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KATRIUM
INDÚSTRIAS QUÍMICAS S.A.
CNPJ Nº 28.789.998/0001-74
Relatório da Diretoria. Senhores Acionistas: Cumprindo as disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação e deliberação de V.Sas. o Balanço
Patrimonial, a Demonstração de Resultado, o Fluxo de Caixa das Operações e a Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, referentes aos
exercícios encerrados em 31.12.2021 e 31.12.2020. As Notas Explicativas que acompanham as referidas demonstrações descrevem os procedimentos
contábeis adotados. A Diretoria.
2021
2020
Passivo
BALANÇOS PATRIMONIAIS 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
2021
2020 Circulante�������������������������������������������������������������������������� 254.618 170.624
Ativo
Fornecedores (Nota 12)���������������������������������������������������� 148.345 117.982
Circulante�������������������������������������������������������������������������� 235.905 193.112
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)������������������������� 34.040 32.697
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4)���������������������������� 42.456 18.974
Debêntures (Nota 14)������������������������������������������������������� 48.887
–
Contas a receber de clientes (Nota 5)������������������������������ 63.219 41.254
Impostos a recolher (Nota 15)������������������������������������������ 10.668
7.850
Estoques (Nota 6)������������������������������������������������������������� 94.070 90.084
Salários e encargos sociais (Nota 16)������������������������������ 8.479
8.372
Impostos a recuperar (Nota 7)������������������������������������������ 27.779 27.585
Outras obrigações������������������������������������������������������������ 4.199
3.723
Adiantamentos a fornecedores (Nota 8)��������������������������� 6.938 13.902
Outros créditos�����������������������������������������������������������������
1.443
1.313 Não circulante������������������������������������������������������������������� 194.094 239.893
Fornecedores (Nota 12)���������������������������������������������������� 4.445
8.368
Não circulante
324.369 290.008
Empréstimos e financiamentos (Nota 13)������������������������� 11.713
232
Impostos a recuperar (Nota 7)������������������������������������������
–
1.883
Debêntures (Nota 14)������������������������������������������������������� 148.257 194.334
Tributos diferidos (Nota 9)������������������������������������������������� 22.375 28.131
Impostos a recolher (Nota 15)������������������������������������������ 8.041 13.845
Depósitos judiciais������������������������������������������������������������
886
810
Provisões para riscos trabalhistas (Nota 17)��������������������
449
1.411
Partes relacionadas (Nota 10)������������������������������������������ 65.277 56.311
Partes relacionadas (Nota 10)������������������������������������������ 14.297 12.955
Investimentos��������������������������������������������������������������������
16
16
Outras Contas a pagar����������������������������������������������������� 6.892
8.748
Imobilizado (Nota 11)�������������������������������������������������������� 235.610 202.659
Intangível��������������������������������������������������������������������������
205
198 Patrimônio líquido (Nota 18)�������������������������������������������� 111.562 72.603
Capital social�������������������������������������������������������������������� 122.834 122.834
Total do ativo��������������������������������������������������������������������� 560.274 483.120
Reserva de Capital�����������������������������������������������������������
130
130
Notas explicativas às demonstrações financeiras 31/12/2021 e 2020 (Em Prejuízos acumulados������������������������������������������������������ (11.402) (50.361)
milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma). 1. Contexto Total do passivo e do patrimônio líquido����������������������� 560.274 483.120
operacional: A Katrium Indústrias Químicas S.A.(“Companhia”) é uma SocieDemonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
dade Anônima de capital fechado que tem como finalidade a industrialização,
exercícios findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
importação, distribuição local e de exportação de produtos químicos utilizados
Reserva de capital
principalmente nas indústrias de defensivos agrícolas, de alimentação humaAdiantana, de tratamento de águas e de alimentação animal, entre outras diversas.
Incenmento PrejuíDesde 2016, a Companhia vem apresentando de forma consistente, relevantes
tivos para futuro
zos
avanços operacionais e financeiros, como o aumento das vendas, da rentabiliCapital
fisaumento acumudade bruta, e constante aumento do EBITDA a cada ano. Em agosto de 2020,
social cais
de capital
lados Total
a Companhia passou a formar parte 100% do Grupo Quimpac (Peru) logo da
aquisição por parte da Química do Atlântico Participações Ltda da parcela da Em 31 de dezembro de
130
66.975 (59.888) 63.076
Companhia de propriedade de um acionista minoritário. Em 09 de dezembro 2019������������������������������������ 55.859
–
(66.975)
–
–
de 2020, a Companhia concretizou a emissão das Debentures não conversí- Capital Integralizado������������� 66.975
–
–
–
9.527 9.527
veis, em valor de R$200.000, o que permitiu a total reestruturação de seu en- Lucro do exercício����������������
dividamento bancário no Brasil, com prazo de 5 anos, sendo 1 de carência Em 31 de dezembro de
130
– (50.361) 72.603
com juros de mercado mais competitivos. A operação é denominada em moe- 2020������������������������������������ 122.834
–
–
–
–
–
da local, permitindo assim maior controle e previsibilidade sobre seus resulta- Capital Integralizado�������������
–
–
– 38.959 38.959
dos financeiros. Durante o ano da 2021 a Companhia manteve estável suas Lucro do exercício����������������
operações, atendendo de forma consistente e crescente o mercado local, Em 31 de dezembro de
130
– (11.402) 111.562
manteve sua base de clientes e contratos com fornecedores, manteve inaltera- 2021������������������������������������ 122.834
da sua cadeia de suprimentos mediante atuação com parceiros logísticos e de em que o valor contábil do ativo ultrapassar seu valor recuperável, que é o
insumos, desta forma aumentou sua confiabilidade perante os diversos agen- maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso do ativo. Em 2021, a
tes no mercado onde atua. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apre- Administração não identificou eventos que indicassem riscos de não recuperasenta capital circulante líquido negativo em R$ 18.713 (Em 2020 o valor foi bilidade dos ativos da Companhia. h) Fornecedores. As contas a pagar aos
positivo em R$ 22.488), essa variação se deu basicamente pela transferência fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor histórico. O credor
das parcelas das debentures vencíveis em 2022 do longo prazo para o curto quando está sediado no exterior tem os registros das faturas em moedas esprazo (R$50.000), e lucro líquido de R$38.959 (R$9.527 em 2020). Pandemia trangeiras, convertido em moeda nacional pela taxa de câmbio da data em que
COVID 19. Em 29 de fevereiro de 2020, foram reportados pelo Ministério da houve a transmissão da propriedade das mercadorias. As dívidas em moedas
Saúde os primeiros casos do novo Coronavírus (COVID-19) no Brasil e a pan- estrangeiras são atualizadas na taxa cambial da data do balanço, sendo a
demia se prolongou por todo ano de 2020, teve um arrefecimento no fim deste variação cambial considerada nas despesas e receitas financeiras. i) Emprésano, porém retornou em 2021 com mais casos fatais no início do ano, o que timos e debêntures. Os passivos financeiros da Companhia incluem empréstilevou a todos a uma nova preocupação e ações mitigatórias de afastamento mos e debêntures que são inicialmente reconhecidos pelo valor da transação
social e de prevenção e sanitização foram retomadas. Ao final de 2021 nova- (ou seja, pelo valor recebido do banco, incluindo os custos da transação) e
mente novas preocupações coma a variante Omicron nos levou a tomada de subsequentemente demonstrados pelo custo amortizado. As despesas com
medidas de ordem sanitária e afastamento social, levando novamente a equi- juros são reconhecidas com base no método de taxa de juros efetiva ao longo
pe administrativa para o home-office. Os impactos da pandemia COVID-19 fo- do prazo do empréstimo de tal forma que na data do vencimento o saldo conram considerados, e ações mitigadoras, incluindo funcionários que trabalham tábil corresponde ao valor devido. Os juros são incluídos em despesas finanatualmente no sistema híbrido, permitem que as operações continuem funcio- ceiras. j) Reconhecimento de receitas. As receitas são reconhecidas pela Comnando efetivamente sem qualquer impacto negativo em nossas operações. Até panhia de acordo com o CPC 47 - Receita de Contrato com Cliente (“CPC 47”).
este momento da crise não há indicações objetivas de perdas definitivas de A norma estabeleceu um modelo para reconhecimento de receitas originadas
crédito, considerando, ainda, que a Companhia atua no setor que se refere a de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos valores devem
um serviço essencial, mantivemos nossos contratos, com clientes e fornece- refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da transdores e com parceiro bancários. Durante a Pandemia, algumas ações foram ferência de bens ou serviços. A Companhia reconhece suas receitas quando
adotas pela Companhia, dentre as quais podemos destacar: Implantação do uma obrigação de performance é satisfeita, sendo considerado o valor que se
sistema híbrido para parte dos colaboradores; Decisão de não reduzir o qua- espera receber em troca da transferência de bens ou serviços. As receitas são
dro de funcionários nem de diminuir qualquer benefício existente; Reforço reconhecidas a medida que for provável o recebimento da contraprestação fidas medidas de controle interno para afastamento caso sintomas aparecerem nanceira em troca bens ou serviços ora transferidos, considerando também, a
e de sanitização de todos os ambientes; Distanciamento social nos setores; capacidade e intenção de seus clientes em cumprir com os pagamentos deterContratação de transporte privativo exclusivo para buscar e levar os colabora- minados em contrato. Caso a expectativa seja de não recebimento, a Compadores com segurança; Essas ações, entre outras, continuarão a ser executa- nhia avalia se a respectiva receita será apresentada líquida de perdas estimadas durante o ano de 2022, ou até que as condições operacionais requeiram das. k) Receitas e despesas financeiras. As receitas financeiras abrangem
novas medidas. No cenário atual, e com base nos acontecimentos e circuns- receitas de juros sobre as aplicações financeiras, e variações no valor justo de
tâncias conhecidas até a data da apresentação dessas demonstrações finan- ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, quando
ceiras, não identificamos fatores que possam impactar a continuidade opera- aplicável. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos
cional da Companhia. A emissão das demonstrações financeiras foi aprovada juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre
pela Administração em 09 de março de 2022. 2. Base de preparação das financiamentos, e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados
demonstrações financeiras: 2.1. Declaração de conformidade. As demons- ao custo amortizado. l) Tributos. Imposto de renda e contribuição social cortrações financeiras foram elaboradas com base em diversas bases de avalia- rentes. O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e difeção utilizadas nas estimativas contábeis. As estimativas contábeis envolvidas rido são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional
na preparação das demonstrações financeiras foram baseadas em fatores de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto de renda e
objetivos e subjetivos, com base no julgamento da Administração para deter- 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e
minação do valor adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuiItens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem: definição ção social, limitada a 30% do lucro real do exercício. A despesa com imposto
de vidas úteis do ativo imobilizado, realização do imposto de renda e contribui- de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e contribuição social diferidos, perda por redução ao valor recuperável de ativos financei- ção social correntes e diferidos. Imposto de renda e contribuição social diferiros e provisões para riscos. A liquidação das transações envolvendo essas dos Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço
estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes dos re- entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis. O imposgistrados nas demonstrações financeiras devido ao tratamento probabilístico to de renda e a contribuição social diferidos, se reconhecidos, são registrados
inerente ao processo de estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e para refletir os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias enpremissas pelo menos anualmente. As demonstrações financeiras foram ela- tre a base fiscal de ativos ou passivos e o seu respectivo valor contábil, bem
boradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis como sobre prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social. Os decoradotadas no Brasil, que compreendem os pronunciamentos do Comitê de Pro- rentes créditos tributários serão registrados somente quando a Companhia
nunciamentos Contábeis (“CPC”), aprovados pelo Conselho Federal de apresentar histórico e projeções de lucros tributários. Em 31 de dezembro de
Contabilidade(“CFC”). Adicionalmente, a Companhia considerou as orienta- 2021 o valor de créditos não registrados sobre prejuízo fiscal e base negativa
ções emanadas da Orientação Técnica OCPC 07, na preparação das suas é de R$ 19.126 e R$ 7.718 em 2020). Tributos sobre vendas. A Companhia está
demonstrações financeiras. Desta forma, as informações relevantes próprias sujeita, quando aplicável, às seguintes alíquotas básicas: Programa de Intedas demonstrações financeiras estão sendo evidenciadas, e correspondem às gração Social (PIS) de 0,65% e 1,65%; Contribuição para Financiamento da
utilizadas pela Administração na sua gestão. As políticas contábeis significati- Seguridade Social (COFINS) de 3% e 7,6%; Imposto sobre serviços (ISS) de
vas adotadas pela Companhia estão descritas nas notas explicativas específi- 2% a 5%; Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) de 4%
cas, relacionadas aos itens apresentados, aquelas aplicáveis, de modo geral, a 20%. Esses tributos são apresentados como deduções de vendas na deem diferentes aspectos das demonstrações financeiras, estão descritas a se- monstração do resultado. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos
guir. 2.2. Base de preparação e mensuração. As demonstrações financeiras sobre o Lucro. A interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e
foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto por mensuração em situações onde a Companhia tenha definido durante o prodeterminados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos cesso de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e contribuiquando requerido nas normas. 2.3 Conversão de moeda estrangeira. As de- ção social) a utilização de tratamentos fiscais incertos, que podem vir a ser
monstrações financeiras são apresentadas em Reais (R$) mil, que é a moeda questionados pela autoridade fiscal. Em situações onde determinados tratafuncional da Companhia. As transações em moeda estrangeira são inicialmen- mentos sejam incertos, a Companhia deve definir a probabilidade de aceitação
te registradas à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data da tran- das autoridades fiscais em relação e apresentá-los em separado, apurando
sação. Os ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira eventual contingência se concluído que a autoridade fiscal não aceitará tal
são convertidos à taxa de câmbio da moeda funcional em vigor na data do tratamento. Em 2021 a Administração concluiu que todos os procedimentos
balanço. Todas as diferenças são registradas na demonstração do resultado. adotados para a apuração e recolhimento de tributos sobre o lucro estão am2.4. Classificação corrente versus não corrente. A Companhia apresenta parados na legislação vigente, sendo assim não identificou riscos e incertezas
ativos e passivos no balanço patrimonial com base na sua classificação como sobre seus processos. m) Instrumentos financeiros. A Companhia classifica os
circulante ou não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: instrumentos financeiros de acordo com a finalidade para qual foram adquiriEspera-se que seja realizado, ou pretende-se que seja vendido ou consumido dos e determina a classificação no reconhecimento inicial. Instrumentos finanno decurso normal do ciclo operacional da entidade; Está mantido essencial- ceiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente. Ativos financeiros.
mente com o propósito de ser negociado; Espera-se que seja realizado até Reconhecimento inicial e mensuração. A Companhia reconhece os recebíveis
12 meses após a data do balanço; e É caixa ou equivalente de caixa (confor- inicialmente na data em que foram originados. A classificação dos ativos finanme definido no Pronunciamento Técnico CPC 03 - Demonstração dos Fluxos ceiros no reconhecimento inicial depende das características dos fluxos de
de Caixa Todos os demais ativos são classificados como não circulantes. Um caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia
passivo é classificado não circulante quando: Espera-se que seja liquidado para a gestão destes ativos financeiros. Um ativo financeiro, que não possua
durante o ciclo operacional normal da entidade; Está mantido essencialmen- um componente de financiamento significativo, é inicialmente mensurado pelo
te para a finalidade de ser negociado; Deve ser liquidado no período de até valor justo acrescido, para um item que não é valor justo por meio do resultado,
12 meses após a data do balanço; e A entidade não tem direito incondicional dos custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou
de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos 12 meses após a data do emissão. Um recebível sem um componente de financiamento significativo é
balanço. Os termos de um passivo que podem, à opção da contraparte, resul- inicialmente mensurado pelo preço da transação. Mensuração subsequente.
tar na sua liquidação por meio da emissão de instrumentos patrimoniais não Para fins de mensuração subsequente, a Companhia classifica seus ativos de
afetam a sua classificação. A Companhia classifica todos os demais passivos acordo com a seguinte categoria: Ativos financeiros ao custo amortizado. A
no não circulante. Os ativos e passivos fiscais diferidos são classificados no Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as
ativo e passivo não circulante. 3. Principais práticas contábeis: a) Caixa e seguintes condições forem atendidas: O ativo financeiro for mantido dentro de
equivalentes de caixa. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros com o fim de
de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento receber fluxos de caixa contratuais e; Os termos contratuais do ativo financeiou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação ro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de caixa que constituam,
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal em
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguin- aberto. Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente
te, um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o
contar da data da contratação. b) Contas a receber de clientes. São registrados ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Ativos
e mantidos no balanço pelo valor nominal dos títulos desses créditos acresci- financeiros ao custo amortizado compreendem equivalentes de caixa, contas
dos de variações cambiais, quando aplicável, e não são ajustados a valor pre- a receber de clientes e créditos com partes relacionadas. Desreconhecimento
sente por representarem vencimentos de curto prazo. A provisão para créditos de ativos financeiros Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de
incobráveis é constituída em montante suficiente pela Administração para fa- um ativo financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é
zer face às eventuais perdas na realização dos créditos. c) Estoques. Os esto- desreconhecido quando: Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraques são avaliados ao custo. Os custos incorridos são contabilizados pelo ram; e A Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo
custo de aquisição segundo o custo médio, que não excede o seu valor de ou assumem uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebimercado ou custo de reposição. d) Impostos a recuperar. Os impostos a com- dos sem atraso significativo a um terceiro nos termos de um contrato de repaspensar são representados por retenções na fonte, os quais serão compensa- se transferindo substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou nem
dos com os respectivos valores a recolher. Os mesmos estão sujeitos a revi- transferindo nem retendo substancialmente todos os riscos e benefícios do
sões pelas autoridades fiscais durante os diferentes períodos prescricionais ativo, mas transferindo o controle do ativo. Passivos financeiros. Reconheciprevistos em legislações especificas. e) Imobilizado. O imobilizado está regis- mento inicial e mensuração. Todos os passivos financeiros são mensurados
trado ao custo de aquisição, deduzido de depreciação acumulada, calculada inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro
com base no método linear ao longo das vidas úteis estimadas dos ativos, que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de transação que
conforme taxas a seguir apresentadas: Edifícações - 4%; Instalações indus- sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Mensuração
triais - 10%; Móveis e utensílios - 10%; Veículos - 20%; Processamento de da- subsequente. Para fins de mensuração subsequente, a Companhia classifica
dos - 20%. Um item de imobilizado é baixado quando vendido ou quando ne- seus passivos de acordo com a seguinte categoria: Passivos financeiros ao
nhum benefício econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual custo amortizado. Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamenganho ou perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferen- tos contraídos e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequenteça entre o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) é incluído na de- mente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva.
monstração do resultado no exercício em que o ativo for baixado. O valor resi- Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baidual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no xados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva. O
encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou
o caso. f) Intangível. O Intangível é composto por marcas e patentes, está de- ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante do método da
monstrado ao custo de aquisição e tem a vida útil indefinida, logo, não sofre taxa de juros efetiva. A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é inamortização, mas são considerados para teste de recuperabilidade anualmen- cluída como despesa financeira na demonstração do resultado. Essa categoria
te. Ganhos e perdas resultantes da baixa de um ativo intangível são mensura- geralmente se aplica aos empréstimos e debêntures, fornecedores nacional e
dos como a diferença entre o valor líquido obtido da venda e o valor contábil estrangeiro e débitos com partes relacionadas. Para mais informações acerca
do ativo, sendo reconhecidos na demonstração do resultado no momento da dos empréstimos e debêntures, vide Nota 13 e 14. Desreconhecimento de
baixa do ativo. g) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não finan- passivos financeiros. Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob
ceiros. Os ativos de longo prazo da Companhia são revistos anualmente para o passivo é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for
se identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é
eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente difenão ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável é calculado rentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificapara verificar se há perda, e se houver, a mesma é reconhecida pelo montante dos, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo

Demonstrações do Resultado exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
(Em milhares de reais)
2021
2020
Receita líquida de vendas e serviços (Nota 19)��������������� 621.896 522.703
Custo das vendas e serviços (Nota 20)���������������������������� (458.470) (371.865)
Lucro bruto����������������������������������������������������������������������� 163.426 150.838
Receitas (despesas) operacionais����������������������������������� (53.248) (55.955)
Despesas com vendas (Nota 21)����������������������������������� (31.714) (32.585)
Despesas gerais e administrativas (Nota 22)����������������� (22.715) (23.951)
Outras receitas operacionais������������������������������������������
1.181
581
Resultado operacional antes das receitas e despesas
financeiras líquidas��������������������������������������������������������� 110.178
94.883
Resultado financeiro, líquido (Nota 23)����������������������������� (50.435) (80.000)
Receitas financeiras�������������������������������������������������������
600
317
Despesas financeiras����������������������������������������������������� (44.709) (30.213)
Variações cambiais, líquidas������������������������������������������
(6.326) (50.104)
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da
contribuição social���������������������������������������������������������� 59.743
14.883
Imposto de Renda e contribuição social corrente
(Nota 24)������������������������������������������������������������������������� (15.027) (6.098)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(Nota 24)�������������������������������������������������������������������������
(5.757)
742
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício��������������������������������� 38.959
9.527
Demonstrações do Resultado Abrangente exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020
2021
2020
(Em milhares de reais)
Lucro/(Prejuízo) do exercício����������������������������������������������� 38.959
9.527
Outros resultados abrangentes�������������������������������������������
–
–
Outros resultados abrangentes do exercício, líquidos
de impostos����������������������������������������������������������������������� 38.959
9.527
Demonstrações do Fluxos de Caixa exercícios
findos em 31/12/2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Fluxos de caixa das atividades operacionais
2021
2020
Lucro líquido (Prejuízo) do exercício antes do Imposto���� 59.743
14.883
Ajustes de receitas e despesas não envolvendo caixa
Depreciação (Nota 11)������������������������������������������������������ 22.656
22.357
Provisão para encargos sobre empréstimos e
financiamentos (Nota 13)������������������������������������������������ 20.068
12.504
Provisão para encargos sobre Debêntures (Nota 14)�������
1.933
719
Provisão (reversão) para créditos de liquidação duvidosa
(Nota 5)���������������������������������������������������������������������������
(1.028)
1.354
Provisão para encargos trabalhistas���������������������������������
587
105
Provisão participação nos resultados (Nota 16)���������������
226
(166)
Provisão para riscos trabalhistas (Nota 17)����������������������
124
1.673
Variação cambial empréstimo bancários (Nota 13)����������
1.936
14.716
Perdas por baixa de imobilizado (Nota 11)�����������������������
1.988
7.768
Geração bruta de caixa operacional��������������������������������� 108.233
75.913
(Aumento) redução nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes�������������������������������������������� (20.937) (4.643)
Estoques���������������������������������������������������������������������������
3.986
(5.517)
Impostos a recuperar��������������������������������������������������������
(194)
(1.674)
Partes relacionadas����������������������������������������������������������
(8.966) (13.956)
Adiantamentos a fornecedores�����������������������������������������
3.534
(9.202)
Depósitos judiciais������������������������������������������������������������
(76)
(553)
Outros créditos�����������������������������������������������������������������
(130)
(73)
Aumento (redução) nos passivos operacionais
Fornecedores������������������������������������������������������������������� 26.441
9.166
Impostos a recolher����������������������������������������������������������
(2.986) 11.858
Salários e encargos sociais����������������������������������������������
(855)
241
Partes relacionadas����������������������������������������������������������
1.342 (31.449)
Pagamento da provisão para riscos trabalhistas (Nota 17) (1.086)
(1.309)
Outras obrigações������������������������������������������������������������ (18.043) (16.850)
INSS parcelamento����������������������������������������������������������
–
(488)
Caixa líquido gerado pelas atividades opercionais���� 90.263
11.464
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições no imobilizado (Nota 11)��������������������������������� (57.595) (41.227)
Aquisições no intangível���������������������������������������������������
(6)
(3)
Caixa líquido consumido pelas atividades de
investimentos���������������������������������������������������������������� (57.601) (41.230)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captações realizadas������������������������������������������������������� 97.036 444.495
Arrendamento mercantil (Nota 13)������������������������������������
–
337
Empréstimos bancários (Nota 13)������������������������������������ 97.036 250.543
Debêntures (Nota 14)����������������������������������������������������
– 193.615
Pagamentos efetuados����������������������������������������������������� (106.216) (402.324)
Arrendamento mercantil (Nota 13)������������������������������������
(173) (2.471)
Empréstimos bancários (capital de giro) (Nota 13)���������� (70.079) (380.553)
Adiantamentos Contrato de Câmbio (ACC) (Nota 13)������
(9.299) (5.363)
Juros pagos (Nota 13)������������������������������������������������������ (26.665) (13.937)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamentos
(9.180) 42.171
Aumento (redução)Redução líquido(a) no caixa e
equivalentes de caixa����������������������������������������������������� 23.482
12.405
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
(Nota 4)��������������������������������������������������������������������������� 18.974
6.569
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício (Nota 4) 42.456
18.974
original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos
valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. n) Estimativas
contábeis. As estimativas e premissas são revisadas periodicamente. Mudanças em estimativas contábeis podem afetar apenas o período no qual a revisão foi feita, ou períodos futuros. Com base em premissas, a Companhia faz
estimativas com relação ao futuro. Por definição, as estimativas e julgamentos
contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica
e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas
razoáveis para as circunstâncias. As estimativas contábeis raramente serão
iguais aos respectivos resultados reais. Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos. Ativo fiscal diferido é reconhecido para os prejuízos
fiscais não utilizados na extensão em que seja provável que haja lucro tributável disponível para permitir a utilização dos referidos prejuízos. Julgamento
significativo da Administração é requerido para determinar o valor do ativo fiscal diferido que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de
lucros tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal
futuras. A compensação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite
de 30% do lucro tributável gerado em determinado exercício fiscal. Reconhecimento para crédito de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação duvidosa das contas a receber é constituída em montante considerado
suficiente para cobrir as perdas esperadas em sua realização. A política contábil para estabelecer a provisão requer a análise individual das faturas de clientes inadimplentes em relação às medidas de cobrança adotadas por departamento responsável e, de acordo com o estágio da cobrança, é estimado um
montante de provisão a ser constituída. A provisão não contempla Partes Relacionadas, devido a pouca materialidade das operações comerciais com as
partes relacionadas. Caso se tornem materiais, a PCLD deve ser avaliadas em
casos que os atrasos sejam superiores a 180 dias. Valor justo de instrumentos
financeiros. O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados
em mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços de
compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do balanço,
sem dedução dos custos de transação. O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado ativo é determinado utilizando técnicas de
avaliação. Essas técnicas podem incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de interesses); referência ao valor justo corrente de outro
instrumento similar; análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos
de avaliação. Provisões para riscos trabalhistas. A Companhia reconhece provisão para causas trabalhistas. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências
disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais
ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. o) Normas e pronunciamentos novos ou revisados aplicados
pela primeira vez em 2021. A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são válidas para períodos anuais iniciados em 1º de
janeiro de 2021 ou após essa data. A Companhia decidiu não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido
emitidas, mas ainda não estejam vigentes. Alterações no CPC 06 (R2), CPC
11, CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência.
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e 48 fornecem exceções temporárias que endereçam os efeitos das demonstrações financeiras quando uma
taxa de certificado de depósito interbancário é substituída com uma alternativa
por uma taxa quase que livre de risco. As alterações incluem os seguintes expedientes práticos: Um expediente prático que requer mudanças contratuais,
ou mudanças nos fluxos de caixa que são diretamente requeridas pela reforma, a serem tratadas como mudanças na taxa de juros flutuante, equivalente
ao movimento numa taxa de mercado. Permite mudanças requeridas pela
reforma a serem feitas nas designações e documentações de hedge, sem que
o relacionamento de hedge seja descontinuado. Fornece exceção temporária
para entidades estarem de acordo com o requerimento de separadamente
identificável quando um instrumento com taxa livre de risco é designado como
hedge de um componente de risco. Essas alterações não tiveram impacto nas
demonstrações financeiras da Companhia. Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para Arrendatários em Contratos
de Arrendamento que vão além de 30 de junho de 2021. As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC 06
(R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19. Como
um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modificação
do contrato de arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a
mudança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento. A alteração pretendia a ser aplicada até 30 de junho de 2021, mas como o impacto da
pandemia do Covid-19 pode continuar, em 31 de março de 2021, o CPC estendeu o período da aplicação deste expediente prático para de 30 junho de 2022.
Essa alteração entra em vigor para exercícios sociais iniciados em, ou após, 1º
de janeiro de 2021. No entanto, a Companhia ainda não recebeu benefícios
concedidos para arrendatários relacionados à Covid-19. Sendo assim tal norma não apresenta impacto sobre as demonstrações financeiras, nem se espera que haja algum impacto futuro para a Companhia. p) Normas emitidas, mas
ainda não vigentes. As normas e interpretações novas e alteradas emitidas,
mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras
da Companhia, estão descritas a seguir. A Companhia pretende adotar essas
normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em
vigor. Alterações ao IAS 1: Classificação de passivos como circulante ou não
circulante. Em janeiro de 2020, o IASB emitiu alterações nos parágrafos 69 a
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76 do IAS 1, correlato ao CPC 26, de forma a especificar os requisitos para
classificar o passivo como circulante ou não circulante. As alterações esclarecem: O que significa um direito de postergar a liquidação; Que o direito de
postergar deve existir na data-base do relatório; Que essa classificação não
é afetada pela probabilidade de uma entidade exercer seu direito de postergação; Que somente se um derivativo embutido em um passivo conversível
for em si um instrumento de capital próprio os termos de um passivo não
afetariam sua classificação As alterações são válidas para períodos iniciados
a partir de 1º de janeiro de 2023 e devem ser aplicadas retrospectivamente. Alterações ao IAS 8: Definição de estimativas contábeis Em fevereiro de 2021, o
IASB emitiu alterações ao IAS 8 (norma correlata ao CPC 23), no qual introduz
a definição de ‘estimativa contábeis’. As alterações esclarecem a distinção entre mudanças nas estimativas contábeis e mudanças nas políticas contábeis
e correção de erros. Além disso, eles esclarecem como as entidades usam as
técnicas de medição e inputs para desenvolver as estimativas contábeis. As
alterações serão vigentes para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro
de 2023 e aplicarão para mudanças nas políticas e estimativas contábeis que
ocorrerem em, ou após, o início desse período. Adoção antecipada é permitida
se divulgada. Alterações ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2: Divulgação de
políticas contábeis Em fevereiro de 2021, o IASB emitiu alterações ao IAS 1
(norma correlata ao CPC 26 (R1)) e IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements, no qual fornece guias e exemplos para ajudar entidades a
aplicar o julgamento da materialidade para a divulgação de políticas contábeis.
As alterações são para ajudar as entidades a divulgarem políticas contábeis
que são mais úteis ao substituir o requerimento para divulgação de políticas
contábeis significativas para políticas contábeis materiais e adicionando guias
para como as entidades devem aplicar o conceito de materialidade para tomar
decisões sobre a divulgação das políticas contábeis. As alterações ao IAS 1
são aplicáveis para períodos iniciados em, ou após, 1º de janeiro de 2023 com
adoção antecipada permitida. Já que as alterações ao Practice Statement 2
fornece guias não obrigatórios na aplicação da definição de material para a
informação das políticas contábeis, uma data para adoção desta alteração
não é necessária.
4. Caixa e equivalentes de caixa
2021
2020
Caixa e contas correntes bancárias�������������������������
13.208
10.883
Aplicações financeiras����������������������������������������������
29.248
8.091
42.456
18.974
O excedente de caixa da Companhia é aplicado em ativos financeiros de baixo
risco, sendo os principais instrumentos financeiros representados por CDBs
(Certificados de Depósitos Bancários). As aplicações financeiras da Companhia buscam rentabilidade compatível às variações do CDI. Dada à natureza e
característica das aplicações financeiras, estas já estão reconhecidas pelo seu
valor justo, em contrapartida ao resultado.
5. Contas a receber de clientes
2021
2020
Contas a receber de clientes������������������������������������
70.170
70.966
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 10)�
3.661
903
Duplicatas Descontadas (a)�������������������������������������
(5.790)
(24.765)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa���������
(4.822)
(5.850)
Total�������������������������������������������������������������������������
63.219
41.254
(a) O valor referente a Duplicatas descontadas foram negociados na modalidade de cessão com coobrigação, cujo saldo em 31 de dezembro de 2021 se
refere as Instituições Financeiras: Banco Daycoval - prazo máximo de 90 dias
- taxa 1,1962%% ao mês. Banco Fibra - prazo máximo 90 dias - taxa 1,21% ao
mês. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a composição do saldo de contas
a receber de produtos faturados por idade de vencimento está demonstrada
a seguir:
2021
2020
A vencer����������������������������������������������������������������������
65.195
64.400
Vencido, com atraso de
01 a 30 dias���������������������������������������������������������������
2.377
1.135
31 a 60 dias���������������������������������������������������������������
127
392
61 a 90 dias���������������������������������������������������������������
1.114
403
Mais de 91 dias���������������������������������������������������������
5.018
5.539
Total�����������������������������������������������������������������������������
73.831
71.869
A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa
está demonstrada a seguir:
2021
2020
Saldo no início do exercício�����������������������������������������
(5.850)
(4.496)
(Adições) e reversões��������������������������������������������������
1.028
(1.354)
Saldo no final do exercício�������������������������������������������
(4.822)
(5.850)
6. Estoques
2021
2020
Matérias primas e embalagens
27.567
18.679
Mercadoria em depósito
25.216
32.468
Mercadorias para revenda
17.032
7.146
Produtos acabados
4.006
6.243
Produtos em processo
1.437
1.282
Mercadoria em trânsito
–
8.729
Outros materiais (principalmente manutenção)
18.812
15.537
94.070
90.084
7. Impostos a recuperar
2021
2020
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços
- ICMS����������������������������������������������������������������������
13.597
11.979
IRPJ – Antecipações��������������������������������������������������
–
1.740
CSLL – Antecipações�������������������������������������������������
–
625
Contribuição para financiamento da seguridade
social - COFINS��������������������������������������������������������
12.173
11.844
Programa de integração social – PIS�������������������������
1.678
2.408
Imposto sobre produtos industrializados - IPI�������������
221
604
Outros�������������������������������������������������������������������������
110
268
27.779
29.468
Circulante�������������������������������������������������������������������
27.779
27.585
Não circulante�������������������������������������������������������������
–
1.883
Em 15 de março de 2017 o Plenário do Supremo Tribunal Federal firmou o
entendimento de que “O ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da Cofins” (Tema 69 de Repercussão Geral). Provimento do RE
574.706.
A Companhia questionou judicialmente a manutenção do ICMS na base de
cálculo do PIS e da COFINS (Processo nº 5070628-90.2019.4.02.5101 da 21ª
Vara Federal do Rio de Janeiro), requerendo a restituição do indébito não prescrito. A reivindicação foi julgada procedente, com trânsito em julgado certificado. O processo ainda se encontra em fase de liquidação, tendo a Companhia
apurado crédito no valor de R$ 21.751 (R$ 20.979 em 2020), relativo ao período de 2014 a 2020 acrescidos das atualizações monetárias de 2021. O crédito
em questão ainda está pendente de homologação judicial.
A liquidação de sentença se encontra sob recurso de Agravo de Instrumento
interposto pela União Federal.
O reconhecimento do crédito extemporâneo será registrado oportunamente,
após julgamento do agravo interposto pela União Federal quando haverá a
homologação dos cálculos de liquidação da sentença.
8. Adiantamentos a fornecedores
2021
2020
Antecipação de contrato de câmbio����������������������������
–
3.430
Importações em andamento����������������������������������������
4.363
3.159
Adiantamento a despachantes aduaneiros�����������������
189
100
Adiantamento a fornecedores nacionais���������������������
2.208
2.019
Adiantamento a fornecedores estrangeiros�����������������
119
261
Adiantamento partes relacionadas (Nota 10)��������������
59
4.933
6.938
13.902
9. Tributos diferidos: A Companhia, fundamentada em seu plano de negócios, que demonstra a capacidade de geração de lucros tributáveis futuros,
constituiu o crédito fiscal do imposto de renda e da contribuição social decorrentes de prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social e diferenças
temporárias. Abaixo segue disposta a composição dos créditos fiscais:
2021
2020
Prejuízos fiscais�����������������������������������������������������������
9.262
14.043
Variação monetária�����������������������������������������������������
4.682
3.583
Provisão para créditos de liquidação duvidosa������������
1.206
1.462
Provisão para riscos trabalhistas���������������������������������
112
353
PLR������������������������������������������������������������������������������
274
246
Provisão INSS litígios trabalhistas�������������������������������
567
725
Venda diferida��������������������������������������������������������������
350
272
Diferenças temporárias������������������������������������������������
7.191
6.641
Imposto de renda diferido��������������������������������������������
16.453
20.685
Base negativa��������������������������������������������������������������
3.334
5.055
Variação monetária�����������������������������������������������������
1.685
1.290
Provisão para créditos de liquidação duvidosa������������
434
527
Provisão para riscos trabalhistas���������������������������������
40
127
PLR������������������������������������������������������������������������������
99
89
Provisão INSS litígios trabalho������������������������������������
204
261
Venda Diferida�������������������������������������������������������������
126
98
Diferenças temporárias������������������������������������������������
2.588
2.392
Contribuição social diferida�����������������������������������������
5.922
7.447
Total de tributos diferidos���������������������������������������������
22.375
28.131
Durante o exercício de 2021 a Companhia compensou R$ 19.126 referente ao
benefício fiscal de prejuízo fiscal e base negativa, e espera continuar compensando nos próximos anos. 10. Partes relacionadas: Abaixo segue a composição das contas com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
Ativo
Circulante Não Circulante
2021 2020 2021 2020
Quimpac de Colômbia S.A. (Nota 5) (c)��������� 1.388
–
–
–
Química Del Pacífico Ltda (Nota 5) (c)����������� 1.852
619
–
–
Quimpac S/A (Nota 5 e 8)������������������������������
480 5.217
–
–
Química do Atlântico Participações Ltda.(a)���
–
– 65.209 56.257
Quimpac Brasil Participações Ltda (a)�����������
–
–
66
53
Quimpac do Brasil Com. Prod. Agropecuários
Ltda (a)���������������������������������������������������������
–
–
2
1
3.720 5.836 65.277 56.311
Passivo
Circulante Não Circulante
2021 2020 2021 2020
Quimpac de Colômbia S.A. ���������������������������
–
–
–
483
Química Del Atlántico S.A.C. (b)���������������������
–
– 14.297 12.472
Quimpac S/A (Nota 12) (d)����������������������������� 62.594 41.358
–
–
62.594 41.358 14.297 12.955
As operações realizadas com companhias associadas, são feitas em condições normais de mercado. (a) Os valores a receber da Química do Atlântico
Participações Ltda, Quimpac Brasil Participações Ltda e Quimpac do Brasil
Com. Prod. Agropecuários Ltda são referentes a conta correntes; (b) Os valores devidos a Química Del Atlântico S.A.C., referem-se substancialmente
a mútuos que foram renegociados em 2019, com amortizações em parcelas
anuais e taxa juros de 7% a.a.; (c) Os saldos a receber das partes relacionadas Quimpac De Colômbia S.A. e Química Del Pacífico Ltda. estão relacionados a venda de mercadorias intercompany e fazem parte da operação normal

da Cia. (d) Os saldos a pagar com a Quimpac S.A estão relacionados a compra de mercadorias para revenda. Estão em conformidade com as operações
normais de compra e venda da Cia. Transações com partes relacionadas. As
seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:
a) Venda de produtos e serviços
2021
2020
Vendas de produtos para
Quimpac S.A. ������������������������������������������������������������
2.171
1.042
Química del Pacífico �������������������������������������������������
4.616
1.824
Quimpac de Colombia ����������������������������������������������
2.382
9.169
2.866
b) Compra de produtos e serviços
2021
2020
Compras de produtos e serviços com a
Quimpac S.A. ������������������������������������������������������������
71.086
114.201
Quimpac de Colombia ����������������������������������������������
5.388
1.738
76.474
115.939
c) Remuneração do pessoal-chave da Administração. O pessoal-chave da
Administração inclui o Conselho da Administração (diretores executivos e não
executivos) e todos os administradores da Companhia. A remuneração paga
ao pessoal-chave da Administração por serviços prestados no exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 foi de R$3.108 (R$2.855 em 2020). d) Saldos do
fim do exercício, decorrentes da venda e compra de produtos:
2021
2020
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 5)
Quimpac S.A. ������������������������������������������������������������
421
284
Quimpac de Colômbia�����������������������������������������������
1.388
–
Química Del Pacífico�������������������������������������������������
1.852
619
Total (Nota 5)�������������������������������������������������������������
3.661
903
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 12)
Quimpac S.A. ������������������������������������������������������������
62.594
41.358
11. Imobilizado
Taxa
2021
2020
de
DepreDepredepreciação
ciação
ciação
acumu- Saldo
acumu- Saldo
Descrição
(%)
Custo
lada líquido Custo
lada líquido
Terrenos������������������ –
9.953
– 9.953 9.953
– 9.953
Edificações������������� 4
31.366 (9.567) 21.799 31.366 (8.359) 23.007
Instalações
industriais������������� 10
199.201 (114.892) 84.309 183.201 (93.940) 89.261
Móveis e utensílios 10
1.261
(764)
497
1.133
(648)
485
Veículos������������������ 20
2.380 (1.798)
582 2.217 (1.646)
571
Processamento de
dados�������������������� 20
3.433 (2.820)
613 3.375 (2.590)
785
Total do imobilizado
em serviço������������
247.594 (129.841) 117.753 231.245 (107.183) 124.062
Obras em
andamento�����������
117.857
– 117.857 78.597
– 78.597
Total do imobilizado
em curso���������������
117.857
– 117.857 78.597
– 78.597
Total do imobilizado
365.451 (129.841) 235.610 309.842 (107.183) 202.659

Abaixo é demonstrada a movimentação do imobilizado no exercício:
Depre- TransfeDescrição
31/12/2020 Adições Baixa ciação rências 31/12/2021
Terrenos ����������������
9.953
–
–
–
–
9.953
Edificações������������
23.007
–
– (1.208)
–
21.799
Instalações
industriais������������
89.261
3.328
– (20.951)
12.671
84.309
Móveis e utensílios
485
128
–
(116)
–
497
Veículos�����������������
571
163
–
(152)
–
582
Processamento de
dados�������������������
785
57
–
(229)
–
613
Obras em
andamento (a)�����
78.597 53.919 (1.988)
– (12.671) 117.857
202.659 57.595 (1.988) (22.656)
– 235.610
Depre- Transfe31/12/2019 Adições Baixa ciação rências 31/12/2020
Descrição
Terrenos (a)�����������
16.875
– (6.922)
–
–
9.953
Edificações������������
24.710
– (648) (1.055)
–
23.007
Instalações
industriais������������ 107.067
2.445
– (20.600)
349
89.261
Móveis e utensílios
549
47
–
(112)
1
485
Veículos�����������������
893
–
(13)
(315)
6
571
Processamento de
dados�������������������
574
492
(8)
(275)
2
785
Obras em
andamento (a)�����
40.890 38.242 (177)
–
(358)
78.597
191.558 41.226 (7.768) (22.357)
– 202.659
Aumento do saldo referente a projetos de grande complexidade de conversão
tecnologia da fábrica de Honório Gurgel que se estenderá por alguns anos.
12. Fornecedores
2021
2020
Não
Não
Circulante circulante Circulante circulante
Fornecedores nacionais�����
38.263
35.095
–
Fornecedores estrangeiros�
47.488
4.445
41.529
8.368
Fornecedores partes
relacionadas (Nota 10)�����
62.594
–
41.358
–
Total de fornecedores���������
148.345
4.445
117.982
8.368
12.1. Fornecedores com risco sacado. A Companhia possui convênio com
instituições financeiras, com a finalidade de possibilitar aos seus fornecedores
a utilização de linhas de crédito, o que possibilita aos fornecedores antecipar
recebíveis no curso normal das compras efetuadas pela Companhia. A Companhia tem ainda transações comerciais de aumento de prazo, rotineiramente
como parte de sua atividade, sem a contrapartida de encargos financeiros.
Estas transações foram avaliadas pela Administração e foi concluído que possuem características comerciais, uma vez que não há alterações no preço e/
ou prazo previamente estabelecidos comercialmente e está, única e exclusivamente a critério do fornecedor em realizar a antecipação de seus recebíveis
contra a Companhia.
2021
2020
Fornecedores com Risco Sacado�������������������������������
24.637
9.998
13. Empréstimos e financiamentos: As principais informações a respeito dos empréstimos e financiamentos são:
Moeda 31/12/2021 31/12/2020
Início
Vencimento
Tipo de amortização
Garantias
Moeda estrangeira
Banco Scotia Bank������������������������������������ USD
–
3.423 10/09/2020
09/03/2021
Ao final
Corporativa
IDB Bank �������������������������������������������������� USD
–
3.118 21/09/2020
22/03/2021
Ao final
Corporativa
IDB Bank��������������������������������������������������� USD
–
4.677 02/11/2020
06/05/2021
Ao final
Corporativa
IDB Bank �������������������������������������������������� USD
–
21.306 24/11/2020
24/05/2021
Ao final
Corporativa
IDB Bank��������������������������������������������������� USD
11.161
– 13/09/2021
13/03/2022
Ao final
Corporativa
Banco Bradesco���������������������������������������� USD
6.809
– 16/07/2021
18/01/2022
Ao final
Depósito Cedae
Total moeda estrangeira����������������������������
17.970
32.524
Moeda nacional
Banco Santander S.A.�������������������������������� R$
28
55 02/12/2019
02/12/2022
Mensal
Bem Móvel
Banco Santander S.A.�������������������������������� R$
18
37 02/12/2019
02/12/2022
Mensal
Bem móvel
Banco Santander S.A.�������������������������������� R$
17
32 28/02/2020
28/02/2023
Mensal
Bem móvel
Banco Santander S.A.�������������������������������� R$
169
281 05/062020
05/06/2023
Mensal
Bem móvel
Banco do Brasil������������������������������������������ R$
20/05/2024
Mensal
Terreno SC
19.423
– 20/05/2021
Banco Bocom��������������������������������������������� R$
8.128
– 16/07/2021
17/01/2022
Ao final
Corporativa
Total moeda nacional���������������������������������
27.783
405
Total de empréstimos e financiamentos�����
45.753
32.929
Circulante����������������������������������������������������
34.040
32.697
232
Não circulante����������������������������������������������
11.713
Nas contratações em moeda local, as taxas variam de CDI+3,25% a.a. está demonstrada abaixo:
CDI+6,67% a.a, e nas contratações em moeda estrangeira, as taxas variam Acionistas
2021
2020
de Libor + 3,25 % a.a a Libor + 4,75% a.a. Abaixo segue disposta a movimenAções ParticiAções Particitação dos empréstimos e financiamentos:
R$ Ordinárias pação
R$ Ordinárias pação
ArrendaEmprés- Adiantamentos
Química do
mento
timos
contrato
Atlântico Partimercantil bancários
de câmbio
Total
cipações Ltda. 122.834 122.833.875 100% 122.834 122.833.875 100%
Saldo em 31 de
Capital social
dezembro de 2020��������
405
32.524
(–) 32.929 integralizado�� 122.834 122.833.875 100% 122.834 122.833.875 100%
Captação������������������������
–
87.484
9.552 97.036 b) Dividendos: A Companhia, seguindo a Legislação vigente, artigo 189 da Lei
Pagamentos
(173)
(70.079)
(9.299) (79.551) nº 6.404/76, compensou os prejuízos acumulados no exercício de 2021. Sendo
Variações cambiais���������
–
2.445
(509)
1.936 assim não houve distribuição de Lucro no ano de 2021. c) Reserva legal: Será
Juros provisionados��������
28
19.784
256 20.068 constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos terJuros pagos��������������������
(28)
(26.637)
– (26.665) mos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A
Saldo em 31 de
Companhia poderá deixar de constituir a reserva legal no exercício em que o
dezembro de 2021��������
232
45.521
– 45.753 saldo dessa reserva, acrescido do montante das reservas de capital, exceder
Circulante�����������������������
173
33.867
– 34.040 de 30% do capital social. Esta reserva deve ser utilizada para compensar prejuNão circulante�����������������
59
11.654
–
11.713 ízos ou aumentar o capital. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, a Companhia
As obrigações da Companhia em relação aos contratos mantidos junto às ins- não constituiu reserva legal em em virtude de a Companhia ter optado compentituições financeiras são basicamente para a manutenção de uma parte da sado prejuízos acumulados conforme artigo 189 da Lei 6.404/76. 19. Receita
carteira de cobrança, ou do recebimento de certos contratos, como garantia Líquida de Vendas e Serviços: A composição das receitas é a seguinte:
bancária junto a estas instituições. 14. Debêntures: Em Assembleia Geral Ex2021
2020
traordinária, realizada em 26 de novembro de 2020, a Companhia firmou o Receita bruta de vendas���������������������������������������������� 746.767 618.594
Instrumento Particular de Escritura da 1ª emissão de debêntures simples, não Devoluções e abatimentos������������������������������������������� (12.684)
(3.875)
conversíveis em ações, no valor total de R$200.000. As debêntures possuem Deduções sobre as receitas����������������������������������������� (112.187) (92.016)
valor nominal de R$1.000,00 (mil reais) e os recursos foram integralmente desICMS��������������������������������������������������������������������������� (76.958) (64.293)
tinadas à quitação de empréstimos. O prazo de pagamento em 60 meses, com
PIS������������������������������������������������������������������������������
(6.283)
(4.946)
12 meses de carência de principal, com juros de 4.15% a.a. mais a variação
COFINS���������������������������������������������������������������������� (28.946) (22.777)
do CDI. A Companhia possui cláusulas que podem gerar antecipação do ven- Receita líquida���������������������������������������������������������������� 621.896 522.703
cimento de dívidas em determinados contratos de empréstimos e debêntures. 20. Custos das vendas e serviços
O vencimento antecipado só ocorre quando do não atendimento da relação
2021
2020
EBITDA/Divida Financeira Liquida com o mercado bancário, onde em 2021 Custos dos produtos vendidos (fabricação própria) 272.400 293.262
esta relação foi de 1,61 EBITDA ou pela relação de PL/Divida Liquida pela Matérias-primas�������������������������������������������������������������� 220.943 237.865
relação de 2,17. Os empréstimos que seguem esta diretriz estão atrelados aos Embalagens��������������������������������������������������������������������
1.062
1.144
contratos celebrados com os bancos Santander e Itaú (Debenturistas), e são Materiais auxiliares���������������������������������������������������������
5.748
6.188
medidos uma única vez no ano, em abril do ano seguinte ao encerramento Depreciação�������������������������������������������������������������������
22.151
21.974
do ano. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia atendeu aos indicadores Mão de obra�������������������������������������������������������������������
16.371
17.625
requeridos contratualmente. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo das debên- Serviços de terceiros������������������������������������������������������
2.452
2.639
tures era apresentado da seguinte forma:
Custos fixos e outros������������������������������������������������������
3.673
5.827
77.250
31/12/2021 Custos de mercadorias revendidas (a)��������������������������� 183.810
77.935
32.754
Principal atualizado��������������������������������������������������������������������
200.000 Matérias-primas��������������������������������������������������������������
44.496
Juros incorridos��������������������������������������������������������������������������
1.933 Mercadorias�������������������������������������������������������������������� 105.875
2.260
1.353
Custos de capital a amortizar�����������������������������������������������������
(4.789) Custos de industrialização por terceiros�������������������������
182
109
Total��������������������������������������������������������������������������������������������
197.144 Serviços de terceiros������������������������������������������������������
90
54
Circulante�����������������������������������������������������������������������������������
48.887 Materiais utensílios e consumo��������������������������������������
412
247
Não circulante�����������������������������������������������������������������������������
148.257 Mão de obra�������������������������������������������������������������������
Outros�����������������������������������������������������������������������������
1.576
943
Características da emissão:
Série
1ª emissão - série única Total dos custos das vendas e serviços�������������������� 458.470 371.865
Quantidade de títulos������������������������������������������
200.000 No ano de 2021 as Receitas por Revenda tiveram um aumento de significativo
Valor nominal�������������������������������������������������������
R$200.000 refletindo no respectivo aumento dos seus custos. 21. Despesas com vendas
Data de emissão��������������������������������������������������
04/12/2020
2021
2020
Vencimento inicial������������������������������������������������
04/01/2022 Despesas com vendas nacionais
25.685
25.226
Vencimento final��������������������������������������������������
04/12/2025
Fretes����������������������������������������������������������������������������
20.674
18.945
Período de carência���������������������������������������������
12 meses
Provisão (reversão) para créditos de liquidação
Amortização programada������������������������������������
Mensal
duvidosa����������������������������������������������������������������������
(1.028)
1.354
Juros remuneratórios�������������������������������������������
DI + 4,15%
Brindes e amostras�������������������������������������������������������
857
497
15. Impostos a recolher
Despesas de armazenagem�����������������������������������������
4.986
4.387
Outras���������������������������������������������������������������������������
196
43
2021
2020
Despesas com vendas por exportações�������������������������
6.029
7.359
Circulante
Aluguel de tanques para armazenamento��������������������
1.908
1.680
ICMS������������������������������������������������������������������������������
3.015
806
Comissões sobre contratos de câmbio�������������������������
45
29
Impostos retidos (IRRF, ISS, INSS, Lei nº 10.833)��������
942
902
Fretes����������������������������������������������������������������������������
4.076
5.650
IRPJ Parcelamento (a)���������������������������������������������������
1.581
1.512
31.714
32.585
CSLL Parcelamento (a)��������������������������������������������������
571
546 Total das despesas com vendas����������������������������������
ICMS Parcelamento (b)��������������������������������������������������
4.234
4.084 22. Despesas gerais e administrativas
IRPJ a Recolher�������������������������������������������������������������
237
–
2021
2020
CSLL a Recolher������������������������������������������������������������
88
– Pessoal (a)����������������������������������������������������������������������
11.231
10.418
10.668
7.850 Serviços de terceiros�������������������������������������������������������
2.832
2.851
Não Circulante����������������������������������������������������������������
4.611
5.921 Consultorias administrativas e financeiras����������������������
1.036
690
IRPJ Parcelamento (a)���������������������������������������������������
1.666
2.139 Taxas e emolumentos������������������������������������������������������
1.021
799
CSLL Parcelamento (a)��������������������������������������������������
1.764
5.785 Seguros���������������������������������������������������������������������������
964
914
ICMS Parcelamento (b)��������������������������������������������������
8.041
13.845 Aluguéis, condomínios, luz e água����������������������������������
585
506
(a) Parcelamento firmados em 23 de dezembro de 2020 com prazo de pa- Depreciações�������������������������������������������������������������������
539
588
gamento em 60 prestações mensais; (b) Reparcelamentos firmados em Provisão de riscos trabalhistas����������������������������������������
124
1.673
06 de maio de 2020 com prazo de pagamento em 36 prestações mensais. Auditoria externa��������������������������������������������������������������
527
499
16. Salários e encargos sociais
Despesas com veículos���������������������������������������������������
122
101
144
32
2021
2020 Contribuições e doações�������������������������������������������������
1.233
843
INSS e FGTS �����������������������������������������������������
1.248
1.284 Consultorias jurídicas������������������������������������������������������
194
199
Previdência privada (Nota 20)����������������������������
197
199 Associações de classes��������������������������������������������������
82
104
Participações no resultado���������������������������������
1.099
873 Cartórios e publicações legais�����������������������������������������
295
128
Provisões������������������������������������������������������������
3.640
3.053 Despesas com viagens���������������������������������������������������
–
1.575
Férias������������������������������������������������������������������
2.657
2.205 Despesas ação COVID-19����������������������������������������������
1.786
2.031
Encargos de férias����������������������������������������������
983
848 Outras������������������������������������������������������������������������������
22.715
23.951
Encargos previdenciários�����������������������������������
2.269
2.901 Total��������������������������������������������������������������������������������
Outras taxas e contribuições������������������������������
26
62 (a) Abaixo segue disposta a composição das despesas com pessoal:
8.479
8.372
2021
2020
17. Provisão para riscos trabalhistas: A Administração considera que as pro- Salários (férias e 13º salário) e honorários����������������������
7.317
6.624
visões constituídas são suficientes para cobrir eventuais perdas com os pro- Encargos sociais (INSS e FGTS)������������������������������������
1.740
1.604
cessos em andamento. A movimentação da provisão para riscos trabalhistas Participações no resultado (i)������������������������������������������
389
323
pode ser demonstrada da seguinte forma:
Previdência privada (ii)����������������������������������������������������
245
116
2020 Constituição Reversão Pagamentos 2021 Benefícios (assistência médica, seguros,
1.536
1.479
Trabalhistas������ 1.411
530
(406)
(1.086)
449 vale-transporte e refeições)�������������������������������������������
4
272
1.411
530
(406)
(1.086)
449 Indenizações trabalhistas������������������������������������������������
11.231
10.418
As principais causas trabalhistas provisionadas são relacionadas a pagamento Total��������������������������������������������������������������������������������
de horas extras, responsabilidade subsidiária e solidária, verbas rescisórias e (i) A participação no resultado se baseia em itens relacionados não somente a
etc. Contingências passivas com risco possível: A Companhia possui ações lucratividade, mas em fatores de produção e qualidade. (ii) A Companhia oferede natureza trabalhista que envolvem risco de perda classificado pela Admi- ce a todos os seus colaboradores a participação em um plano de previdência
nistração e por seus advogados e consultores legais como possível, as quais do tipo contribuição definida. O plano é administrado pelo Banco Santander,
totalizam aproximadamente R$ 3.171 em 31 de dezembro de 2021 (R$2.742 Pela natureza do plano, não há risco atuarial a ser reconhecido nas demonsem 2020). 18. Patrimônio líquido: a) Capital social: O capital social da Com- trações financeiras da Katrium e o risco dos investimentos é dos participantes
panhia, subscrito e integralizado está representado por 122.833.875 ações do mesmo. O regulamento vigente prevê a participação dos funcionários do
ordinárias, nominativas com valor nominal de R$1,00 (hum real) cada, totali- percentual entre 4% a 8% do salário, sendo que a patrocinadora contribui com
zando R$122.834. A composição do capital social em 31 de dezembro de 2021 100% do montante aportado pelos funcionários.
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23. Resultado financeiro, líquido

o valor justo seja mensurado ou divulgado nas demonstrações financeiras são
2021
2020
2020 categorizados dentro da hierarquia de valor justo descrita abaixo, com base na
Valor
Valor
informação de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor
Receitas financeiras
Categoria Nível Contábil
justo Contábil
justo
justo como um todo. Mensuração do valor justo: Nível 1 - dados provenientes Passivo
Receita de juros sobre ativos financeiros
mensurados pelo custo amortizado����������������������������
24
62 de mercado ativo (preço cotado não ajustado) de forma que seja possível
Custo
Descontos obtidos de fornecedores������������������������������
128
118 acessar diariamente inclusive na data da mensuração do valor justo. Nível
2 201.933 201.933 200.719 200.719
Outras receitas financeiras�������������������������������������������
448
137 2 - dados diferentes dos provenientes de mercado ativo (preço cotado não Debêntures��������������� amortizado
Custo
Total das receitas financeiras������������������������������������������
600
317 ajustado) incluídos no Nível 1, extraído de modelo de precificação baseado Débitos com partes
2 75.987 75.987 65.248 65.248
Despesas financeiras
em dados observáveis de mercado. Nível 3 - dados extraídos de modelo de relacionadas������������ amortizado
Despesas de juros sobre obrigações financeiras
precificação baseado em dados não observáveis de mercado. O valor justo 26. Cobertura de seguros: Em 31 de dezembro de 2021 o montante de
mensuradas pelo custo amortizado���������������������������� (21.110) (14.719) hierárquico, contábil e de mercado dos principais instrumentos financeiros da
cobertura dos bens segurados é de R$ 419.741, onde a Administração julga
Juros de mora���������������������������������������������������������������
(1.993)
(1.533) Companhia em 31 de dezembro 2021 e 2020 são como segue:
ser suficiente para o caso de ocorrência de eventuais sinistros, em razão
Juros sobre duplicatas descontadas�����������������������������
(6.709)
(1.462)
2021
2020
Encargos sobre saldo devedor��������������������������������������
(12)
(42)
do risco fracionado, com um limite máximo de indenização no montante de
Valor
Valor
(1.568)
Abatimentos sobre duplicatas���������������������������������������
(1.014)
Categoria Nível Contábil
justo Contábil
justo R$250.000.
IOF s/ empréstimos e outros�����������������������������������������
(670)
(1.268)
Data de vigência
Valor da
Multas de mora�������������������������������������������������������������
(56)
(948) Ativo
Custo
(4.767) Caixa e equivalentes
Outras despesas financeiras (Nota 23.1)���������������������� (12.417)
Risco operacional
2 42.456 42.456
18.974 18.974
PIS sobre receitas financeiras��������������������������������������
(4)
(7) de caixa������������������� amortizado
coberto (localidades)
De
Até
cobertura
Custo
COFINS sobre receitas financeiras�������������������������������
(24)
(13) Contas a receber de
Honório Gurgel��������������������� 31/12/2021
31/12/2022
357.385
2 59.558 59.558
41.439 41.439 Santa Cruz���������������������������� 31/12/2021
Encargos sobre parcelamentos������������������������������������
(700)
(3.886) clientes�������������������� amortizado
31/12/2022
29.256
Total das despesas financeiras��������������������������������������� (44.709) (30.213) Créditos com partes
Custo
31/12/2022
50
Variação cambial ativa����������������������������������������������������� 29.450
45.747 relacionadas������������ amortizado
2 68.938 68.938
62.147 62.147 São Paulo����������������������������� 31/12/2021
Escritório - Matriz������������������ 31/12/2021
31/12/2022
50
Variação cambial passiva������������������������������������������������ (35.776) (95.851) Passivo
Armazém externo����������������� 31/12/2021
31/12/2022
33.000
Total das variações cambiais, líquidas����������������������������
(6.326) (50.104) Fornecedores em
Custo
Resultado financeiro, líquido������������������������������������������� (50.435) (80.000) moeda nacional������� amortizado
2 38.263 38.263 25.097 25.097
José Rosenberg Furer - Diretor - CPF 062.985.987-66
a) Outras Despesas Financeiras
Fornecedores em
Custo
Anderson de Azevedo Lopes Assumpção - Diretor - CPF 035.164.847-05
2
47.488 47.488 49.897 49.897
CONTADORA - Sueli Bedendo da SIlva CRC-RJ 093806/O-6
2021
2020 moeda estrangeira�� amortizado
Comissão sobre empréstimos�����������������������������������������
434
495
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Custos de Garantias��������������������������������������������������������
6.790
2.069 Aos Administradores e acionistas da Katrium Indústrias Químicas S.A.. Rio de Janeiro - RJ. Opinião com ressalva. Examinamos as demonstrações finanIRRF s/ Contratos de Câmbio������������������������������������������
2.047
1.898 ceiras da Katrium Indústrias Químicas S.A. (“Katrium” ou “Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
Custo emissão de Debentures
1.596
– demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como
Outras despesas bancárias���������������������������������������������
1.550
305 as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos efeitos do assunto descrito na
12.417
4.767 seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
24. Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a relevantes, a posição patrimonial e financeira, da Companhia em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de
contribuição social, calculados com base nas alíquotas oficiais vigentes, estão caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS)
reconciliados com os valores registrados como despesas de imposto de renda emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião com ressalva: ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Como
e de contribuição social, conforme apresentado abaixo:
apresentado na nota 7, em 16 de julho de 2020, a Companhia obteve decisão favorável em relação à exclusão do ICMS na base de cálculo das contribuições
2021
2020 para o PIS e a COFINS, lhe garantindo, dessa forma, o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente no período de outubro de 2014 a julho
Lucro/(Prejuízo) antes do imposto de renda e da
de 2019. Apesar da decisão favorável transitada em julgado, a Companhia não contabilizou o ativo decorrente dos valores a serem compensados. Desta forma,
contribuição social����������������������������������������������������������������� 59.743 14.883 o patrimônio líquido em 31 de dezembro de 2021 do exercício findo nessa data está apresentado a menor em R$21.751 mil (R$ 15.762 mil líquido dos efeitos
Adições Temporárias�������������������������������������������������������������
4.011 10.842 dos impostos diferidos) e o lucro líquido do exercício apresentado a menor em R$ 21.751 mil (R$ 20.979 mil em 2020). Nossa auditoria foi conduzida de acorVariações cambiais������������������������������������������������������������ 4.394
7.939 do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
PCLD ��������������������������������������������������������������������������������� (1.028)
1.354 intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os
Despesas não dedutíveis���������������������������������������������������
260
681 princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de ContabilidaProvisões para Contingências Trabalhistas�����������������������
(962)
364 de, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e aproOutras���������������������������������������������������������������������������������
1.347
504 priada para fundamentar nossa opinião com ressalva. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgaLucro real (prejuízo) antes da compensação de prejuízo
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de nossa auditoria das
fiscal e base negativa���������������������������������������������������������� 63.754 25.725 demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras e, portanto, não expressamos uma opinião
Reconhecimento de impostos diferidos sobre prejuízos
separada sobre esses assuntos. Para cada assunto abaixo, a descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
fiscais e base negativa���������������������������������������������������������
resultados de nossos procedimentos, é apresentada no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Nós cumprimos as responsabilidades
Compensação Prejuízos Fiscais Anos Anteriores
(19.126) (7.717) descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”, incluindo aquelas em relação a esses principais
Lucro real após compensação de prejuízo fiscal e base
assuntos de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distornegativa������������������������������������������������������������������������������� 44.628 18.008 ções significativas nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles executados para tratar os assuntos abaixo,
Imposto de renda - 15% ������������������������������������������������������� 6.694
2.701 fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as demonstrações financeiras da Companhia. Reconhecimento de receita: As receitas da Companhia
Adicional - 10%���������������������������������������������������������������������� 4.439
1.776 referem-se principalmente a distribuição de produtos químicos no mercado nacional e internacional para as indústrias de defensivos agrícolas e de alimentaRenúncia Fiscal���������������������������������������������������������������������
(123)
– ção humana e animal. O reconhecimento das receitas ocorre apenas quando as obrigações de desempenho são concluídas. O processo de reconhecimento
Despesa de imposto de renda ��������������������������������������������� 11.010
4.477 de receita da Companhia foi considerado como um dos principais assuntos de auditoria devido, entre outros, aos seguintes fatores: (i) ao volume expressivo
Despesa de contribuição social - 9%�����������������������������������
4.017
1.621 de transações; (ii) à sua geração em diferentes jurisdições; (iii) a relevância dos valores envolvidos; e (iv) a necessidade de inputs manuais no processo, os
Despesa de imposto de renda e contribuição social (*)������ 15.027
6.098 quais estão sujeitos ao julgamento e subjetividade por parte da Administração, assim consideramos esse tema como um assunto significativo em nossos traCorrente��������������������������������������������������������������������������������� 15.027
6.098 balhos de auditoria. Como nossa auditoria conduziu o assunto: Nossos procedimentos de auditoria incluíram, entre outros: (i) a obtenção do entendimento dos
Diferido����������������������������������������������������������������������������������� 5.757
(742) procedimentos e controles implementados pela Companhia relacionados ao processo de reconhecimento de receita para auxiliar na seleção e aplicação dos
Alíquota efetiva����������������������������������������������������������������������
35%
36% procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias; (ii) procedimentos de confirmação externa para uma amostra da base que compõe o saldo de contas
(*) Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa possui estoque de prejuízos fiscais a receber mediante o envio de cartas de confirmação; (iii) verificação, por amostragem, das documentações suporte das vendas realizadas no exercício; (iv)
e base negativa de CSLL no montante de R$ 37.047 (R$56.173 em 2020) que teste de corte de competência das receitas, com verificação de documentação comprovando a entrega das mercadorias e dentro da competência correta; (v)
poderão ser utilizados para compensação de lucros tributáveis futuros até o a realização de procedimentos substantivos analíticos para identificar e investigar padrões comerciais incomuns e realizar procedimentos de auditoria adiciolimite de 30% da base tributável anual. 25. Objetivos e políticas para gestão nais onde os resultados reais não estão de acordo com nossas expectativas; e (iv) a revisão da adequação das divulgações incluídas na Nota 19 às demonsde risco financeiro: Os principais fatores de riscos que surgem no curso trações financeiras. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos
normal dos negócios da Companhia são: (i) exposição em moeda estrangeira; aceitáveis as políticas de reconhecimento de receita adotadas pela Administração, bem como as respectivas divulgações efetuadas no contexto das demons(ii) taxa de juros; (iii) preços de matérias primas; (iv) risco de liquidez; e (v) risco trações financeiras tomadas em conjunto. Estoques: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía saldo de estoques no montante de R$94.070 mil. Os
de crédito. A Companhia analisa cada um desses riscos tanto individualmente estoques da Companhia são compostos de matéria-prima e embalagens, mercadoria em trânsito e produtos acabados. A Companhia possuí estoques armacomo em uma base interconectada, e define estratégias para gerenciar o zenados 11 armazéns externos e dois centros de distribuição o que requer processos e controles sobre a existência física dos estoques. Além disso, o grande
impacto econômico sobre o desempenho da Companhia. Embora não possua volume de compras e vendas de matéria prima e mercadorias, além da existência de custos fixos que envolvem critérios diversos de rateio, faz com que a
uma política formal para a gestão de riscos financeiros, a Companhia executa valorização dos estoques se torne complexa e relevante. Devido ao montante envolvido, elevado número de entradas e saídas e complexidade na valorização,
suas operações baseada em quatro pontos principais: (i) estrutura de capital, consideramos esse tema como um assunto significativo em nossos trabalhos de auditoria. Como a nossa auditoria conduziu esse assunto: Nossos procedifinanciamentos e liquidez; (ii) riscos transacionais relacionados ao negócio; mentos de auditoria incluíram: (i) a obtenção do entendimento dos procedimentos e controles implementados pela Companhia relacionados à contagem física
(iii) riscos de conversão de balanços; e (iv) riscos de crédito de contrapartes e monitoramento dos estoques para auxiliar na seleção e aplicação dos procedimentos de auditoria aplicáveis às circunstâncias; (ii) acompanhamento, em
financeiras. As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos bases amostrais, da contagem física efetuada pela Administração das fábricas e armazéns; (iii) verificação, por amostragem, das documentações de compras
descritos abaixo: a) Risco de mercado. a.1) Risco de taxa de câmbio. A e vendas e recálculo do custo médio dos itens selecionados; (iv) avaliação dos critérios utilizados pela Administração para cálculo da provisão para perdas na
Companhia incorre em risco cambial sobre empréstimos, compras e despesas/ realização dos estoques e revisão dos cálculos efetuados; (v) avaliação da necessidade de provisão para perdas na realização dos estoques com base nas
receitas com juros sempre que eles são denominados em moeda diferente de vendas realizadas e itens de movimentação de comercialização lenta; (vi) a realização de procedimentos substantivos analíticos para identificar e investigar
sua moeda funcional. A Companhia possui 65% de seus produtos fabricados,
precificados em USD, desta forma proporciona uma proteção natural a seus padrões incomuns e realizar procedimentos de auditoria adicionais onde os resultados reais não estão de acordo com nossas expectativas; e (vii) a revisão da
custos. Em cada operação em moeda estrangeira a Companhia avalia a adequação das divulgações incluídas na Nota 6 às demonstrações financeiras. Baseados no resultado dos procedimentos de auditoria efetuados sobre os
necessidade de proteção, seja por meio de NDF ou de Swaps. a.2) Risco de estoques, que está consistente com a avaliação da Administração, consideramos aceitáveis as políticas de monitoramento e valorização dos estoques adotataxa de juros: A Companhia aplica uma abordagem dinâmica de hedge de das pela Administração, bem como as respectivas divulgações efetuadas, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. Responsabilitaxa de juros segundo a qual a composição de destino entre a dívida de taxa dades da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
fixa e flutuante é revista periodicamente. O objetivo da política da Companhia financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International
é alcançar um equilíbrio ideal entre custo de captação e a volatilidade dos Accounting Standards Board (IASB) e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
resultados financeiros, levando em conta as condições do mercado, bem livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsácomo a estratégia de negócios. b) Risco de crédito: Concentração de risco vel pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade opede crédito de contraparte: O risco de crédito é reduzido em virtude da grande racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar
pulverização da carteira de clientes e dos procedimentos de controle que o suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Responsabilidades do auditor pela auditoria das
monitoram. Em 2021 e 2020, a Companhia não realizou investimentos, mesmo demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de
assim, a fim de minimizar o risco de crédito de numerários mantidos em conta distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto
corrente, a Companhia adotou políticas de alocação de caixa, levando em nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as
consideração limites e avaliações de créditos de instituições financeiras, não eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou
permitindo concentração de crédito, ou seja, o risco de crédito é monitorado em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações
e minimizado, pois as alocações são realizadas apenas com um seleto grupo financeiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantede contrapartes altamente qualificado. A definição das instituições financeiras mos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, inautorizadas a operar como contrapartes da Companhia estabelece limites dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evimáximos de exposição a cada contraparte com base na classificação de dência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
risco e na capitalização de cada contraparte. Os valores contábeis de caixa que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencioe equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de clientes nais. Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias,
e demais contas a receber, excluindo pagamentos antecipados e impostos mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. Avaliamos a adequação das
a recuperar representam a exposição máxima de risco de crédito em 31 de políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. Concluímos sobre a adequação
dezembro de 2021 e 2020. Não havia nenhuma concentração de risco de do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
crédito relevante com quaisquer contrapartes em 31 de dezembro de 2021 relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
e 2020. c) Risco de liquidez: A Administração da Companhia entende que os que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou
fluxos de caixa das atividades operacionais, caixa e equivalentes de caixa e incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até
investimentos de curto prazo, junto com o acesso a empréstimo, bem como a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. Avaliamos a
o suporte do grupo, são suficientes para financiar as despesas de capital apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as
e o passivo financeiro. d) Gerenciamento de capital: A Companhia está correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
constantemente otimizando sua estrutura de capital visando maximizar o valor Administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria,
do investimento dos acionistas, mantendo a desejada flexibilidade financeira inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Dos assuntos que foram
para executar os projetos estratégicos. Ao analisar sua estrutura de capital, objeto de comunicação com os responsáveis pela Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
a Companhia utiliza a mesma relação de dívida e classificações de capital demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em
aplicada nas suas demonstrações financeiras. O valor justo dos ativos e nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
passivos financeiros é incluído no valor pelo qual o instrumento poderia ser determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma
trocado em uma transação corrente entre partes dispostas a negociar, e não perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. Rio de Janeiro, 09 de março de 2022. ERNST & YOUNG, Auditores Inem uma venda ou liquidação forçada. Todos os ativos e passivos para os quais dependentes S.S., CRC-2SP015199/O-6. Beatriz Gonçalves de Moraes Nicolaci - Sócio contador CRC-1RJ091370/O-0.
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