Quarta-feira, 30/03/2022

GIPAR S/A
CNPJ Nº 02.260.956/0001-58
Relatório da Diretoria

Demonstrações de Resultados
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., as Demonstrações financeiras relativas
(Em milhares de reais, exceto o lucro por ação)
aos exercícios sociais de 2021 e 2020. Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para esclarecimentos porventura necessários. Rio de Janeiro,
Nota
2021
2020
22 de março de 2022.aos exercícios sociais de 2021 e 2020. Colocamo-nos à disposição dos senhores acionistas para esclarecimentos porventura
Resultado de participações societárias:
necessários. Cataguases, 22 de março de 2022. A Diretoria.
Resultado de equivalência patrimonial
7
846.690 441.328
Receitas (despesas) operacionais:
Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2021
Outras
despesas
operacionais
(64)
(101)
(Em milhares de reais)
Receita (despesa) financeiras
10
13.869 13.427
Nota
2021
2020
13.805 13.326
Ativo
Nota
2021
2020 Passivo
Circulante
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
860.495 454.654
Circulante
. Impostos e contribuições sociais
8
81
219 Imposto de renda e contribuição social corrente
(2.549) (2.914)
12
.Dividendos a pagar
15.051 104.095 Lucro líquido do exercício
857.946 451.740
. Caixa e equivalente de caixa
4
32.486
7.500
. Instrumentos financeiros derivativos
11
170.000 140.000 Lucro líquido básico e diluído por ação ordinária - R$
2,33
1,16
. Tributos a recuperar
5
534
2.869 . Outras contas a pagar
3.089
5.727 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
188.221 250.041
. Títulos e valores mobiliários
6
38.853
26.701 Total do circulante
Demonstração do Resultado Abrangente
Não circulante
. Dividendos a receber
239.261 116.705
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
.Partes relacionadas
45
(Em milhares de reais)
11
140.000 310.000
1
1 . Instrumentos financeiros derivativos
. Outros créditos
Total do não circulante
140.000 310.045
Nota
2021
2020
Total Circulante
311.135 153.776 Patrimônio líquido
Lucro líquido do exercício
857.946 451.740
. Capital social
9.1
754.004 594.004 Itens que não serão reclassificados para a
Não circulante
. Custo com emissão de ações
(28.777) (28.777) demonstração do resultado
Realizável a longo prazo
. Reserva de capital
122.247 155.030
Outros resultados abrangentes
9.8
35.952 14.394
9.3 a
Total do resultado abrangente do exercicio,
. Tributos a recuperar
5
1.872
36.843
. Reserva de lucros
9.5 1.394.906 913.570 líquido de impostos
893.898 466.134
. Investimentos
7 2.544.919 2.008.425 . Reserva especial de dividendos
9.6
374.841 128.599 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
.
Outros
resultados
abrangentes
9.8
(87.516)
(123.468)
2.546.791 2.045.268
Total do não circulante
Demonstrações do Valor Adicionado - DVA
2.529.705 1.638.958
Total do patrimônio líquido
2.857.926 2.199.044 Total do passivo e patrimônio líquido
Total do ativo
2.857.926 2.199.044
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Nota
2021
2020
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
Geração do valor adicionado:
(Em milhares de reais)
(-) Outras despesas operacionais
(64)
(101)
Reservas de capital Reservas de lucros
Outros
Outras receitas
Custo
Reserva
Resulta(64)
(101)
Valor adicionado bruto
com
Outras
TransaReten especial Lucros
dos
Valor adicionado líquido
(64)
(101)
Capital emissão reservas ções entre Reserva ção de de divi- acumu- abranValor adicionado recebido em transferência
Nota
social de ações de capital
sócios
legal
lucros dendos
lados gentes
Total Resultado de equivalência patrimonial
7
846.690 441.328
Saldos em 01 de janeiro de 2020
594.004 (28.777)
423.910 (256.954) 46.039 532.971 112.151
- (137.862) 1.285.482 Despesas financeiras
10
(16)
(13)
Reserva especial de dividendos, constituída
14.768 14.588
Receitas financeiras
10
conforme AGOE realizada em 29/04/2020
9.6
- 16.448
16.448 Valor adicionado total a distribuir
861.378 455.802
Reserva de capital conforme AGE de 18/08/2020 9.1 e 9.2
- (80.000)
80.000
- Distribuição do valor adicionado:
Reserva de capital conforme AGE de 18/08/2020 9.1 e 9.2
- (10.000)
10.000
- Impostos, taxas e contribuições
Dividendos prescritos de controlada - reflexo
9.7
1.118
1.118 Federais
3.432
4.062
Reversão de outros resultados abrangentes de
Remuneração de capitais próprios
controladas - líquido de tributos
9.7
288
288 Dividendos
9.7
216.610 118.586
Novas aquisições de ações de controlada
9.2
- Reserva Legal
9.3 a 9.6 42.897 22.587
Transações entre sócios da controlada - reflexo
9.2
(8.389)
- (8.389) Lucros Retidos
9.4
598.439 311.973
Transações de capital - instumento financeiro MTM
Dividendos prescritos de controladas - reflexo
9.7
- (1.118)
- reflexo de controlada
9.2
(6.430)
- (6.430) Ajuste efetuado por controladas, líquido de
Reserva de incentivos fiscais reivestimento - reflexo 9.2
- tributos - reflexo
(288)
9.7
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo
861.378 455.802
de controlada
9.2
2.893
2.893 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Lucro líquido do exercício
- 451.740
- 451.740
Demonstrações dos Fluxos de Caixa
Proposta de destinação do lucro líquido:
9.4
para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
. Reserva Legal
9.3
- 22.587
- (22.587)
(Em milhares de reais)
. Dividendos atribuidos as ações preferenciais
9.7
- (14.595)
- (14.595)
. Dividendos minimos atribuidos as ações
Nota
2021
2020
   ordinárias
9.7
- (103.991)
- (103.991) Atividades operacionais
. Retenção de lucros
9.4
- 311.973
- (311.973)
- Lucro líquido do exercício
857.946 451.740
Outros resultados abrangentes - reflexo de
de renda e contribuição social corrente
- 14.394
14.394 Imposto
controlada
9.8
e
diferido
12
2.549
2.914
Saldos em 31 de dezembro de 2020
594.004 (28.777)
336.803 (181.773) 68.626 844.944 128.599
- (123.468) 1.638.958 Resultado de equivalência patrimonial
7 (846.690) (441.328)
Aumento de capital com reserva de retenção de
nas contas do ativo circulante
lucros, conforme AGOE de 24/03/2021
9.1
160.000
- (160.000)
- Variações
e não circulante
Reserva de capital conforme AGE de 24/09/2021 9.1 e 9.2
- (120.000)
120.000
- Diminuição
de impostos a recuperar
37.306
1.808
Reserva de capital conforme AGE de 24/09/2021 9.1 e 9.2
- (20.000)
20.000
- Variações nas
contas do passivo circulante e
Reserva especial de dividendos, constituída
circulante
conforme AGOE de 24/03/2021
9.6
- 91.917
91.917 não
(Diminuição) de tributos e contribuições sociais
(2.687)
(2.821)
Ações em Tesouraria Adquiridas - reflexa de
(Diminuição) de outras contas a pagar
(2.683)
(2.576)
controladas
9.2
- (12.145)
- (12.145) Caixa
Líquido gerado nas atividades operacionais
45.741
9.737
Ganho na cessão para o Prog. ILP de ações em
de investimentos
tesouraria reflexo de controlada
173
173 Atividades
e valores mobiliários
6
(12.152)
(1.575)
Transações entre sócios da controlada - reflexo
9.2
- (21.145)
- (21.145) Títulos
190.809
65.419
Recebimento de dividendos
Transações de capital - instumento financeiro MTM
Líquido gerado nas atividades de
- reflexo de controlada
9.2
601
601 Caixa
investimentos
178.657
63.844
Programa de remuneração variável (ILP) - reflexo
de financiamento
de controlada
9.2
(267)
(267) Atividades
por liquidação de instrumentos
Lucro líquido do exercício
- 857.946
- 857.946 Pagamento
financeiros derivativos
11 (140.000) (90.000)
Proposta de destinação do lucro líquido:
Pagamento de dividendos
9.7
(59.412) (30.869)
. Reserva Legal
9.3
- 42.897
- (42.897)
- Caixa
Líquido
consumido
nas
atividades
. Dividendos atribuídos as ações preferenciais
9.7
- (17.130)
- (17.130) de financiamento
(199.412)
(120.869)
. Dividendos mínimos atribuídos as ações
24.986 (47.288)
líquida do caixa
   ordinárias
9.7
- (45.155)
- (45.155) Variação
Caixa mais equivalentes de caixa iniciais
4
7.500
54.788
. Retenção de lucros
9.4
- 598.439
- (598.439)
Caixa mais equivalentes de caixa finais
4
32.486
7.500
. Reserva especial de dividendos
9.6
- 154.325 (154.325)
- Variação
líquida do caixa
24.986 (47.288)
Outros resultados abrangentes - reflexo de
controlada
9.8
- 35.952
35.952 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Saldos em 31 de dezembro de 2021
754.004 (28.777)
196.709 (74.462) 111.523 1.283.383 374.841
- (87.516) 2.529.705
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado,
Instrumentos
Notas explicativas às demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
a menos que o dividendo represente claramente uma
patrimoniais
ao
(Em milhares de reais, exceto quando indicado ao contrário)
recuperação de parte do custo do investimento. Outros
VJORA
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca
1. CONTEXTO OPERACIONAL
3. RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
são reclassificados para o resultado.
A GIPAR S/A, é uma sociedade por ações que tem por objetivo social a parti- As principais políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistencipação, sob qualquer forma, no capital de outras sociedades. A Companhia te a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. Avaliação do modelo de negócio: A Companhia realiza uma avaliação do objepossui sede na cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro. 1.1. Efei- 3.1. Principais políticas contábeis: a. Caixa e equivalentes de caixa - os tivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira
tos COVID-19: Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender compro- porque reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações
(OMS) declarou o surto de COVID-19 como uma pandemia, dado os vários missos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. A são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem (i) as polícasos de contágio ao redor do mundo. A grande capacidade de disseminação Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de ticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas
do vírus fez com que as autoridades de diversos países adotassem o distan- conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando políticas que inclui a questão de saber se a estratégia da Administração tem como
ciamento físico como medida de contenção do vírus, medida essa também sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte, um foco a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiadotada no Brasil. Houve impacto significativo na economia global, tendo em
e a duração de passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a revista a interrupção ou desaceleração da cadeia de suprimentos e o aumento investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando ros
de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; (ii) como o desempenho
significativo da incerteza econômica, considerando o aumento na volatilidade tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar alização
da carteira é avaliado e reportado à Administração; (iii) os riscos que afetam o
dos preços dos ativos, das taxas de câmbio e a queda das taxas de juros da data da contratação; b. Instrumentos financeiros: Ativos financeiros: desempenho do modelo de negócios e a maneira como aqueles riscos são gerende longo prazo. As principais economias do Mundo e os principais blocos Reconhecimento inicial e mensuração - são classificados no reconhecimento ciados; (iv) como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a
econômicos vêm adotando pacotes de estímulos econômicos expressivos inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado ao seu remuneração é baseada no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa
para superar os efeitos econômicos produzidos pela pandemia. No Brasil, os valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por contratuais obtidos; e (v) a frequência, o volume e o momento das vendas de atiPoderes Executivo e Legislativo da União publicaram atos normativos para meio do resultado acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo vos financeiros nos períodos anteriores, os motivos de tais vendas e suas expecprevenir e conter a pandemia, assim como mitigar os respectivos impactos financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. Para que um tativas sobre vendas futuras. Os ativos financeiros mantidos para negociação ou
na economia, com destaque para o Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo gerenciados com desempenho avaliado com base no valor justo são mensurados
de março de 2020, que declarou estado de calamidade pública. Os governos valor justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar flu- ao valor justo por meio do resultado. Avaliação sobre se os fluxos de caixa contraestaduais e municipais também veem publicando diversos atos normativos xos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” tuais são somente pagamentos de principal e de juros: Para fins de avaliação dos
buscando restringir a livre circulação de pessoas e as atividades comerciais e sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada a nível de fluxos de caixa contratuais, o principal é definido como o valor custo do ativo finande serviços, além de viabilizar investimentos emergenciais na área da saúde. cada instrumento. Um ativo financeiro não é mais reconhecido quando os ceiro no reconhecimento inicial. Os juros são definidos como uma contraprestação
Impactos observados no exercício de 2021: Em 2021, a pandemia da CO- direitos contratuais aos fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Gipar pelo valor do dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal
VID-19 no Brasil apresentou picos de disseminação e mortes causados pelo transfere os direitos ao recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um em aberto durante um determinado período de tempo e pelos outros riscos e cusvírus, permanecendo com elevados impactos negativos na sociedade, tanto ativo financeiro em uma transação no qual, essencialmente, todos os riscos tos básicos de empréstimos (por exemplo, risco de liquidez e custos administratino segmento econômico como no social. Os diversos agentes governamen- e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos. Mensuração vos), assim como uma margem de lucro. A Companhia considera os termos contais continuam a implementar medidas de isolamento social e campanhas
tratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente
de conscientização e de vacinação. Nos últimos meses fomos assolados por subsequente - para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros pagamentos do principal e de juros. Ao fazer essa avaliação, é considerado os
são
classificados
em
ativos
financeiros
ao
custo
amortizado
(instrumentos
de
uma nova variante, a Omicron, qual tem apresentado ameaças mundo afora,
eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; os
contudo, não representou, até o momento, impactos consideráveis na eco- dívida); ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abran- termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; o pré-pagentes
com
reclassificação
de
ganhos
e
perdas
acumulados
(instrumentos
nomia global. O crescente aumento da vacinação no país, tem contribuído
gamento e a prorrogação do prazo; e os termos que limitam o acesso da Gipar a
significativamente pelo retorno das atividades operacionais e econômicas da de dívida); ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros fluxos de caixa de ativos específicos, baseados na performance de um ativo. Reresultados
abrangentes,
sem
reclassificação
de
ganhos
e
perdas
acumulapopulação brasileira. Contudo, no fim de 2021, novas ondas de mortes e disdução ao valor recuperável de ativos financeiros: Divulgações adicionais refeseminação do vírus causaram aumento de preocupação nos principais mer- dos no momento de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais); e rentes à redução ao valor recuperável de ativos financeiros são também fornecicados mundiais reacendendo as discussões na comunidade cientifica global ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. A Companhia mensu- das nas seguintes notas explicativas: • Julgamentos, estimativas e premissas quanto as consequências no controle da pandemia relacionadas a possíveis ra os ativos financeiros ao custo amortizado se o ativo financeiro for mantido Nota explicativa nº 2.3; • Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos precipitações da retomada das atividades econômicas e nível baixo de vaci- dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros Nota explicativa nº 11. Passivos financeiros: São mensurados ao custo amortinação da população mundial. A Administração da Companhia segue monito- com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e os termos contratuais do zado utilizando o método de juros efetivos. Em 2021, compreendem saldos a parando os possíveis impactos da pandemia da COVID-19 em suas operações ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que gar a fornecedores, instrumentos financeiros e outras contas a pagar. Reconhecie avalia constantemente a eficácia das medidas protetivas adotadas com o constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor mento inicial e mensuração - os passivos financeiros são classificados, no recointuito de mitigar tais riscos. Até o momento a Administração da Companhia do principal em aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subse- nhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado,
não identificou impactos relevantes em suas operações em função dos im- quentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos passivos financeiros ao custo amortizado como derivativos designados como
pactos da pandemia.
a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no re- instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os pas2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
sultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor sivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos,
2.1. Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram recuperável. Quanto aos instrumentos de dívida a Gipar avalia ao valor justo no caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado,
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis por meio de outros resultados abrangentes se o ativo financeiro for mantido os custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo
Mensuração subsequente - a mensuração de passivos financeiros é
adotadas no Brasil e com a Normais Internacionais de Relatório Financeiro dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros financeiro.
segue: Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado - pas(“IFRS”) emitidas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”), com o fim de receber fluxos de caixa contratuais, e se os termos contratu- como
sivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros
que compreendem, os pronunciamentos contábeis, interpretações e orien- ais do ativo financeiro derem origem, em determinadas datas especificas, a para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao
tações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”). Adi- fluxos de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados como
cionalmente, administração considerou as orientações emanadas da Orien- juros sobre o valor do principal em aberto. Para os instrumentos de dívida ao mantidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no curto
tação OCPC 07, emitida pelo CPC em novembro de 2014, na preparação valor justo por meio de outros resultados abrangentes, a receita de juros, a prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos contratadas suas demonstrações financeiras de forma que todas as informações
dos pela Gipar que não são designados como instrumentos de hedge nas relarelevantes próprias das demonstrações financeiras, estão divulgadas e cor- reavaliação cambial e as perdas ou reversões de redução ao valor recuperá- ções de hedge definidas pelo CPC 48. Derivativos embutidos separados também
respondem ao que é utilizado na gestão da Companhia. A Companhia ava- vel são reconhecidas na demonstração do resultado e calculadas da mesma são classificados como mantidos para negociação a menos que sejam designaliou suas operações à luz do cenário de pandemia da COVID-19 ocorrido no maneira que para os ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. dos como instrumentos de hedge eficazes. Ganhos ou perdas em passivos para
exercício de 2021, e concluíu que não há impactos significativos em suas As alterações restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados negociação são reconhecidos na demonstração do resultado. Os passivos finanatividades, portanto, a Administração continua a adotar a base contábil de abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança acumulada do ceiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado
continuidade operacional na elaboração de suas demonstrações financeiras. valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes é reclassificada são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do
Em 22 de março de 2022 os membros da Diretoria em exercício analisaram para resultado.
CPC 48 forem atendidos. A Gipar não designou nenhum passivo financeiro ao
as contas da administração e as demonstrações financeiras referentes ao Segue abaixo resumo da classificação e mensuração - CPC 48/IFRS 9: valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros ao custo amortizadoexercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 e por unanimidade
após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e conceClassificação e Mensuração - CPC 48/IFRS 9
de votos decidiram por aprovar a publicação das referidas contas da admiEstes ativos são mensurados ao custo amortizado didos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado,
nistração e as demonstrações financeiras, para a submissão das mesmas à
utilizando o método da taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos
Assembleia Geral Ordinária da Gipar, recomendando a sua aprovação. 2.2. Ativos financeiros utilizando o método dos juros efetivo. O custo amortizado no resultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de
é reduzido por perdas por impairment. A receita de
Moeda funcional e base de mensuração: As demonstrações financeiras a custo
juros, ganhos e perdas cambiais e impairment são amortização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em
são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Gipar. As demons- amortizado
reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda no consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são
trações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto
parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da
desreconhecimento é registrado no resultado.
por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores
taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do rejustos quando requeridos nas normas, conforme detalhado na nota explica- Ativos financeiros Esses ativos são mensurados ao valor justo. O resultado sultado. Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos
mensurados
a
líquido,
incluindo
juros
ou
receita
de
dividendos,
é
tiva nº 11. 2.3. Julgamentos, estimativas e premissas: A elaboração das
concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimento: Um passivo fireconhecido no resultado.
demonstrações financeiras, de acordo com as práticas contábeis adotadas VJR
nanceiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando
Esses ativos são mensurados ao valor justo. Os a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando
no Brasil e com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRS”)
rendimentos de juros calculados utilizando o método dos um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em
emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, requer que
juros efetivo, ganhos e perdas cambiais e impairment são termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são
a Administração faça uso de julgamentos, estimativas e premissas que afereconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desrecotam os valores reportados de ativos e passivos, receitas e despesas. Os resultados de determinadas transações, quando de sua efetiva realização em Instrumentos de reconhecidos em ORA. No reconhecimento inicial de um nhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A difeexercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões das dívida ao VJORA investimento em um instrumento patrimonial que não seja rença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resulmantido para negociação, poderá optar irrevogavelmente tado. Compensação de instrumentos financeiros: Ativos e passivos financeiros
estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as estimativas
por apresentar alterações subsequentes no valor justo são compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial quando
são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estimativas e
do investimento em ORA. Esta escolha é feita para há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há a
julgamentos relacionados às Demostrações financeiras referem se ao regiscada investimento. No desreconhecimento, o resultado intenção de liquidá-los em uma base líquida ou realizar o ativo e liquidar o passivo
tro dos efeitos decorrentes de: Nota explicativa nº 11 - Instrumentos financeiacumulado em ORA é reclassificado para o resultado.
simultaneamente. Instrumentos financeiros derivativos: As operações com
ros e gerenciamento de riscos.
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instrumentos financeiros derivativos, contratadas pela Gipar, resumem-se em
“Swap”, que visa exclusivamente à proteção contra riscos cambiais associados a
posições no balanço patrimonial. São mensurados ao seu valor justo, com as variações registradas contra o resultado do exercício, exceto quando designados em
uma contabilidade de “hedge” de fluxo de caixa, cujas variações no valor justo são
reconhecidas em “outros resultados abrangente” no patrimônio líquido. O valor
justo dos instrumentos financeiros derivativos é calculado por empresa especializada e independente na gestão de risco de caixa e dívida, de modo que é procedido monitoramento diário sobre o comportamento dos principais indicadores macroeconômicos e seus impactos nos resultados, em especial nas operações de
derivativos. c. Investimentos - os investimentos em controlada foi avaliado pelo
método de equivalência patrimonial, tomando-se por base o patrimônio líquido da
controlada na data do balanço. d. Empréstimos e financiamentos - são demonstrados pelo valor líquido dos custos de transação incorridos e são subsequentemente mensurados ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. Os empréstimos e financiamentos em moeda estrangeira que possuem operações de swap foram reconhecidos pelo valor justo através do resultado do exercício; e. Imposto de renda e contribuição social - compreendem os impostos de
renda e contribuição social correntes e diferidos. Os tributos correntes são mensurados ao valor esperado a ser pago as autoridades fiscais, utilizando as alíquotas
aplicáveis, enquanto o imposto diferido é contabilizado no resultado a menos que
esteja relacionado a itens registrados em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido. O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças
temporárias entre os valores de ativo e passivo para fins contábeis e os correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto de renda foi
calculado à alíquota de 15% sobre o lucro tributável, acrescida do adicional
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 mil. A contribuição social
foi calculada à alíquota de 9%. f. Dividendos - os dividendos declarados com
montantes superiores aos dividendos mínimos obrigatórios após o exercício
contábil a que se refere às demonstrações financeiras, por não se constituírem uma obrigação presente, são apresentados destacados no patrimônio
líquido, não sendo constituído o respectivo passivo até sua efetiva aprovação; g. Demais ativos e passivos (circulante e não circulante) - os demais
ativos e passivos estão demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes rendimentos/encargos incorridos até a data do balanço; e h. Demonstração do valor adicionado - preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis, de
acordo com o pronunciamento técnico NBC TG 09/CPC 09 - Demonstração
do Valor Adicionado. Tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Gipar e sua distribuição durante determinado período e é apresentada conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte suplementar às
demonstrações financeiras. 3.2. Novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo CPC - Comitê de Pronunciamentos Contábeis e pelo IASB - International Accounting Standards Board: (i) Normas e interpretações
novas e revisadas já emitidas pelo CPC, e ainda não adotadas pela
Companhia:
Aplicação obrigatóNormas
Descrição
ria: Exercícios anuais
com em ou após
IFRS 17
Contratos de seguros
1º de janeiro de 2023
Alterações ao Classificação de passivos como 1º de janeiro de 2023
IAS 1
circulante ou não circulante
Alterações ao
Definição de estimativas
1º de janeiro de 2023
IAS 8
contábeis.
IAS 1 (1º de janeiro
Alterações ao
de 2023) / IFRS 2 IAS 1 e IFRS 2
Divulgação de políticas
Declaração de prática
- Declaração de
contábeis.
(sem data de vigência
Prática
ou exigência de
transição)
(ii) Outros pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2021, os quais não tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia:
Aplicação obrigatória: Exercícios
Normas
Descrição
anuais com início
em ou após
IFRS 9 / CPC 48,
IAS 39 / CPC 08; Adição de novos requisitos de
IFRS 7 / CPC
divulgação sobre os efeitos
40 (RI); IFRS 4 / trazidos pela reforma da taxa 1º de janeiro de 2021
CPC 11; e IFRS
de juros referenciais.
16 / CPC 06 (R2)
Em 31 de março de 2021,
o IASB estendeu até 30 de
junho de 2022, a aplicação do
expediente prático do IFRS 16,
IFRS 16 /
em decorrência de benefício 31 de março de 2021
CPC 06 (R2):
concedidos à arrendatários
Arrendamentos
(“lease concessions”) em
decorrência da pandemia de
COVID-19.
A Companhia também avaliou os demais pronunciamentos contábeis emitidos, alterados e substituídos, mas que ainda não efetivos para o exercicio e
não identificou qualquer impacto ou alterações nas demonstrações financeiras da Companhia.
4. CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA
Instituição
financeira
Itaú
Itaú
XP Investimentos
XP Investimentos

Tipo
Remuneração 2021 2020
Conta Corrente
1
6
Active fix
100% do CDI 23.743 6.508
DCB Banco XP S.A.
100% do CDI
1.039
CDB Haitong
100% do CDI
324
CDB Banco BNP
XP Investimentos
Parabas BR100% do CDI
1.778
XP Investimentos
Western Asset R FIXA 100% do CDI
1.103
Vinci Valorem FI
XP Investimentos
Multimercado
100% do CDI
4.498 986
Total do caixa e equivalente de caixa - circulante
32.486 7.500
5. TRIBUTOS A RECUPERAR
2021
2020
Imposto de Renda - IRPJ (*)
2.243
39.481
Contribuição Social Sobre o Lucro - CSSL
(*)
143
211
Impostos e Contribuições - PIS e COFINS
18
18
Outros
2
2
Total dos Impostos a recuperar
2.406
39.712
Total Circulante
534
2.869
Total Não Circulante
1.872
36.843
(*) Saldo negativo de imposto de renda e de contribuição social de anos
calendários anteriores, decorrentes de estimativas pagas à maior, que será
utilizado para compensação de tributos administrados pela Receita Federal
do Brasil - RFB desde que o montante já pago exceda o valor do imposto
ou da contribuição, determinados com base nos resultados apurados. No
exercício a Gipar recebeu restituição de valores de R$37.130 de imposto
de renda e R$73 de contribuição por conta de pedido protocolizado junto a
Receita Federal do Brasil.
6. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Instituição financeira
Tipo
2021
2020
38.853
26.701
Xp Investimentos
Ações
Total - circulante
38.853
26.701
7. INVESTIMENTOS
O investimento na controlada Energisa é atualmente 66,39% do capital votante e 30,58% do capital total e está contabilizado pelo método de equivalência patrimonial, tomando-se por base o patrimônio líquido da controlada
em 31 de dezembro de 2021. Participação na controlada Energisa:
2021
2020
Capital social
3.363.685 3.363.685
Quantidade de ações possuídas (mil)
554.956
553.495
Participação no capital (%)
30,04%
30,04%
Ativo total - consolidado
54.768.404 45.562.807
Lucro líquido do exercício - consolidado
2.818.178 1.468.945
Patrimônio líquido
8.434.440 6.648.737
Resultado de equivalência patrimonial
846.690
441.328
(1)
Investimento (inclui ágio de R$10.887)
2.544.919 2.008.425
Movimentação do investimento:
2021
2020
Saldo inicial - 2020 e 2019
2.008.425 1.722.864
Equivalência patrimonial - apurado em 2021 e 2020
- 30,04%.
846.690 441.328
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada
diretamente no patrimônio líquido) - Outros
resultados abrangentes - apurado no exercício de
2021 e 2020
35.952
14.682
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada
diretamente no patrimônio líquido) - Transações
entre sócios, outras reservas de capital e lucros
acumulados
(33.384)
(5.496)
Equivalência Patrimonial reflexa (contabilizada
diretamente no patrimônio líquido) - Instrumento
Financeiro - MTM (1)
601
(6.430)
Dividendos prescritos de controlada - reflexo
1.118
Dividendos distribuído pela controlada
(313.365) (159.641)
Saldo final - 2021 e 2020
2.544.919 2.008.425
(1)
Ágio de R$10.887 (R$10.887), a Gipar não identificou qualquer evidência de não recuperação do ágio contabilizado, não tendo registrado provisão
para perdas.
8. IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS
2021
2020
Contribuições ao PIS e a COFINS
46
68
Imposto de renda pessoa jurídica - IRPJ
106
Contribuição social sobre o lucro líquido - CSLL
35
45
81
219
Total - Circulante
9. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
9.1. Capital: O capital social totalmente subscrito e integralizado em moeda
corrente nacional é de R$754.004 (R$594.004 em 2020), está representado por 367.440 (387.872 em 2020) ações, sendo: 334.476 ações ordinárias
nominativas (334.476 em 2020), R$22.386 (41.574 em 2020) ações preferenciais classe A e 10.578 (11.822 em 2020) ações preferenciais classe B,
ambas sem valor nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em
24 de março de 2021, foi aprovado o aumento do capital social da Companhia no montante de R$160.000, sem emissão de novas ações, mediante a

capitalização de parte do saldo da reserva de retenção de lucros, passando
o capital social da Companhia para R$754.004, representado por 387.872
ações, sendo: 334.476 ações ordinárias; 41.574 ações preferenciais classe A
e 11.822 ações preferenciais classe B, ambas sem valor nominal. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 24 de setembro de 2021 foi aprovado
o resgate de 30% das totalidades das ações preferenciais classe A e consequente cancelamento de 19.188 ações preferencias Classe A, na mesma
data foi também aprovado o resgate de 10% da totalidade das ações preferenciais classe B, e consequente cancelamento de 1.244 ações Preferencias Classe B, sem redução do capital, mediante o pagamento do montante
de R$120.000 e R$20.000, respectivamente, utilizando-se parte do saldo
da reserva de capital da Companhia. O pagamento do 3º PNA e 2º PNB, o
Resgate foi realizado para o acionista titular das ações preferenciais classe
A e B. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de
2020 foi aprovado o resgate de 20% das totalidades das ações preferenciais
classe A e consequente cancelamento de 12.792 ações Preferencias Classe
A, na mesma data foi também aprovado o resgate de 5% da totalidade das
ações preferenciais classe B, e consequente cancelamento de 622 ações
Preferencias Classe B, sem redução do capital, mediante o pagamento do
montante de R$80.000 e R$10.000, respectivamente, utilizando-se parte do
saldo da reserva de capital da Companhia. O pagamento 2º Resgate PNA foi
realizado para o acionista titular das ações preferenciais classe A e B em 30
de setembro de 2020. 9.2. Transação de capital - transações entre sócios
2021
2020
Saldo inicial -2020 e 2019
(181.773) (256.954)
(1)
Transações entre sócios - reflexo
601
(6.430)
Transações entre sócios - cancelamento (emissão)
(2)
140.000
90.000
de ações preferenciais
Perda apurado com transações de investimentos na
distribuição de dividendos em controladas diretas e
indiretas e ações em tesouraria (3)
(33.290)
(8.389)
Saldo final -2021 e 2020
(74.462) (181.773)
(1)
Inclui parcela reflexa do percentual de participação da controlada Energisa,
referente ao instrumento financeiro derivativo - MTM; (2) Vide nota explicativa 9.1; e (3) O montante de R$33.290 (R$8.389 em 2020) refere-se a perdas apurado em transações de investimentos na distribuição de dividendos
R$21.145 (R$8.389 em 2020) e ações em tesouraria e R$12.145 pela controlada Energisa, reflexo de seu patrimonio líquido. 9.3. Reserva de lucros
- reserva legal: Constituída com 5% do lucro líquido do exercício antes de
qualquer outra destinação e limitada a 20% do capital social. A constituição
da reserva legal poderá ser dispensada no exercício em que o saldo, acrescido do montante das reservas de capital, exceder a 30% do capital social.
9.4. Reserva de lucros - reserva de retenção de lucros: Do lucro líquido do
exercício, R$598.439 foi destinado para a reserva de retenção de lucros com
base em orçamento de capital a ser aprovado em Assembleia Geral Ordinária. O saldo da reserva monta em R$1.283.383 (R$844.944 em 2020). 9.5.
Limite das reservas de lucros: A Diretoria irá propor à AGE, capitalização
de R$321.000 de parte do saldo da reserva de retenção de lucros, de forma
que o saldo das reservas de lucros não ultrapasse o capital social, conforme
estabelecido no art.199 da Lei 6.404/76. Com esse aumento, o capital social passará a ser de R$1.075.004 sem alteração da quantidade de ações.
9.6. Reserva especial de dividendos: A parcela destinada aos dividendos
mínimos obrigatórios calculados a razão de 25% do lucro líquido ajustado
apurado no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, no montante de
R$154.325, foram destinados a reversa especial de dividendos de acordo
com os termos do Art. 202 §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76 que, se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser pagos como
dividendos assim que a situação financeira da Companhia permitir. O montante de R$91.917, foi constituída conforme AGOE de 24/04/2021. O saldo
da reserva em 31 de dezembro de 2021 é de R$374.841. 9.7. Dividendos:
O Estatuto determina a distribuição de um dividendo obrigatório de 25% do
lucro líquido do exercício, ajustado, após as deduções da reserva legal e dos
dividendos prioritários a que fizerem jus as ações preferenciais classe A. Os
dividendos propostos no encerramento do exercício de 2021 e 2020, foram
calculados como se segue:
2021
2020
Lucro líquido do exercício
857.946 451.740
Dividendos prescritos de controladas - reflexo
1.118
Ajuste efetuado por controladas, líquido de tributosreflexo
288
Reserva legal (5%)
(42.897) (22.587)
Lucro líquido ajustado
815.049 430.559
Dividendos preferenciais classe A, atas de 24/03/2021 e
18/08/2020, sendo: R$0,023756 (R$0,109314 em 2020)
por lote de mil ações (*) (1)
1.275
5.943
Dividendos preferenciais classe B, atas de 24/03/2021
e 18/08/2020, sendo: R$0,017360 (R$0,2809 em 2020)
por lote de mil ações (*) (1)
931
3.496
Dividendos preferenciais classe A, atas de 24/09/2021,
(1)
sendo: R$0,236348 por lote de mil ações
5.291
Dividendos preferenciais classe B, atas de 24/09/2021,
(1)
sendo: R$0,0,6552 por lote de mil ações
3.866
Dividendos intercalares ações ordinárias, ata de
24/09/2021 e 18/08/2020, sendo: R$0,044999
(R$0,0061 em 2020) por lote de mil ações (*) (1)
15.051
2.040
Dividendos preferenciais classe A, atas de 03/11/2021,
sendo: R$0,116340 por lote de mil ações (1)
2.604
Dividendos preferenciais classe B, atas de 03/11/2021,
3.163
sendo: R$0,096427 por lote de mil ações (1)
Dividendos atribuídos as ações ordinárias, sendo:
R$0,044999 (R$0,3048 em 2020) por lote de mil ações (*) (1) 15.052 101.951
Dividendos atribuídos as ações ordinárias a pagar,
sendo: R$0,044999 por lote de mil ações - Vide nota
explicativa nº 13.
15.052
Dividendos atribuídos as ações preferenciais, sendo
(*)
R$0,0956 por lote de mil ações
5.156
Reserva especial de dividendos - R$0,461394 por lote
de mil ações ordinárias
154.325
Total dos dividendos
216.610 118.586
(*)
Em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizada em 24 de março
de 2021, foi aprovado a destinação dos dividendos para pagemento, referente ao exercício de 2020 no montante de R$118.586, já tendo sido pagos no
2º semestre de 2020 o valor de R$9.439 e R$4.349 em 30/03/2021, aos acionistas detentores das ações preferenciais classe “A” e “B, respectivamente.
Do montante de R$12.075 atribuidos as ações ordinariais, cerca R$2.040
foram pagos conforme deliberações nas assembleias gerais realizadas em
02 de agosto de 2020 e o valor de R$10.034 foi pago em 30 de março de
2021 como também a destinação de mais R$91.917 para reserva especial
de dividendos nos termos do art . 202, §§ 4º e 5º da Lei nº 6.404/76, que
se não absorvidos por prejuízos em exercícios subsequentes, deverão ser
pagos como dividendos assim que o permitir a situação financeira da Companhia, vide nota explicativa nº 9.5. (1) Em Assembleia Geral Ordinária realizada em 24 de março de 2021, foi aprovado a distribuição de dividendos
prioritarios com base no balanço intermediario semestral (i) pagamento da
Primeira Distribuição Anual de dividendos prioritarios para os acionaistas detentores das acoes preferenciais classe “A” no montante de R$2.513 pagos
em 31 de março de 2021; e (ii) pagamento de dividendos prioritarios para os
acionaistas detentores das ações preferenciais classe “B” no montante total
de R$1.836, os dividendos foram pagos em 31 de março de 2021. Dos quais
R$2.143 é referente ao 4º trimestre de 2020, sendo R$1.238 dos acionistas
detentores das ações preferenciais classe “A” e R$905 dos acionistas detentores das ações preferenciais classe “B”; Em Assembleia Geral Ordinária
realizada em 24 de setembro de 2021, foi aprovado a distribuição de dividendos prioritarios com base no balanço intermediario semestral (i) pagamento
da Segunda Distribuição Anual de dividendos prioritarios para os acionaistas
detentores das acoes preferenciais classe “A” no montante de R$5.291; e
(ii) pagamento de dividendos prioritarios para os acionaistas detentores das
ações preferenciais classe “B” no montante total de R$3.866, os dividendos
foram pagos em 29 de setembro de 2021, com base na posição acionaria
de 24 de setembro de 2021 e; Inclui em 2021 a distribuição dos dividendos intercalares com base no balanço patrimonial intermediário semestral no
montante de R$15.051, para os aciionistas detentores das ações ordinarias,
pagos em 29 de setembro de 2021, com base na posição acionaria de 24 de
setembro de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 03 de
novembro de 2021, foi aprovado a distribuição de dividendos intercalares, a
titulo de antecipação extraordinaria de parte do pagamento da Primeira Distribuição Aanuall (i) pagamento da Primeira Distribuição Anual de dividendos
prioritarios para os acionaistas detentores das acoes preferenciais classe “A”
no montante de R$2.604 e (ii) pagamento de dividendos prioritarios para os
acionaistas detentores das ações preferenciais classe “B” no montante total
de R$3.163 dividendos foram pagos em 17 novembro de 2021, com base
na posição acionaria de 03 de novembro de 2021 e; Inclui a distribuição dos
dividendos intercalares do exercicio de 2021 no montante de R$15.052, para
os aciionistas detentores das ações ordinarias, pagos em 11 de novembro
de 2021, com base na posição acionaria de 03 de novembro de 2021. 9.8.
Outros resultados abrangentes - reflexo:
Segue movimentação realizada no exercício de 2021 e 2020:
Movimentação
2021
2020
Saldo inicial - 2020 e 2019
(123.468) (137.862)
Ganho e perda atuarial - benefícios a empregados
líquidos de impostos - reflexo
35.952 14.394
Saldo final - 2021 e 2020
(87.516) (123.468)
10. RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS
2021
2020
Receita de aplicações financeiras
3.758
1.430
Comissão de aval (1)
7.271
11.212
(-) Tributos s/receita financeira
(883)
(1.148)
Outras receitas financeiras
3.739
1.946
Total receitas financeiras
13.885
13.440
Outras despesas financeiras
(16)
(13)
Total despesas financeiras
(16)
(13)
Total das receitas financeiras líquidas
13.869
13.427
(1)
Refere-se ao valor recebido das garantias prestadas a controlada Energis
pela 7ª emissão de debêntures. O contrato tem validade de um ano podendo ser prorrogado por igual período com taxa de 1% ao ano sobre o valor
garantido.
11. INSTRUMENTOS FINANCEIROS E GERENCIAMENTO DE RISCO
Hierarquia de valor justo: Os diferentes níveis foram assim definidos: • Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e
passivos idênticos. • Nível 2 - Inputs, exceto preços cotados, incluídas no
Nível 1 que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços)
ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3 - Premissas, para o ativo ou
passivo, que não são baseadas em dados observáveis de mercado (inputs
não observáveis). As aplicações financeiras no mercado aberto e recursos
vinculados no montante de R$32.486 (R$7.500 em 2020) são classificados
como nível 2 e não existem instrumentos financeiros classificados em outros
níveis. Os valores contábeis dos ativos e passivos dos instrumentos financei-

ros sao avaliados pelo valor justo por meio do resultado. Os principais instrumentos financeiros não derivativos inclusos no balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2021 e 2020 estão identificados a seguir: Inclui caixa e equivalente de caixa e clientes e são inicialmente mensurados pelo custo amortizado usando-se a taxa de juros efetiva, sendo seus saldos aproximados
ao valor justo. Passivos financeiros pelo custo amortizado: Fornecedores - são mensurados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos,
quando aplicável dos correspondentes encargos e/ou variações monetárias
incorridas até a data do balanço. Empréstimos, financiamentos e encargos
de dívidas - os instrumentos financeiros estão classificados como passivos
financeiros ao custo amortizado. Os valores contábeis dos empréstimos e
financiamentos obtidos em moeda nacional, junto ao Itaú, se aproximam de
seus respectivos valores justos, já que as operações similares não estão
disponíveis no mercado financeiro, com vencimentos e taxas de juros comparáveis. Derivativos: O valor justo estimado de ativos e passivos financeiros foi determinado por meio de informações disponíveis no mercado e por
metodologias apropriadas de avaliação. A Companhia tem como política o
gerenciamento dos riscos, evitando assumir posições relevantes expostas
a flutuações de valor justo. Nesse sentido, buscam operar instrumentos que
permitam maior controle de riscos. Os contratos de derivativos são efetuados com operações de swap e opções envolvendo juros e taxa de câmbio,
visando eliminar a exposição à variação do dólar além de adequação do
custo das dívidas de acordo com o direcionamento do mercado. Instrumento financeiro derivativo - MTM: A Companhia realizou aumento de capital
em 23 de junho de 2017 de R$150.000 com emissão de 23.985 ações preferenciais classe A, em 04 de setembro de 2017 de R$250.000 com outra
emissão de mais 39.976 ações preferenciais classe A e em 04 de dezembro
de 2018 de R$200.000 com uma nova emissão de mais 12.444 ações preferenciais classe B escriturais, resgatáveis e sem valor nominal, totalizando
R$600.000 referente 63.961 de ações classe A e 12.444 de ações classe
B totalmente subscrito e integralizado pelo Banco Itaú-Unibanco. As ações
preferenciais emitidas pela Companhia, apesar da Lei nº 6.404/76 tratá-las
como instrumento de capital, para fins contábeis por possuírem prazos definidos de resgate, com direito de dividendos fixos, prioritários e cumulativos
e consequências financeiras do detentor um direito incondicional de receber
caixa e ao emissor uma obrigação que não pode ser evitada de entregar caixa, foi registrado como um passivo financeiro, conforme disposto no CPC 39.
Do montante de R$600.000, referente ao valor da integralização das ações
preferencias resgatáveis, foram reconhecidos como instrumento de dívida
R$40.000 no passivo circulante e R$560.000 no passivo não circulante na
rubrica de Instrumento financeiro derivativos - MTM em contrapartida a reserva de capital - transações entre sócios. Em Assembleia Geral Extraordinária
realizada em 24 de setembro de 2021 foi aprovado o resgate de 30% das
totalidades das ações preferenciais classe A e consequente cancelamento de
19.188 ações Preferencias Classe A, na mesma data foi também aprovado
o resgate de 10% da totalidade das ações preferenciais classe B, e consequente cancelamento de 1.244 ações Preferencias Classe B, sem redução
do capital, mediante o pagamento do montante de R$120.000 e R$20.000,
respectivamente, utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da Companhia, pagos em 30 de setembro de 2021. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 18 de agosto de 2020 foi aprovado o resgate de 20% das
totalidades das ações preferenciais classe A e consequente cancelamento de
12.792 ações Preferencias Classe A, na mesma data foi também aprovado o
resgate de 5% da totalidade das ações preferenciais classe B, e consequente cancelamento de 622 ações Preferencias Classe B, sem redução do capital, mediante o pagamento do montante de R$80.000 e R$10.000, respectivamente, utilizando-se parte do saldo da reserva de capital da Companhia,
pagos em 30 de setembro de 2020. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 02 de setembro de 2019 e 02 de dezembro de 2019 aprovaram
o resgate de 10% e 5%, das totalidades das ações preferenciais classe A e
consequente cancelamento de 6.396 e 3.198 ações Preferencias Classe A
da Companhia, sem redução do capital, mediante o pagamento do montante
de R$40.000, e R$20.000, respectivamente, utilizando-se parte do saldo da
reserva de capital da Companhia, pagos em 30 de setembro de 2019 e 05
de dezembro de 2019, respectivamente. No exercício findo de 31 de dezembro de 2021 o saldo foi de R$310.000 (R$450.000 em 2020), registrados
no passivo circulante R$170.000 (R$140.000 em 2020) e no não circulante
R$140.000 (310.000 em 2020). Incertezas: Os valores foram estimados na
data do balanço, baseados em informações disponíveis no mercado e por
metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto, considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa mais adequada do valor justo. Como consequência, as estimativas
utilizadas e apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que
poderão ser realizados no mercado de troca corrente. Administração financeira de risco: A Diretoria tem responsabilidade geral pelo estabelecimento
e supervisão do modelo de administração de risco da Companhia. a) Risco
de liquidez: A Administração, através do fluxo de caixa projetado, programa
suas obrigações que geram passivos financeiros ao fluxo de recebimentos
de seus recebíveis ou de fontes de financiamentos de forma a garantir o máximo possível a liquidez, para cumprir com suas obrigações, evitando inadimplências que prejudique o andamento das operações da Empresa. b) Risco
de crédito: A Administração avalia que os riscos das aplicações financeiras
de suas disponibilidades são reduzidos, em função de não haver concentração e as operações serem realizadas com bancos de reconhecida solidez e
percepção de risco. c) Risco de mercado: taxa de juros e de câmbio: Os
resultados da Companhia são suscetíveis a variações, em função dos efeitos
da volatilidade da taxa de câmbio sobre as operações de vendas de opções
vinculadas aos swaps dos passivos atrelados a moedas estrangeiras, principalmente do dólar norte-americano. A taxa de câmbio do dólar norte-americano encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 com alta de 7,39%
sobre 31 de dezembro de 2020, cotado a R$5,5805/USD. A volatilidade do
dólar norte-americano em 31 de dezembro de 2021 era de 10,79%, enquanto em 31 de dezembro de 2020 era de 14,12%. A taxa de câmbio do euro
encerrou o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 com baixa de 0,89%
sobre 31 de dezembro de 2020, cotado a R$6,3210/Euro. A volatilidade do
Euro era de 12,04% em 31 de dezembro de 2021.
12. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
2021
2020
Resultado antes dos tributos sobre o lucro
860.495 454.654
34%
34%
Alíquota fiscal combinada
Imposto de renda e contribuição social calculadas às
alíquotas fiscais combinadas
(292.568) (154.582)
Ajustes:
Itens permanentes:
Resultado de equivalência patrimonial
287.874 150.052
Despesas indedutíveis (doações, brindes, multa, etc)
1.042
357
Efeitos de créditos tributários não constituídos
1.103
Outras adições
1.259
(2.549)
(2.914)
Imposto de renda e contribuição social
Alíquota efetiva
0,30%
0,64%
13. EVENTOS SUBSEQUENTES
13.1 Distribuição de Dividendos: Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 16 de fevereiro de 2022 foi aprovado pagamento de dividendos
prioritários para os acionistas detentores das ações preferenciais sendo:
(i) classe “A” no montante de R$4.735, já tendo sido pagos o montante de
R$2.604 conforme AGE realizada em 03 de novembro de 2021 e R$2.131
serão pago à partir de 02 de março de 2022, (ii) Acionistas detentores das
ações preferencias classe “B” no montante de R$5.750, pagos o montante
de R$3.162 conforme AGE realizada em 03 de novembro de 2021 e R$2.588
serão pagos à partir de 02 de março de 2022 e (iii) R$15.052 para os acionistas detentores das ações ordinárias, pagos a partir de 02 de março de
2022, com base na posição acionária de 28 de fevereiro de 2022; e 13.2
Resgaste das ações preferenciais: Na mesma Assembleia Geral Extraordinária foi aprovado por unanimidade, nos termos do Art. 7º, alínea (v), item
(ii) do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 6.1., alínea (ii) do Acordo
de Acionistas, com dispensa de sorteio que trata o Art. 44, §4º, da Lei nº
6.404/76 - tendo em vista que todas as ações preferenciais, resgatáveis e
sem valor nominal de emissão da Companhia, são detidas pelo acionista Itaú
Unibanco S.A. - o resgate da totalidade das Ações Preferenciais Classe A
emitidas e consequente o cancelamento de 22.386.388 Ações Preferenciais
Classe A da Companhia, sem redução de capital, mediante o pagamento do
montante de R$140.000, utilizando-se parte do saldo da reserva de capital
da Companhia (“Resgate Integral PNA”). O pagamento do Resgate Integral
PNA foi realizado para o acionista titular das Ações Preferenciais Classe A no
dia 02 de março de 2022. Adicionalmente também foi aprovado, por unanimidade, nos termos do Art. 7º, alínea (vi), item (i) do Estatuto Social da Companhia e da Cláusula 6.2., alínea (i) do Acordo de Acionistas, com dispensa
de sorteio que trata o Art. 44, §4º, da Lei nº 6.404/76 - tendo em vista que
todas as ações preferenciais, resgatáveis e sem valor nominal de emissão
da Companhia, são detidas pelo acionista Itaú Unibanco S.A. - o resgate de
50% (cinquenta por cento) da totalidade das Ações Preferenciais Classe B
existentes e consequente o cancelamento de 5.288.833 ações Preferenciais
Classe B da Companhia, sem redução de capital, mediante o pagamento do
montante de R$85.000, utilizando-se parte do saldo da reserva de capital
da Companhia (“3º Resgate PNB”). O pagamento do 3º Resgate PNB foi
realizado para o acionista titular das Ações Preferenciais Classe B no dia
02 de março de 2022. Consignar que o valor do (i) Resgate Integral PNA;
e (ii) 3º Resgate PNB; foram determinados com base na aplicação da fórmula prevista no Acordo de Acionistas. Com o cancelamento das ações de
22.386.388 ações Preferenciais Classe A e 5.288.833 ações Preferenciais
Classe B foi aprovado por unanimidade a alteração do Art. 5° do estatuto
social que passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 5º - O capital social
da Companhia, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente nacional, é de R$754.004, dividido em 339.764.506 ações, sendo 334.475.674
ações ordinárias e 5.288.832 ações preferenciais classe B”. Ficou também
registrado que o resgate das ações previstas no cronograma de 2022 - qual
seja: 1.866.647 ações será feito até 30 de setembro de 2022 e o resgate das
ações remanescentes previstas no cronograma de 2023 qual seja: 3.422.185
ações será feito até 30 de setembro de 2023.
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