Terça-feira, 26/04/2022

Indústria Brasileira de Filmes S.A.

CNPJ 33.255.787/0001-91
Relatório da Administração: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, apresentamos para apreciação de V.Sas., o Balanço Patrimonial, a Demonstração de Resultados, a Demonstração das MPL e a Demonstração dos
Fluxos de Caixa, documentos estes que revelam a situação Econômico-Financeira da Cia. em 31/12/21.
Balanço Patrimonial dos Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios findos em 31/12/21 e 2020 (Valores em reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Adiantamentos
Não Circulante
Depósitos Judiciais
Partes relacionadas
Contas a receber
Impostos a recuperar
Impostos diferidos
Intangível
Investimentos
Imobilizado
Total do Ativo
Passivo
Circulante
Fornecedores nacionais
Fornecedores no exterior
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento sobre contratos de câmbio
Impostos e taxas a recolher
Salários e comissões a pagar
Dividendos a pagar
Outras Contas a Pagar
Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
Adiantamento sobre contratos de câmbio
Partes relacionadas
Obrigações tributárias
Impostos diferidos
Patrimônio Líquido
Capital social
Reserva de capital
Reservas de lucro
Ajuste de avaliação patrimonial
Total do Passivo

2021
198.919.784,80
11.471.548,14
73.677.147,55
70.911.321,25
34.084.352,82
8.775.415,04
22.722.559,67
7.139.423,86
1.850.945,00
1.012.151,42
5.233.911,33
7.486.128,06
1.389.518,99
37.205,08
98.119.350,17
99.546.074,24
321.188.418,71

2020
181.620.788,48
16.454.562,07
56.242.051,81
62.509.989,29
38.714.044,80
7.700.140,51
34.104.811,91
6.565.949,51
1.850.945,00
1.012.151,42
21.391.702,57
3.284.063,41
1.577.811,76
37.205,08
105.339.869,32
106.954.886,16
322.680.486,55

Reservas de Lucros
Ajuste de
Reserva para
Capital Reservas
avaliação
Reserva expansão de
Social de Capital Patrimonial
Legal Investimentos
69.377.854,00 517.008,34 28.244.815,22 5.809.962,53 57.158.123,77

Lucros
(Prejuízo)
Total
Saldo em 31/12/19 (Reapresentado)
- 161.107.763,86
Prejuízo do período
(14.486.270,75) (14.486.270,75)
Absorção do Prejuízo
(14.486.270,75) 14.486.270,75
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado
(4.005.634,78)
4.005.634,78
69.377.854,00 517.008,34 24.239.180,44 5.809.962,53 46.677.487,80
146.621.493,11
Saldo em 31/12/20
Lucro líquido do exercício
1.806.155,59 1.806.155,59
Destinação do lucro:
Formação de reserva legal
90.307,78
(90.307,78)
Formação de reserva para expansão de investimento
1.264.308,91 (1.264.308,91)
Distribuição de dividendos
(451.538,90)
(451.538,90)
Realização de impostos diferidos sobre ativo imobilizado
6.464.553,00
6.464.553,00
Realização do custo atribuído do ativo imobilizado
(1.450.702,93)
1.450.702,93
69.377.854,00 517.008,34 22.788.477,51 5.900.270,31 55.857.052,64
154.440.662,80
Saldo em 31/12/21

Demonstração do Resultado para os Exercícios findos em 31/12/21 e 2020
126.623.241,76 108.679.747,28
2021
2020
16.433.342,91 14.989.270,36 Receita Operacional Bruta
338.112.245,99 286.565.380,78
25.055.054,40 23.584.245,65 Vendas no mercado interno
256.737.003,59 215.527.858,38
6.390.309,22
2.279.007,38 Vendas no mercado externo
80.341.549,27 70.290.489,58
64.462.895,06 50.170.102,16 Venda de serviço
1.033.693,13
747.032,82
2.701.796,75
8.363.415,94 Deduções da Receita Bruta
(72.218.683,17) (58.244.552,35)
4.571.557,37
3.411.492,22 Impostos sobre vendas
(66.690.737,59) (54.574.184,31)
4.075.752,04
3.624.213,43 Vendas canceladas
(5.527.945,58) (3.670.368,04)
2.932.534,01
2.258.000,14 Receita Operacional Líquida
265.893.562,82 228.320.828,43
40.124.514,15 67.379.246,16 Custo dos produtos vendidos
(209.848.854,82) (168.440.325,19)
10.960.350,35 17.980.615,45 Lucro Bruto
56.044.708,00 59.880.503,24
4.503.287,36 Despesas gerais e administrativas
(21.471.482,12) (20.720.946,51)
16.730.298,61 25.141.595,18 Despesas com vendas
(33.706.353,16) (32.845.676,68)
694.346,52
802.344,69 Depreciação
(3.215.138,87) (3.215.681,02)
11.739.518,67 18.951.403,48 Resultado financeiro
(11.905.590,08) (28.062.712,18)
154.440.662,80 146.621.493,11 Outras receitas, líquidas
11.221.264,62
8.902.559,08
69.377.854,00 69.377.854,00 Total
(59.077.299,61) (75.942.457,31)
517.008,34
517.008,34 Lucro (Prejuízo) antes do IR e da
61.757.322,90 52.487.450,33 Contribuição Social
(3.032.591,61) (16.061.954,07)
22.788.477,56 24.239.180,44 Provisão para impostos correntes
(487.825,51)
321.188.418,71 322.680.486,55 Provisão para impostos diferidos
4.838.747,20
2.063.508,83
Lucro (Prejuízo) do Exercício, após IR
Notas explicativas: 1) Contexto Operacional: A Cia. tem por atividade e Contribuição Social
1.806.155,59 (14.486.270,75)
preponderante a fabricação de chapas de alumínio e a industrialização e/ou Resultado Financeiro
11.905.590,08 28.062.712,18
comercialização de materiais gráficos, pré-impressão digital, filmes, equipa- Depreciação Fabril
5.917.230,74
6.086.415,30
mentos e software para imagens médicas e produtos químicos correlatos, com Depreciação Administrativa e Vendas
3.215.138,87
3.215.681,02
sua unidade fabril localizada em Duque de Caxias/RJ. 2) Apresentação das Provisão IRPJ/CSSL
(4.838.747,20) (1.575.683,32)
Demonstrações Financeiras: As demonstrações da Cia. foram preparadas e EBITDA
18.005.368,08 21.302.854,43
estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas inclu- do ativo não circulante: Foram constituídos IR e contribuição social diferidos,
ídas na legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações provenientes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social da Cia.
e as Interpretações Técnicas emitidas pelo CPC. 3) Resumo das Principais e) Imobilizado: Em linha com a nova metodologia contábil, a empresa apurou
Práticas Contábeis: a) Caixa e equivalentes de caixa: Incluem o caixa, os o valor justo e revisou a vida útil dos bens do ativo imobilizado. f) Passivo
depósitos bancários e outros investimentos a curto prazo de liquidez imediata. circulante e não circulante: São demonstrados por valores conhecidos ou
São registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos auferi- calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e
dos até as datas dos balanços, que equivalem ao seu valor justo. b) Contas variações monetária ou cambial incorridos. g) Impostos diferidos passivo:
a receber: Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de Incluem os efeitos do reconhecimento do IR e da contribuição social sobre as
mercadoria e prestação de serviços no curso normal das atividades da Cia. As diferenças temporárias, que são compostas, pela depreciação apurada sobre
contas a receber são reconhecidas pelo valor faturado, registradas e manti- o custo atribuído, e que não são dedutíveis do lucro real e da base de cálculo
das no balanço pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos, da contribuição social. h) Partes relacionadas: Refere-se a valores devidos
acrescidas de variações monetárias ou cambiais, quando aplicáveis, dedu- aos acionistas por lucros distribuídos e reinvestidos na sociedade. i) Apurazidos de provisão para crédito de liquidação duvidosa para cobrir eventuais ção do resultado, receitas e despesas: Foram reconhecidas pelo regime
perdas na sua realização. c) Estoques: Foram avaliados ao custo médio de de competência. 4) Capital Social: O capital social é de R$69.377,854,00,
produção ou aquisição que não excede ao seu valor de mercado. d) IR diferi- totalmente integralizado e dividido em 69.377.854 ações ON, no valor nominal

Demonstraçăo dos Fluxos de Caixa em 31/12/21 e 2020 (Expresso em reais)
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) líquido do exercício
1.806.155,59 (14.486.270,75)
Ajustes ao lucro líquido:
Depreciação
9.132.369,61 9.302.096,32
Perda cambial
6.887.999,66 17.325.878,88
Despesas de juros
6.550.470,71 5.548.017,31
Provisão para créditos de liquid. duvidosa
1.758.985,75 4.425.213,27
26.135.981,32 22.114.935,03
Redução (aumento) dos ativos
Contas a receber
(19.194.081,49)
(936.304,55)
Estoques
(8.401.331,96) 2.412.012,16
Impostos a recuperar
20.787.483,22 14.854.086,33
Depósitos Judiciais
(573.474,35)
(341.292,84)
IR diferido
(4.202.064,65)
153.547,67
Outras contas a receber
(1.075.274,53) (2.601.556,23)
(12.658.743,76) 13.540.492,54
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores
2.914.881,30 6.967.441,95
Impostos e contribuições a pagar
(5.769.617,36) (2.343.484,30)
Salários e comissões a pagar
1.160.065,15
(665.240,55)
IR diferido
(747.332,10) (2.063.508,83)
Outras contas a pagar
674.533,87
49.229,08
(1.767.469,14) 1.944.437,35
Caixa proveniente das ativ. operacionais 11.709.768,42 37.599.864,92
Fluxo de caixa das atividades de investimento
(Aquisição) venda de ativo imobilizado
(1.660.379,53) 3.360.890,61
(Aquisição) de intangíveis
(63.178,16)
(55.007,95)
(1.723.557,69) 3.305.882,66
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Recebimento (liquidação) de ACC
(2.078.463,23) (40.620.615,10)
Recebimento (liquidação) de empréstimos
e financiamentos
(4.479.464,86) 12.214.770,63
Partes relacionadas
(8.411.296,57) (7.476.700,74)
(14.969.224,66) (35.882.545,21)
Aumento (redução) de caixa e equiv. de caixa (4.983.013,93) 5.023.202,37
Caixa e equiv. de caixa no início do exercício 16.454.562,07 11.431.359,70
Caixa e equiv. de caixa no final do exercício 11.471.548,14 16.454.562,07
(4.983.013,93) 5.023.202,37
e unitário de R$1,00. 5) Cobertura de Seguros: Os bens do ativo imobilizado,
sujeitos a risco, estão cobertos por montantes considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, inclusive lucros cessantes. RJ, 31/12/21.
Luiz Nei Arias - Presidente - CPF 628.323.527-15
Bruna Silveira do Rozário - Contadora - CRC/RJ 111.031/O-0
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