital social 113.834 113.834
 Prejuízos acumulados (121.649) (123.880)

(7.815) (10.046)
Total 183.054 155.114

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO (Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)

2021 2020
 Receita líquida (Nota 18) 114.885 93.434
 Custos (Nota 19) (77.469) (74.686)
Lucro bruto 37.416 18.748
 Despesas com vendas (Nota 19) (17.470) (12.867)
 Despesas administrativas e gerais (Nota 19) (20.939) (22.689)
 Outras receitas e (despesas) líquidas (Nota 20) 8.059 3.442
Lucro (prejuízo) operacional 7.066 (13.366)
 Receitas financeiras (Nota 21) 3.405 427
 Despesas financeiras (Nota 21) (7.209) (4.693)
Resultado financeiro líquido (3.804) (4.266)
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 3.262 (17.632)
 Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (Nota 22) 41 -
 Diferido (Nota 22) (1.072) 2.001
Lucro (prejuízo) líquido do exercício 2.231 (15.631)
Lucro básico e diluído/(prejuízo) por ação 
 - R$ por lote de mil ações 0,02 (0,14)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2021 2020

Resultado do exercício 2.231 (15.631)
Resultado abrangente total 2.231 (15.631)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PASSIVO A DESCOBERTO - 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais, 

exceto quando indicado de outra forma)
Capital 
social

Prejuízos 
acumulados Total

Saldos em 31 de dezembro de 2019 60.834 (108.249) (47.415)
Aumento de capital 53.000 - 53.000
Prejuízo do exercício - (15.631) (15.631)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 113.834 (123.880) (10.046)
Lucro do exercício - 2.231 2.231
Saldos em 31 de dezembro de 2021 113.834 (121.649) (7.815)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
2021 2020

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 3.262 (17.632)
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades
 geradas pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização 6.121 6.969
Provisão (reversão) para devedores duvidosos (2.227) 504
Provisão (reversão) para perdas nos estoques (2.268) (570)
Provisão para contingências (523) (618)
Baixa de investimentos, ativo imobilizado e intangível 431 2
Juros, encargos, variação monetária e cambial 
 sobre empréstimos e financiamentos 6.237 (242)
Redução a valor recuperável - (4.482)

11.033 (16.069)
Variações nos ativos e passivos
Redução (aumento) em contas a receber 7.024 1.648
Redução (aumento) de partes relacionadas ativo - (545)
Redução (aumento) nos estoques (20.995) (14.391)
Redução (aumento) nos impostos a recuperar (17.773) (8.081)
Redução (aumento) de depósitos judiciais 644 (54)
Redução (aumento) em outras contas a receber (1.872) (471)
Aumento (redução) em fornecedores (16.397) 26.928

2021 2020
Aumento (redução) de partes relacionadas passivo 33.803 346
Aumento (redução) em obrigações tributárias 9.694 2.119
Aumento (redução) em obrigações sociais e trabalhistas (1.592) 658
Aumento (redução) em outros passivos circulante 
 e não circulante (2.161) (3.058)

1.408 (10.970)
Pagamento de juros sobre empréstimos (2.941) (5.624)
Caixa líquido proveniente (usado) das atividades
 operacionais (1.533) (16.594)
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (1.675) (813)
Aplicações financeiras 126 126
Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (1.549) (687)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital - 53.000
Pagamentos de empréstimos (principal) (370) (33.572)
Caixa líquido proveniente das atividades 
 de financiamentos (370) 19.428
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (3.452) 2.147
No início do exercício 8.934 6.787
No fim do exercício 5.482 8.934
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (3.452) 2.147

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1 INFORMAÇÕES GERAIS
1.1 Contexto operacional: A Fabrimar S.A Indústria e Comércio (“Compa-
nhia” ou “Fabrimar”), cuja sede social é localizada na Rodovia presidente Du-
tra, 1362, Pavuna, Rio de Janeiro - RJ, foi constituída em 21 de dezembro de 
1962. A Companhia tem como objeto social a exploração da indústria metalúr-
gica, fabricação, beneficiamento, montagem e comercialização de metais e 
louças sanitárias, bem como de aparelhos e equipamentos para irrigação uti-
lizados em atividades agrícolas. O Grupo Tigre detém 100% do capital social 
da Fabrimar S.A Indústria e Comércio. As demonstrações financeiras estão 
sendo apresentadas considerando o pressuposto de continuidade operacional 
da Companhia, levando em consideração os planos de eficiências desenvolvi-
dos e parcialmente implementados, como adequar sua estrutura de capital e 
dos seus respectivos desembolsos financeiros, além de propiciar e fazer fren-
te aos novos investimentos estratégicos do Grupo. A emissão dessas demons-
trações financeiras foi autorizada pelo Conselho de Administração, em 15 de 
março de 2022.1.2 Base de preparação: As demonstrações financeiras foram 
preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), 
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação dessas demonstrações financeiras estão apresentadas na 
Nota 26. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o cus-
to histórico como base de valor. A preparação de demonstrações financeiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e o exercício de julga-
mento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação 
das políticas contábeis da Companhia. Aquelas áreas que requerem maior 
nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como as áreas nas quais 
premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, 
estão divulgadas na Nota 2. (a) Demonstrações financeiras individuais: As 
demonstrações financeiras individuais foram preparadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC). (b) Impactos decorrentes da pandemia da COVID-19: Em 
virtude da pandemia referente ao Coronavírus (COVID-19), a qual foi declara-
da pela Organização Mundial da Saúde (“OMS”), a Empresa informa que con-
tinua monitorando os riscos da COVID-19 e os seus efeitos nas economias 
local e global, bem como os impactos em relação aos funcionários, operações, 
cadeia de fornecimento, demanda pelos produtos e na comunidade. Adicional-
mente, foi constituído o Comitê de Crise, o qual monitora diariamente a evolu-
ção da pandemia e implementa planos de contingência. Durante o ano foram 
realizados testes de recuperabilidade dos ativos relevantes e não foi identifica-
da a necessidade de reconhecimento de perdas relevantes nas demonstra-
ções financeiras. As projeções de receitas e fluxos de caixa operacionais indi-
cam plenas condições de continuidade das operações. A evolução de todo o 
contexto econômico no mundo está sendo acompanhada, bem como sua im-
plicação na rentabilidade e posição financeira, visando adequar as operações 
da Empresa às circunstâncias em evolução desencadeadas por regulamentos 
governamentais e dinâmica de mercado em face da pandemia da COVID-19.
2 ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS CONTÁBEIS CRÍTICOS
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectati-
vas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
2.1 Estimativas e premissas contábeis críticas: Com base em premissas, a 
Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimati-
vas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com 
probabilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e 
passivos para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir. (a) 
Perda (impairment) de ativos financeiros: As provisões para perdas com 
ativos financeiros são baseadas em premissas sobre o risco de inadimplência 
e nas taxas de perdas esperadas. A Companhia aplica julgamento para esta-
belecer essas premissas e para selecionar os dados para o cálculo do impair-
ment, com base no histórico da Companhia, nas condições existentes de mer-
cado e nas estimativas futuras ao final de cada exercício. (b) Taxa incremental 
sobre o empréstimo do arrendatário: A Companhia não tem condições de 
determinar a taxa implícita de desconto a ser aplicada a seus contratos de 
arrendamento. Portanto, a taxa incremental sobre o empréstimo do arrendatá-
rio é utilizada para o cálculo do valor presente dos passivos de arrendamento 
no registro inicial do contrato. A taxa incremental sobre empréstimo do arren-
datário é a taxa de juros que o arrendatário teria que pagar ao tomar recursos 
emprestados para a aquisição de ativo semelhante ao ativo objeto do contrato 
de arrendamento, por prazo semelhante e com garantia semelhante, os recur-
sos necessários para obter o ativo com valor similar ao ativo de direito de uso 
em ambiente econômico similar. A obtenção desta taxa envolve um elevado 
grau de julgamento, e deve ser função do risco de crédito do arrendatário, do 
prazo do contrato de arrendamento, da natureza e qualidade das garantias 
oferecidas e do ambiente econômico em que a transação ocorre. O processo 
de apuração da taxa utiliza preferencialmente informações prontamente ob-
serváveis, a partir das quais deve proceder aos ajustes necessários para se 
chegar à sua taxa incremental de empréstimo. A adoção do CPC 06 (R2) per-
mite que a taxa incremental seja determinada para um agrupamento de con-
tratos, uma vez que esta escolha está associada à validação de que os contra-
tos agrupados possuem características similares. 2.2 Julgamentos críticos 
na aplicação das políticas contábeis: (a) Determinação do prazo de ar-
rendamento: Ao determinar o prazo do arrendamento, a Administração consi-
dera todos os fatos e circunstâncias que criam um incentivo econômico para o 
exercício de uma opção de prorrogação ou para o não exercício da opção de 
rescisão. As opções de prorrogação (ou períodos após as opções de rescisão) 
são incluídas no prazo do arrendamento somente quando há certeza razoável 
de que o arrendamento será prorrogado (ou que não será rescindido). Essa 
avaliação é revisada caso ocorra um evento ou mudança significativa nas cir-
cunstâncias que afete a avaliação inicial e que esteja sob o controle do arren-
datário, como por exemplo, se uma opção é de fato exercida (ou não exercida) 
ou se a Companhia fica obrigado a exercê-la (ou não exercê-la).
3  GESTÃO DE RISCO FINANCEIRO
3.1 Fatores de risco financeiro: As atividades da Companhia a expõem a 
diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo risco cambial, risco de 
taxa de juros), risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é realizada 
pela Tesouraria da Companhia, segundo as políticas aprovadas pelo Conselho 
de Administração. A Tesouraria da Companhia identifica, avalia e protege a 
Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unida-
des operacionais da Companhia. O Conselho de Administração estabelece 
princípios, por escrito, para a gestão de risco global, bem como para áreas 
específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de crédito, uso de 
instrumentos financeiros derivativos e não derivativos e investimento de exce-
dentes de caixa. O quadro a seguir sumaria a natureza e a extensão dos riscos 
decorrentes de instrumentos financeiros e como a Companhia administra sua 
exposição.

Risco Exposição

Metodologia utilizada 
para mensuração do 
impacto Gestão

Risco de 
mercado 
- câmbio

Operações 
comerciais 
futuras

Previsão de fluxos
 de caixa

Gestão  
de caixa

Risco de 
crédito

Caixa e 
equivalentes 
de caixa, 
contas a 
receber de 
clientes

Análise de vencimento
Avaliação de crédito

Diversificação das 
instituições financeiras

Monitoramento dos limites 
de crédito/ ratings

Risco de 
liquidez

Empréstimos 
e outros 
passivos

Previsões de fluxo de 
caixa

Manutenção de excedente 
de caixa conforme política 
de caixa mínimo

(a) Risco de mercado: Risco do fluxo de caixa ou valor justo associado 
com taxa de juros: Algumas políticas e divulgações contábeis da Companhia 
exige a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financei-
ros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados para 
propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos descritos 
abaixo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utili-
zadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas 
àquele ativo ou passivo. Os valores justos quando informados não refletem 
mudanças futuras na economia, tais como taxas de juros e alíquotas de im-
postos e outras variáveis que possam ter efeito sobre sua determinação. Os 
seguintes métodos e premissas foram adotados na determinação do valor jus-
to: • Aplicações financeiras - os valores contábeis informados no balanço pa-
trimonial são substancialmente correspondentes ao valor justo, em virtude de 
suas taxas de remuneração serem baseadas na variação do CDI. • Contas a 
receber, outras contas a receber, fornecedores e outras contas a pagar - de-
correm diretamente das operações da Companhia, sendo mensurados pelo 
custo amortizado e estão registrados pelo seu valor original, deduzido de pro-
visão para perdas. (b) Risco de crédito: O risco de crédito decorre de caixa e 
equivalentes de caixa, fluxos de caixa contratuais decorrentes de ativos finan-
ceiros mensurados ao custo amortizado, depósitos em bancos e em outras 
instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes do ata-
cado e do varejo, incluindo contas a receber em aberto. O risco de crédito é 
administrado corporativamente. Para bancos e outras instituições financeiras, 
são aceitos somente títulos de entidades independentemente classificadas 
com rating mínimo “A” na escala de Standard and Poor›s. Caso clientes do 
atacado sejam classificados por agência independente, são usadas essas 
classificações. Se não houver uma classificação independente, a área de aná-
lise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em considera-
ção sua posição financeira, experiência passada e outros fatores. Os limites 
de riscos individuais são determinados com base em classificações internas 
ou externas de acordo com os limites determinados pelo Conselho de Admi-
nistração. A utilização de limites de crédito é monitorada regularmente. As 
vendas para clientes do varejo são liquidadas em dinheiro ou por meio dos 
principais cartões de crédito existentes no mercado. Não foi ultrapassado ne-
nhum limite de crédito durante o exercício, e a Administração não espera ne-
nhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes superior ao 
valor já provisionado. Impairment de ativos financeiros: Os seguintes ativos 
financeiros mantidos pela Companhia estão sujeitos ao modelo de perdas de 
crédito esperadas: • contas a receber de clientes por vendas de produtos; e • 
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. Embora o caixa e equiva-
lentes de caixa também estejam sujeitos às exigências de impairment do CPC 
48, a perda por impairment identificada nesses ativos foi imaterial. Contas a 
receber de clientes: A Companhia aplica a abordagem simplificada do IFRS 
9/CPC 48 para a mensuração de perdas de crédito esperadas considerando 
uma provisão para perdas esperadas ao longo da vida útil para todas as con-
tas a receber de clientes. Para mensurar as perdas de crédito esperadas, as 
contas a receber de clientes foram agrupadas com base nas características 
compartilhadas de risco de crédito e nos dias de atraso. Portanto, a Empresa 
concluiu que as taxas de perdas esperadas para as contas a receber de clien-
tes representam uma aproximação razoável das taxas de perda para os ativos. 
(c) Risco de liquidez: Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá 
encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus 
passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro 
ativo financeiro. A abordagem da Companhia na Administração de liquidez é 
de garantir, o máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para 
cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de es-
tresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação 
da Companhia. A seguir estão as exposições contratuais dos principais passi-
vos financeiros:

2021 2020
Fornecedores e outras contas a pagar 29.252 43.395
Empréstimos e financiamentos 102.890 101.132
Passivo de arrendamento 289 4.704
Salários e encargos 2.338 3.930
Obrigações tributárias 16.074 6.421
Saldo final 150.843 159.582
3.2 Gestão de capital: A gestão de capital da Companhia visa manter a con-
tinuidade da operação buscando uma estrutura de capital que possibilite a 
maximização do resultado ao acionista e assegure capacidade de pagamento 
de suas obrigações com terceiros. A Diretoria procura manter um equilíbrio 
entre os mais altos retornos possíveis com níveis mais adequados de emprés-
timos e as vantagens e a segurança proporcionada por uma posição de capital 
saudável. Não houve alterações na abordagem da Companhia à administra-
ção de capital durante o ano. A Companhia não está sujeita às exigências ex-
ternas de capital. A Companhia gerencia os requisitos de capital de forma 
agregada. (a) Valor justo: Diversas políticas e divulgações contábeis da Com-
panhia exigem a determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos 
financeiros como para os não financeiros. Os valores justos têm sido apurados 
para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos abai-
xo. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas utilizadas 
na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas àquele 
ativo ou passivo. Os valores justos informados não refletem mudanças futuras 
na economia, tais como taxas de juros e alíquotas de impostos e outras variá-
veis que possam ter efeito sobre sua determinação. Os seguintes métodos e 
premissas foram adotados na determinação do valor justo: • Aplicações finan-
ceiras - os valores contábeis informados no balanço patrimonial são substan-
cialmente correspondentes ao valor justo, em virtude de suas taxas de remu-
neração serem baseadas preponderantemente na variação do CDI. • Contas a 
receber, outras contas a receber, fornecedores e outras contas a pagar - de-
correm diretamente das operações da Companhia, sendo mensurados pelo 
custo amortizado e estão registrados pelo seu valor original, deduzido de pro-
visão para perdas e ajuste a valor presente quando aplicável ou relevante. • 
Empréstimos e financiamentos - são classificados como passivos financeiros 
não mensurados ao valor justo e estão registrados pelo método do custo 
amortizado de acordo com as condições contratuais. Esta definição foi adota-
da, pois os valores não são mantidos para negociação que de acordo com 
entendimento da Administração reflete a informação contábil mais relevante. 
Os valores justos destes financiamentos são os seus valores cotados a mer-
cado, por se tratar de instrumentos financeiros com taxas que se equivalem às 

taxas de mercado e por possuírem características exclusivas, oriundas de fon-
tes de financiamento específicas para financiamento das atividades da Com-
panhia. (b) Cláusulas contratuais restritivas - covenants: Em 31 de dezem-
bro de 2021 a Companhia possui empréstimos e financiamentos sujeitos ao 
atingimento de índices econômicos e financeiros. Os indicadores foram inte-
gralmente cumpridos e são os seguintes: Dívida Líquida x EBITDA não supe-
rior a 3,50 vezes, relacionado à sua controladora final, Tigre S.A Participações 
e limite de 15% de alienação ou oneração dos ativos consolidados, relaciona-
dos à Fabrimar S.A. e/ou sua controladora final, Tigre S.A. - Participações. 
Nesta data a Companhia encontra-se adimplente com os referidos covenants.
4  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

2021 2020
Aplicações financeiras (*) 5.482 8.934

5.482 8.934
(*) Refere-se substancialmente a operações compromissadas com lastro de 
terceiros cuja taxas de remuneração das aplicações financeiras são prepon-
derantemente baseadas em 100% do CDI (100% em 31 de dezembro de 
2021). As aplicações financeiras são de alta liquidez, prontamente conversí-
veis em um montante conhecido de caixa, não estando sujeitos a risco signifi-
cativo de mudança de valor.
5  CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

2021 2020
Mercado interno 20.428 27.452
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (883) (3.110)

19.545 24.342
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa está apre-
sentada a seguir:
Saldo 31 de dezembro de 2019 (2.606)
Utilização da provisão 1.204
Constituição de provisão (1.708)
Saldo 31 de dezembro de 2020 (3.110)
Utilização da provisão 2.854
Constituição de provisão (627)
Saldo 31 de dezembro de 2021 (883)
A despesa com a constituição da provisão para créditos de liquidação duvido-
sa foi registrada na rubrica “Despesas de vendas” na demonstração do resul-
tado do exercício. Quando não existe expectativa de recuperação do montante 
provisionado, os valores creditados na rubrica são realizados contra a baixa 
definitiva do título.

2021 2020
Faixa
A vencer 18.294 21.119
Vencidos:
De 1 a 30 dias 770 2.623
De 31 a 60 dias 100 430
De 61 a 90 dias 69 170
Acima de 90 dias 1.195 3.110

20.428 27.452
6  ESTOQUES

2021 2020
Produtos acabados 10.625 4.376
Produtos em processos 9.062 8.174
Embalagens 2.853 2.446
Matérias-primas e materiais de consumo 5.641 9.361
Almoxarifado 10.178 9.430
Importações em andamento 15.563 2.263
Provisão para perdas de estoque (372) (2.640)
Revenda 12.429 9.306

65.979 42.716
O custo dos estoques reconhecido no resultado e incluído em “Custo das ven-
das” totalizou - R$77.469 (2020 - R$ 74.686). Em 31 de dezembro de 2021, a 
Companhia não possuía estoques dados em garantia. 
A movimentação da provisão para obsolescência na realização dos estoques 
é como segue:
Saldo 31 de dezembro de 2019 (1.797)
Constituição de provisão (1.413)
Reversão de provisão 570
Saldo 31 de dezembro de 2020 (2.640)
Constituição de provisão (1.234)
Reversão de provisão 3.502
Saldo 31 de dezembro de 2021 (372)
7  IMPOSTOS A RECUPERAR

2021 2020
IRPJ a compensar 3.281 1.828
CSLL a compensar 1.072 43
ICMS a recuperar 16.848 7.873
IPI a recuperar 5.152 1.967
Exclusão ICMS base de cálculo PIS/COFINS (a) 46.485 50.333
PIS e COFINS a compensar (b) 7.047 -
Outros 94 104

79.979 62.148
Circulante 28.355 11.815
Não circulante 51.624 50.333

79.979 62.148
(a) A Fabrimar S/A. Indústria e Comércio, questionou judicialmente a inconsti-
tucionalidade da incidência de Créditos de IRPJ e CSLL sobre encargos mo-
ratórios de indébitos tributários, através da Ação Ordinária nº 
100643611.2019.4.01.3400 em trâmite perante o Distrito Federal, a qual pen-
de de sentença. (b) Em setembro/2021, a questão de mérito foi julgada pelo 
STF, afastando a cobrança de IRPJ e CSLL sobre Selic de valores recebidos 
judicialmente. O Supremo Tribunal Federal decidiu, por maioria, que não inci-
dem Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre 
Lucro Líquido (CSLL) sobre os encargos moratórios nos indébitos tributários 
cobrados pela União. O acórdão pende de publicação. Assim, nos termos da 
norma contábil IAS 12/CPC 32 - “Tributos sobre o lucro” e da Interpretação 
Técnica IFRIC 23/ICPC 22 - “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o 
Lucro” em setembro/2021 foi reconhecido o crédito dos impostos anteriormen-
te recolhidos. A Companhia possui expectativa de compensação até 2026.
8 IMPOSTOS DIFERIDOS
Ativos reconhecidos:

2021 2020
Provisão créditos de liquidação duvidosa 300 1.058
Provisão estoques obsoletos 364 481
Provisão para contingência 145 321
Outros 120 141

929 2.001
9 ATIVOS DE DIREITO DE USO E PASSIVOS DE ARRENDAMENTOS
(i) Saldos reconhecidos no balanço patrimonial: O balanço patrimonial 
contém os seguintes saldos relacionados a arrendamentos:

2021 2020
Ativos de direito de uso
Edificações 283 4.358
Veículos - 265

283 4.623
Passivos de arrendamentos
Circulante 289 4.428
Não circulante - 276

289 4.704
Ativos de direito de uso: A movimentação de saldos dos ativos de direito de 
uso é evidenciada abaixo:
Saldo em 1o de janeiro de 2020 9.088
 Despesa de depreciação (4.465)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2020 4.623
Saldo em 1o de janeiro de 2021 4.623
 Despesa de depreciação (4.340)
Saldo dos ativos de direito de uso em 31 de dezembro de 2021 283
Passivos de arrendamento: As movimentações dos saldos dos passivos de 
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arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:
Saldo em 1o de janeiro de 2020 9.145
 Juros provisionados 371
 Pagamentos (4.812)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2020 4.704
Saldo em 1o de janeiro de 2021 4.704
 Juros provisionados 237
 Pagamentos (4.652)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 289
A Companhia apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos com 
base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas 
prestações não descontadas:
Maturidade dos contratos
Vencimento das prestações
Menos de 1 ano 289
Saldo passivo de arrendamento em 31 de dezembro de 2021 289
(ii) Saldos reconhecidos na demonstração do resultado: A demonstração 
do resultado inclui os seguintes montantes relacionados a arrendamentos:

2021 2020
Encargo de depreciação dos ativos de direito de uso
Edificações (4.277) (4.086)
Veículos (63) (379)

4.340 (4.465)
Despesas com juros (237) (371)

(iii) Opções de prorrogação e extinção: As opções de prorrogação e extin-
ção estão incluídas em diversos dos arrendamentos de ativos imobilizados da 
Companhia. Esses termos são usados para maximizar a flexibilidade opera-
cional em termos de gestão de contratos.
10  INTANGÍVEL
Custo Software e licenças
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.403
Adições -
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.403
Adições -
Baixas (245)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.158
Amortização
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (1.135)
Amortização do exercício (55)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (1.190)
Amortização do exercício (53)
Baixa 245
Saldos em 31 de dezembro de 2021 (998)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 268
Saldos em 31 de dezembro de 2020 213
Saldos em 31 de dezembro de 2021 160
Os saldos registrados no intangível referem-se a softwares (ERP Totvs), com 
taxas de amortização de 20% ao ano.

11 IMOBILIZADO
Máquinas e 

Equipamentos
Móveis e 

Utensílios Instalações
Equip. de Proc. 

de Dados
Outros 

Ativos Fixos
Imobilizado em 

andamento Total
Custo
Saldos em 31 de dezembro de 2019 28.484 2.046 4.430 1.638 20.395 653 57.646
Adições 26 38 - 110 639 - 813
Transferência Incorporação 264 - - - - (264) -
Baixas (2) - - - - (18) (20)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 28.772 2.084 4.430 1.748 21.034 371 58.439
Adições 314 1 - - 533 827 1.675
Transferência Incorporação - - - - - - -
Baixas (4.574) (736) (3.064) (915) (13.981) - (23.270)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 24.512 1.349 1.366 833 7.586 1.198 36.844
Depreciação e perdas por redução 
 do valor recuperável
Saldos em 31 de dezembro de 2019 (28.484) (1.626) (4.142) (1.388) (18.242) - (53.882)
Depreciação do exercício (1.466) (99) (59) (80) (746) - (2.450)
Baixas 18 - - - - - 18
Reversão de redução ao valor recuperável (a) 4.482 - - - - - 4.482
Saldos em 31 de dezembro de 2020 (25.450) (1.725) (4.201) (1.468) (18.988) - (51.832)
Depreciação do exercício (892) (86) (37) (83) (688) - (1.786)
Baixas 4.387 734 2.967 884 13.867 - 22.839
Saldos em 31 de dezembro de 2021 - - - - - - -

(21.955) (1.077) (1.271) (667) (5.809) - (30.779)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 2.557 272 95 166 1.777 1.198 6.065
Saldos em 31 de dezembro de 2020 3.322 359 229 280 2.046 371 6.607
(a) Em 2020, com base de laudo de avaliação, a Companhia baixou itens do grupo Máquinas e Equipamentos, os quais haviam sido reconhecidos em 2018, 
pelo valor recuperável de R$4.482.

12 FORNECEDORES
2021 2020

Mercado Interno 13.073 36.447
Mercado Externo 8.674 1.697

21.747 38.144
13 EMPRÉSTIMOS: As informações contidas nessa nota referem-se aos 
termos dos contratos de empréstimos e financiamentos que são mensurados 
pelo custo amortizado.
A Companhia possui empréstimos e financiamentos, conforme segue:
Modalidade Moeda Encargos Prazo 2021 2020
Brasil
Finame BRL 2,50% a.a. a 3,50% a.a. 2022 -2024 336 716
Debêntures (a) BRL 112% CDI 2022 102.554 100.416
Total empréstimos 102.890 101.132
Circulante 102.817 1.027
Não circulante 73 100.105

102.890 101.132
(a) A Companhia possui debêntures simples, não conversíveis em ações da 
espécie quirografária contratadas em agosto de 2019 e com vencimento em 
agosto de 2022. O contrato de debêntures conta com garantia da Tigre S.A. 
Os contratos de Finame possuem o equipamento financiado dado como 
garantia até a plena quitação em sua respectiva data de vencimento.
A movimentação dos empréstimos deu-se da seguinte forma:
Movimentação 2021 2020
Saldo no início do exercício 101.132 136.484
Provisão de juros 5.069 3.844
Juros pagos (2.941) (5.624)
Liquidações (370) (33.572)
Saldo no final do exercício 102.890 101.132
Cronograma de vencimentos, conforme abaixo:
Vencimento 2022 2023+ Total
Empréstimos Bancários 102.817 73 102.890
14 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS

2021 2020
ICMS parcelamento 2.003 33
PIS/Cofins a recolher 11.031 2.745
IPI a recolher 1.513 314
Outros 1.527 185

16.074 3.277
Circulante 15.689 2.892
Não circulante 385 385
15 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS CÍVEIS, TRIBUTÁRIAS E TRABA-
LHISTAS
As movimentações das provisões, assim como das provisões para 
contingências, estão demonstradas abaixo:

Trabalhista Tributária Total
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.566 676 2.242
Provisões utilizadas e revertidas (618) - (618)
Saldo em 31 de dezembro de 2020 948 676 1.624
Provisões utilizadas e revertidas (523) - (523)
Saldo em 31 de dezembro de 2021 425 676 1.101
A provisão para riscos cíveis, tributários e trabalhistas foi constituída com 
base na avaliação atual dos assessores jurídicos da Companhia e aspectos 
legais, a qual é considerada suficiente para cobrir as perdas prováveis com 
riscos e processos.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a composição dos depósitos judiciais 
mantidos pela Companhia são conforme abaixo:

2021 2020
Tributárias 180 180
Trabalhistas 169 813

349 993
(a) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço: A Companhia é parte 
em diversos processos judiciais e administrativos no montante total estimado 
de R$ 10.407, cuja opinião dos advogados é que o risco de perda é possível, 
não sendo necessário, portanto, registrar provisão para litígios. Os principais 
processos envolvendo a Companhia referem-se a dois processos administra-
tivos de execução fiscal de COFINS, cujo valor total corresponde a R$ 8.449.
16 OUTRAS CONTAS A PAGAR

2021 2020
Adiantamentos de clientes 1.352 1.849
Provisão fretes a pagar 478 175
Passivo contratual com clientes 4.983 2.197
Outras contas a pagar 692 1.030

7.505 5.251
Circulante 6.940 4.686
Não circulante 565 565
17  PASSIVO A DESCOBERTO
(a) Capital autorizado: A Companhia é controlada pela Tigre Participações 
em Metais Sanitários Ltda. (constituída no Brasil), que detém 99,99% das 
ações da Companhia. O controlador em última instância é a Tigre S.A. Partici-
pações, investidora direta da Tigre Participações em Metais Sanitários Ltda.
Em 31 de dezembro de 2021 o capital social é de R$113.834, sem emissão 
de novas ações durante o ano. (b) Reserva de lucros: Reserva legal: É cons-
tituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos 
termos do art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. (c) 
Dividendos propostos: O estatuto social da Companhia determina a distri-
buição de um dividendo mínimo obrigatório de 25% do resultado o período, 
ajustado na forma da lei. Não houve dividendos a pagar no encerramento do 
exercício, visto que o lucro auferido no exercício foi utilizado na absorção dos 
prejuízos acumulados.
18  RECEITAS: (a) Reconciliação: A reconciliação entre as vendas brutas e 
a receita líquida é como segue:

2021 2020
Venda bruta 144.169 114.914
Devoluções e abatimentos (2.850) (2.852)
Impostos (26.434) (18.628)
Receita líquida 114.885 93.434
19 DESPESAS POR NATUREZA
O detalhamento da demonstração do resultado consolidado por natureza é 
demonstrado a seguir:

2021 2020
Despesas por função
Custo dos produtos vendidos (77.469) (74.686)
Despesas com vendas (17.470) (12.867)
Despesas administrativas gerais (20.939) (22.689)

(115.878) (110.242)
Despesas por natureza
Custo de matéria-prima (61.759) (56.930)
Despesas variáveis de vendas (7.339) (6.594)
Fretes sobre vendas (4.671) (3.777)
Comissões a representantes (3.751) (2.496)
Despesas administrativas (6.016) (2.204)
Consultoria (492) (3.431)
Salários e encargos (21.367) (16.783)
Depreciação e Amortização (6.121) (6.967)
Energia Elétrica (2.349) (2.796)
Programa de participação nos resultados 299 (1.131)
Serviços profissionais (4.580) (5.607)
Viagens e estadias - (113)
Reversão (Provisão) para obsolescência de estoques 2.268 (1.413)

(115.878) (110.242)

20 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS) 2021 2020
Outras receitas operacionais
Venda de sucata 1.510 51
Vendas de imobilizado 1.227 58
Receita sobre indébito - exclusão ICMS base 
 Pis e Cofins (a) 7.852 -
Reversão de redução ao valor recuperável (252) 4.483
License Fee 1.416 -
Receitas diversas 1.024 220

12.777 4.812
Outras despesas operacionais
Custo de sucata (659) (390)
Custo de imobilizado (166) (1)
Estorno de impostos sobre estoque baixado 436 (207)
Aluguel - (404)
Impostos sobre inventário (9) (333)
Desmobilização Fábrica II (b) (533) -
Baixa de contas a receber incobráveis (2.964) -
Outras (823) (35)

(4.718) (1.370)
Outras receitas (despesas), líquidas 8.059 3.442
(a) Conforme descrito na nota 10. (b) Com base na estratégia da Companhia 
de otimizar custos operacionais, a Fábrica II foi desmobilizada.
21 RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS 2021 2020
Receitas financeiras
Juros de clientes 3.003 231
Juros de aplicações financeiras 146 160
Outras receitas financeiras 256 36

3.405 427
Despesas financeiras
Juros passivos (325) (417)
Descontos concedidos - (3)
Despesas bancárias (187) (96)
Outras despesas financeiras - (105)
Variações cambiais passivas (268) -
Juros sobre financiamentos (5.069) (3.844)
Juros sobre mútuos (1.168) -
Outras despesas financeiras (192) (228)

(7.209) (4.693)
Resultado financeiro líquido (3.804) (4.266)
22  DESPESA DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A reconciliação do imposto de renda e da contribuição social no resultado 
está demonstrada a seguir:

2021 2020
Lucro contábil antes do imposto de renda 
 e da contribuição social 3.262 (17.632)
Alíquota fiscal combinada 34% 34%
IRPJ e CSLL calculados à alíquota fiscal nominal 1.109 (5.995)
Demonstrativo da origem da despesa de imposto 
 de renda e contribuição social efetivos:
Doações e despesas não dedutíveis (2.748) 58
Outros 219 (2.003)
Tributos diferidos sobre diferenças temporárias 
 não registrados no período - (1.440)
Tributos diferidos baixa de reavaliação de ativos -
Tributos diferidos sobre PF e BN não registrados 
 no período (a) 2.451 7.379
Despesa (ganho) de imposto de renda e contribuição
social no resultado do exercício (1.031) 2.001
Imposto de renda e contribuição social corrente 41 -
Imposto de renda e contribuição social diferido (1.072) 2.001
Alíquota efetiva 32% 11%
(a) A Companhia acumula prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social sobre o lucro, que não prescrevem de acordo com a legislação tributária 
vigente e, portanto, ensejariam o registro de imposto de renda e contribuição 
social diferidos ativos. Tais ativos fiscais diferidos não foram reconhecidos, 
pois, na opinião da Administração da Companhia, não é provável estimar com 
elevado grau de certeza que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis 
para que se possa utilizar tais créditos.
23 SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
A controladora final da Companhia é a Tigre S.A. - Participações, investidora 
direta da acionista Tigre Participações em Metais Sanitários Ltda. As vendas 
e compras envolvendo partes relacionadas são realizadas com base em 
condições negociadas entre a Companhia e as empresas relacionadas, em 
condições usuais de mercado. Os saldos em aberto no encerramento do 
exercício não têm garantias. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia 
apresentou os seguintes saldos e manteve as seguintes transações com 
partes relacionadas:

2021 2020 2021 2020
Ativo Ativo Passivo Passivo

Tigre S.A. Participações 13 13 27.633 3.954
Tigre Materiais e Soluções 
 para Construção Ltda. - - 11.292 -

13 13 38.925 3.954
Circulante 13 13 11.292 3.954
Não circulante - - 27.633 -

2021 2020
Movimentação empréstimos com 
 partes relacionadas
Saldo inicial - -
Adições 26.465 -
Provisão de juros 1.168 -
Saldo final 27.633 -
Durante o exercício de 2021 a Companhia contraiu empréstimo de mútuo com 
sua controlada Tigre S.A Participações.
Remuneração do pessoal-chave da Administração: Durante o exercício de 
2021 a Companhia remunerou o pessoal-chave da Administração por inter-
médio da sua controladora. A Companhia não possui nenhuma obrigação 
adicional de pós-emprego bem como não oferece outros benefícios de longo 
prazo, tais como licença por tempo de serviço e outros benefícios por tempo 
de serviço. A Companhia também não oferece outros benefícios no desliga-
mento de seus membros da alta administração, além daqueles definidos pela 
legislação trabalhista no Brasil. Operações de garantias: A Companhia possui 
em 31 de dezembro de 2021 contrato ativo de emissão pública de debêntures 
simples, não convertidas em ações no valor de R$102.554 sendo que a Tigre 
S.A. Participações está representada na qualidade de garantidora fidejussória 
da emissão. O prazo de vigência das debêntures está previsto para 23 de 
agosto de 2022 e será amortizado em parcela única na data de vencimento, 
quanto ao saldo principal, e de forma semestral quanto ao saldo de juros.
24 SEGUROS (NÃO AUDITADO)
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens 
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais 
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco 
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria 
das demonstrações financeiras, consequentemente não foram analisadas pe-
los nossos auditores independentes. Em 31 de dezembro de 2021, a cobertu-
ra de seguros da Companhia era composta R$351.169 (R$ 351.000 em 2020) 
para cobrir danos materiais e lucros cessantes. Além disso, a Companhia 
possui apólice de responsabilidade civil no montante total de R$13.721 
(R$ 11.154 em 2020).

25 GARANTIAS
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 não havia nenhum bem dado em garan-
tia de empréstimos bancários.
POLÍTICAS CONTÁBEIS
26 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstra-
ções financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de 
modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrá-
rio. 26.1 Conversão de moeda estrangeira: (a) Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada 
uma das empresas da Companhia são mensurados usando a moeda do prin-
cipal ambiente econômico no qual a Companhia atua (a “moeda funcional”). 
As demonstrações financeiras individuais estão apresentadas em reais, que é 
a moeda funcional da Companhia. (b) Transações e saldos: Transações em 
moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais 
pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e passivos monetá-
rios denominados e apurados em moedas estrangeiras na data de apresenta-
ção das demonstrações financeiras são reconvertidas para a moeda funcional 
à taxa de câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens 
monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no 
começo do exercício, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o 
exercício, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio no 
final do exercício de apresentação das demonstrações financeiras. Ativos e 
passivos não monetários denominados em moedas estrangeiras que são 
mensurados pelo valor justo são reconvertidos para a moeda funcional à taxa 
de câmbio na data em que o valor justo foi apurado. As diferenças de moedas 
estrangeiras resultantes na reconversão são reconhecidas no resultado. (c) 
Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: As seguintes alterações 
de normas foram adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1o 
de janeiro de 2021: • Reforma na taxa de juros de referência - CPC 48/CPC 
40 (R1) / CPC 38; • Benefícios concedidos em arrendamentos devido à pan-
demia COVID-19 - CPC 06 (R2). As alterações mencionadas acima não tive-
ram impactos materiais para a Companhia. 26.2 Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos origi-
nais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de valor. 26.3 
Ativos financeiros: 26.3.1 Classificação: A Companhia classifica seus ati-
vos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao 
valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por meio do 
resultado). • Mensurados ao custo amortizado. A classificação depende do 
modelo de negócio da entidade para gestão dos ativos financeiros e os ter-
mos contratuais dos fluxos de caixa. A Companhia reclassifica os investimen-
tos em títulos de dívida somente quando o modelo de negócios para gestão 
de tais ativos é alterado. 26.3.2 Impairment: A Companhia avalia, em base 
prospectiva, as perdas esperadas de crédito associadas aos títulos de dívida 
registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou 
não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de 
clientes, a Companhia aplica a abordagem simplificada conforme permitido 
pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil 
a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 26.3.3 Compensação de 
instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros são compensados e 
o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando há um direito 
legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em 
uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. O 
direito legal não deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável 
no curso normal dos negócios e no caso de inadimplência, insolvência ou fa-
lência da Companhia ou da contraparte. 26.4 Contas a receber de clientes: 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela 
venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal das ativida-
des da Companhia. A Companhia mantém as contas a receber de clientes 
com o objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas 
contas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de 
juros, deduzidas das provisões para perdas. Se o prazo de recebimento é 
equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no 
ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
Além disso, para a provisão de devedores duvidosos, o Grupo adota o concei-
to, segundo a norma internacional IFRS 9, que prevê a deterioração da cartei-
ra atual como um todo, utilizando como premissa uma matriz que deve anali-
sar o comportamento histórico de cada negócio/empresa do grupo, utilizando 
o faturamento em períodos de no mínimo 1 ano pra trás, dividindo em catego-
rias de prazos de pagamentos distintos, agrupados de acordo com o compor-
tamento dos clientes historicamente. Ou seja, a apuração é realizada da car-
teira como um todo e não cliente a cliente. O Grupo atualiza a matriz 
anualmente. 26.5 Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao 
valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos es-
toques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados e dos 
produtos em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, 
mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas despesas diretas 
de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os cus-
tos de empréstimos. O valor líquido de realização é o preço de venda estima-
do no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão 
e os custos estimados necessários para efetuar a venda. 26.6 Ativos intan-
gíveis: (a) Softwares: As licenças de softwares são capitalizadas com base 
nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam 
prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida 
útil estimada dos softwares de três a cinco anos. Os custos associados à 
manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme incorri-
dos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto 
e aos testes de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados 
pela Companhia, são reconhecidos como ativos intangíveis. Os custos direta-
mente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, 
incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwa-
res e uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. Os custos 
também incluem os custos de financiamento incorridos durante o período de 
desenvolvimento do software. Outros gastos de desenvolvimento que não 
atendam aos critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, con-
forme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos 
como despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequente. 
Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são 
amortizados durante sua vida útil estimada, não superior a três anos. 26.7 
Imobilizado: O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos de-
preciação acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuí-
veis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de finan-
ciamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. Os custos 
subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como 
um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável que 
fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que pos-
sam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou peças subs-
tituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em 
contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terrenos não 
são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o méto-
do linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida 
útil estimada, como segue:

Anos
Edificações 20
Máquinas 13
Veículos 5
Equipamentos de processamento de dados 5
Móveis, utensílios e equipamentos 15
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável 
quando o valor contábil do ativo é maior do que seu valor recuperável 
estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela 
comparação dos valores de venda com o seu valor contábil e são reconhecidos 
em “Outros ganhos (perdas), líquidos” na demonstração do resultado. 
Atualmente a Companhia não revisou nos últimos anos os valores residuais e 
a vida útil dos ativos.
26.8 Impairment de ativos não financeiros: Os ativos que têm uma vida útil 
indefinida não estão sujeitos à amortização e são testados anualmente para 
identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável (impair-
ment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com 
maior frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um 
possível impairment. Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisa-
dos para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma 
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede 
seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de 
um ativo menos seus custos de alienação e o seu valor em uso. Para fins de 
avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos 
para os quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades 
Geradoras de Caixa (UGCs)), sendo que consideramos a Companhia como 
uma única UGC. O valor recuperável da UGC foi apurado com base no valor 
em uso, utilizando o fluxo de caixa com base nas projeções financeiras apro-
vadas pela Administração. As principais premissas utilizadas nos cálculos do 
valor em uso em 31 de dezembro de 2021 para a UGC são conforme segue:

Fabrimar
Taxa de desconto 11,61%
Taxa de crescimento estimado para Resultado 
 Operacional (Anos 22-26) 56,8%
As taxas de desconto utilizadas foram calculadas antes dos impostos consi-
derando o método do Custo Médio Ponderado de Capital (“Weighted Average 
Cost of Capital - WACC”), que considera custos do capital próprio e da dívida. 
O custo do capital próprio foi calculado através do método “Capital Asset Pri-
cing Model - CAPM”, utilizando valores e premissas alinhadas com as práticas 
de mercado para esses cálculos e considerando a particularidade da UGC. As 
projeções de fluxo de caixa incluíram estimativas específicas para cinco anos 
e taxas de crescimento na perpetuidade após este período. A Administração 
acredita que a taxa de crescimento na perpetuidade utilizada está em linha 
com a premissa de crescimento de market share. O lucro operacional foi pro-
jetado com base no desempenho passado, premissas macroeconômicas de 
PIB e inflação ajustadas pelo crescimento previsto de vendas e expectativas 
de desenvolvimento dos mercados. As taxas de crescimento médias pondera-
das utilizadas são consistentes com as previsões incluídas nos relatórios do 
setor. O teste da Companhia não resultou na necessidade de reconhecimento 
de perdas por redução ao valor recuperável na Fabrimar. 26.9 Empréstimos: 
Os empréstimos são classificados como passivos financeiros não mensura-
dos ao valor justo e estão registrados pelo método do custo amortizado de 
acordo com as condições contratuais. Esta definição foi adotada, pois os va-
lores não são mantidos para negociação que de acordo com entendimento da 
Administração reflete a informação contábil mais relevante. Os valores justos 
destes financiamentos são equivalentes aos seus valores contábeis, por se 
tratar de instrumentos financeiros com taxas que se equivalem às taxas de 
mercado e por possuírem características exclusivas, oriundas de fontes de 
financiamento específicas para financiamento das atividades da Companhia. 
Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a 
Companhia tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo 
por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 26.10 Provisões: As 
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provisões para recuperação ambiental, custos de reestruturação e ações judi-
ciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) a Companhia 
tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) 
como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de re-
cursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser esti-
mado com segurança. As provisões para reestruturação compreendem mul-
tas por rescisão de contratos de aluguel e pagamentos por rescisão de 
vínculo empregatício. As provisões não incluem as perdas operacionais futu-
ras. Quando houver uma série de obrigaçõemilares, a probabilidade de liqui-
dá-las é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações 
como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de 
liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma clas-
se de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor pre-
sente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usan-
do uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de 
mercado do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. 
26.11 Imposto de Renda e Contribuição Social corrente e diferido: (a) 
Imposto de renda e contribuição social correntes: O imposto de renda e a 
contribuição social do exercício corrente e diferido, relacionados à Compa-
nhia, são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 (base anual) para impos-
to de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de 
contribuição social, limitada a 30% do lucro real. (b) Imposto de renda e 
contribuição social diferidos: O imposto diferido é reconhecido com relação 
às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e passivos e 
os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido 
não é reconhecido para as seguintes diferenças temporárias: o reconheci-
mento inicial de ativos e passivos em uma transação que não seja combina-
ção de negócios e que não afete nem a contabilidade tampouco o lucro ou 
prejuízo tributável. Além disso, imposto diferido não é reconhecido para dife-
renças temporárias tributáveis resultantes no reconhecimento inicial de ágio. 
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplica-
das às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis 

que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apre-
sentação das demonstrações financeiras. 26.12 Reconhecimento da recei-
ta: A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a rece-
ber pela comercialização de produtos e serviços no curso normal das 
atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos impostos, das 
devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações de 
partes relacionadas. A Companhia apenas reconhece a receita quando satis-
faz uma obrigação de desempenho, transferindo um bem ou serviço prometi-
do a um cliente, ou seja, quando o cliente obtém o controle. A Companhia 
baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o 
tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. (a) 
Componentes de financiamento: A Companhia não prevê ter contratos nos 
quais o período entre a transferência dos bens ou serviços prometidos ao 
cliente e o pagamento por parte do último exceda um ano. Como consequên-
cia, a Companhia não ajusta os preços de transação em relação ao valor do 
dinheiro no tempo. (b) Receita financeira: Para todos os instrumentos finan-
ceiros avaliados ao custo amortizado e ativos financeiros que rendem juros, 
classificados como disponíveis para venda, a receita ou despesa financeira é 
contabilizada utilizando-se a taxa de juros efetiva, que desconta exatamente 
os pagamentos ou recebimentos futuros estimados de caixa ao longo da vida 
estimada do instrumento financeiro ou em um período de tempo mais curto, 
quando aplicável, ao valor contábil líquido do ativo ou passivo financeiro. A 
receita de juros é incluída na rubrica “Receita financeira”, na demonstração do 
resultado. 26.13 Arrendamentos: A Companhia aluga prédio comercial para 
sua área administrativa e fabril. Os contratos podem conter componentes de 
arrendamento e outros não relacionados a arrendamentos. A Companhia alo-
ca a contraprestação no contrato aos componentes de arrendamentos e de 
outros não relacionados a arrendamentos com base nos preços isolados rela-
tivos. Contudo, a Companhia optou por não separar componentes relaciona-
dos e não relacionados a arrendamentos e, em vez disso, contabiliza tais 
componentes como um componente de arrendamento único. Os prazos dos 
arrendamentos são negociados individualmente e contêm uma ampla gama 
de termos e condições diferenciadas. Os contratos de arrendamento não con-
têm cláusulas restritivas, porém os ativos arrendados não podem ser utiliza-

dos como garantia de empréstimos. Os ativos e passivos provenientes de um 
arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos 
de arrendamento incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arren-
damentos a seguir: • pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essên-
cia, menos quaisquer incentivos de arrendamentos a receber; • pagamentos 
variáveis de arrendamentos variáveis que dependem de índice ou de taxa; • 
pagamentos de multas por rescisão do arrendamento se o prazo do arrenda-
mento refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento. 
Os pagamentos de arrendamentos são descontados utilizando a taxa de juros 
implícita no arrendamento. Caso essa taxa não possa ser prontamente deter-
minada, a taxa incremental de empréstimo do arrendatário é utilizada, sendo 
esta a taxa que o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para obter 
os fundos necessários para adquirir um ativo de valor semelhante, em um 
ambiente econômico similar, com termos e condições equivalentes. Os ativos 
de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir: 
• o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento; • quaisquer pa-
gamentos de arrendamentos feitos na data inicial, ou antes dela, menos 
quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; • quaisquer custos diretos 
iniciais; e • custos de restauração. Os ativos de direito de uso são depreciados 
ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento pelo método linear, 
dos dois o menor. Os pagamentos associados a arrendamentos de curto pra-
zo de equipamentos e veículos e todos e arrendamentos de ativos de baixo 
valor são reconhecidos pelo método linear como uma despesa no resultado. 
Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um prazo de 12 meses ou 
menos. Os ativos de baixo valor incluem equipamentos de TI e pequenos itens 
de mobiliário de escritório. A Companhia não aplica os requisitos de IFRS 16 
a arrendamentos de ativos intangíveis. Desta forma, tais acordos são contabi-
lizados como despesas. Ainda, a Companhia também não aplica os requisitos 
de IFRS 16 para arrendamentos de curto prazo (aqueles que possuem como 
duração máxima 12 meses) e para ativos de baixo valor (ou seja, menos de 
US$ 5.000, 00, quando novo). 26.14 Arredondamento de valores: Todos os 
valores divulgados nas demonstrações financeiras e notas foram arredonda-
dos com a aproximação de milhares de reais, salvo indicação contrária. 
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas Fabrimar S.A. Indústria e Comércio
Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Fabrimar S.A. Indústria e Comércio (“Companhia”), que compreendem 
o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do passivo a descoberto e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fabrimar S.A. Indústria e Comércio em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. 
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, 
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos 
independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas 
normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Principais Assuntos de Auditoria
Principais Assuntos de Auditoria (PAA) são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram 
os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de 
nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião 
separada sobre esses assuntos.

Porque é um PAA Como o assunto foi conduzido em nossa auditoria
Receita de contratos com clientes
Conforme descrito nas Notas 18 e 26.12 às 
demonstrações financeiras, a receita com vendas é 
reconhecida no momento em que a Companhia satisfaz 
suas obrigações de performance ao transferir o controle 
dos produtos ao cliente.
Esse tema foi considerado um principal assunto em 
nossa auditoria pois: (i) os valores de receitas de 
vendas representam um saldo relevante no conjunto 
das demonstrações financeiras; (ii) a existência de 
contratos que estipulam a concessão de descontos, 
conforme o atingimento de metas anuais, os quais 
demandam estimativas elaboradas pela administração 
da Companhia sobre o valor da contraprestação a ser 
reconhecida na receita;
(iii) há um risco inerente de que a receita seja 
reconhecida sem que sejam atendidos os critérios 
mínimos necessários para o seu reconhecimento.

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre 
outros: (i) a obtenção do entendimento sobre o fluxo de 
transações de vendas considerando a natureza das 
diferentes operações da Companhia;
(ii) a identificação das atividades de controles internos 
relevantes determinados pela Administração e 
relacionados às transações de vendas, bem como a 
avaliação do desenho e da implementação dessas 
atividades de controles;
(iii) com base em amostragem, efetuamos testes 
específicos em determinadas transações de receita, 
inspecionando as evidências de sua ocorrência, 
integridade, exatidão e adequada contabilização;
(iv) com base em amostragem, obtivemos determinados 
contratos firmados com clientes, bem como a memória 
de cálculo contendo a estimativa do percentual de 
atingimento das metas anuais, os quais utilizamos para 
validação da apuração dos valores de contraprestação 
reconhecida na receita; e (v) avaliamos a adequação 
das divulgações sobre o reconhecimento da receita.
Como resultado da aplicação de nossos procedimentos, 
entendemos que os controles internos mantidos, bem 
como as estimativas utilizadas pela administração, 
proporcionaram uma base razoável de reconhecimento 
de receita e estão consistentes com as informações 
incluídas nas demonstrações financeiras.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou 
como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a 
Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a administração 
pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o 
encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade 
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria 
contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 
realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas 
dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos 
julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se 

causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem 
como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não 
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode 
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de 
auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da 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 
base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que 
possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se 
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as 
respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de 
nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em 
continuidade operacional.

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações 
e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira 
compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles 
internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante
nossos trabalhos.

Florianópolis, 18 de março de 2022

PricewaterhouseCoopers Leandro Sidney Camilo da Costa
Auditores Independentes Ltda. Contador
CRC 2SP000160/O-5 CRC 1SP236051/O-7
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