Sexta-feira, 13/05/2022.

CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF nº 03.752.385/0001-31
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO EXERCÍCIO FINDO EM 31/12/2021: Senhores Acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. às Demonstrações Financeiras
relativas ao período findo em 31/12/2021, acompanhadas das respectivas Notas Explicativas e do Parecer elaborado pelos auditores independentes concluídos e apresentados em 12/04/2022.
Balanços patrimoniais 31 dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Nota
2021
2020
2021
2020
Nota
2021
2020
2021
2020
Controladora
Consolidado
Passivo
Ativo
2021
2020
2021
2020
Circulante
Circulante
Fluxos de caixa das operações
11
166.257 116.777 166.111 116.777 Prejuízo do exercício antes do
Caixa e equivalentes de caixa 3
16.964
8.242
17.032
8.242 Fornecedores
Antecipação de fornecedores
Aplicações financeiras
imposto de renda e contribuição social (102.186) (11.810) (102.221) (12.219)
31.286 37.408 31.286 37.408 Ajustes para conciliar o resultado
11
vinculadas
3
13.488
13.021
13.488
13.021 a pagar
269.707 134.143 269.707 134.143 ao caixa gerado pelas atividades
Contas a receber de clientes 4
74.014
71.845
70.051
69.886 Empréstimos e financiamentos 12
36.576 16.097 36.576 16.097 operacionais
Estoques
5
73.171
73.307
75.209
74.248 Duplicatas descontadas
8
784
383
784
383 Provisão para perdas de crédito
Tributos a recuperar
6
79.082
61.568
79.082
61.568 Arrendamento mercantil
Instrumentos financeiros
Adiantamentos a
esperadas
667
176
667
176
1.037
1.037 Provisão para contingências
26
fornecedores
3.984
4.174
3.984
4.174 derivativos
3.123
1.725
3.123
1.725
8.654
6.054
8.654
6.067 Impostos, taxas e contribuições 13
57.667 58.275 57.669 58.275 Provisão para obsolescência de
Outros
269.357 238.211 267.500 237.206 Obrigações trabalhistas e
estoque
3.697
1.000
3.697
1.000
Não circulante
previdenciárias
14
21.652 14.301 21.674 14.301 Reversão de reserva de subvenção
- (2.325)
- (2.325)
Instrumentos financeiros
Adiantamentos de clientes
15
20.212
4.590 20.212
4.590 Depreciação e amortização
48.589 50.086 48.994 51.115
derivativos
26
57
57
- Dividendos a pagar
98
98
98
98 Baixas do ativo imobilizado e
Tributos a recuperar
6
18.394
36.742
18.394
36.742 Outros
3.524
1.585
3.524
1.585
intangível
14.442
1.208 14.442
1.208
Imposto de renda e
607.763 384.694 607.641 384.694 Juros e multas sobre impostos e
contribuição social diferidos 17
97.721
80.775
97.721
80.775 Não circulante
parcelamentos
4.652 32.552
4.652 32.552
Depósitos judiciais
1.912
1.656
1.912
1.656 Fornecedores
11
3.480
7.737
3.480
7.737 Juros, comissões e variação cambial,
Direito de uso
8
1.470
2.191
1.470
2.191 Empréstimos e financiamentos 12
192.942 322.126 192.942 322.126
sobre empréstimos, fornecedores
Investimentos
7
64.696
- Arrendamento mercantil
8
686
1.808
686
1.808
e clientes
52.782 87.735 52.782 87.735
Imobilizado
9
612.467 671.672 612.467 772.727 Instrumentos financeiros
Perdas (ganho) em operações de
Intangível
10
3.564
9.997
3.564
9.997
derivativos
26
353
353
derivativos, não realizados
(57)
1.390
(57)
1.390
Outros
1.196
1.616
1.196
1.616 Subvenção governamental
Lucro não realizado intragrupo
348
1.011
5.984
5.984
5.984 35.984 Resultado de equivalência patrimonial
diferida - doação
9
736.781 869.345 736.781 905.704
1.301
623
1.006.138 1.107.556 1.004.281 1.142.910 Provisão para contingências
16
21.260 19.404 21.260 19.404 (Aumento) redução de ativos e
Total do ativo
Impostos, taxas e contribuições 13
117.505 134.005 117.505 134.005
aumento (redução) de passivos
Demonstrações dos resultados
Provisão
para
perda
em
Contas a receber de clientes
(2.677) (19.237)
(840) (19.237)
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
376
- Estoques
investimento
7
(3.561) (29.494) (4.657) (28.483)
Controladora
Consolidado
Resultado de exercícios futuros
1.359
1.011
- Adiantamentos a fornecedores
190
1.051
190
1.051
Nota
2021
2020
2021
2020 Imposto de renda e
Tributos a recuperar
834
264
834
264
contribuição social diferidos
17
1.358 Outros ativos circulantes
Receita operacional líquida
19
962.107 928.862 962.957 928.874
(2.180)
(512) (2.235)
(511)
343.592 492.428 341.857 522.775 Depósitos judiciais
(256)
(553)
(256)
(553)
Custo dos produtos vendidos 20 (678.860) (538.500) (680.382) (538.507)
Fornecedores
40.518 19.329 40.663 19.329
283.247 390.362 282.575 390.367
Lucro bruto
Patrimônio líquido
18
Impostos e contribuições a recolher (21.435) (23.452) (21.435) (23.450)
Receitas (despesas) operacionais
Capital social
31.428 122.717 31.428 122.717 Obrigações trabalhistas e
Despesas com vendas e
previdenciárias
7.351 (9.545)
7.330 (9.545)
logística
21 (210.874) (197.018) (210.905) (197.018) Ajustes de avaliação
patrimonial
32.378 36.635 32.378 36.635 Contingências
(1.267)
(138) (1.267)
(138)
Despesas gerais e
Outros resultados abrangentes
23
(364)
23
(364) Adiantamento de clientes
36.101 (8.283) 36.101 (8.283)
administrativas
22
(66.005) (64.642) (66.638) (65.673) Reserva legal
7.089
7.089 Outros passivos circulantes
3.102
3.102
Resultado de equivalência
Reserva de subvenções
- 64.357
- 64.357 Recursos líquidos provenientes das
patrimonial
7
(1.301)
(623)
- Prejuízos acumulados
(9.046)
- (9.046)
84.078 92.801 83.609 92.801
atividades operacionais
Outras receitas (despesas)
54.783 230.434 54.783 230.434 Fluxos de caixa das atividades de
(894) 17.268
(894) 17.268 Participação de acionistas
operacionais, líquidas
23
investimentos
(279.074) (245.015) (278.437) (245.423)
5.007 Crédito investimento - Fomentar - GO (1.163) (1.418) (1.163) (1.418)
não controladores
Lucro operacional antes do
Total do patrimônio líquido
54.783 230.434 54.783 235.441 Aquisições do ativo imobilizado e
resultado financeiro e do imposto
Total do passivo e patrimônio líquido 1.006.138 1.107.556 1.004.281 1.142.910
intangível
(23.100) (20.518) (23.100) (20.518)
4.173 145.347
4.138 144.944
de renda e contribuição social
Aumento de capital em controladas
(537)
Demonstrações dos resultados abrangentes
Resgastes
de
aplicação
financeira
19.380 27.073 19.380 27.073
Resultado financeiro
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Aplicações
financeiras
(19.847)
(21.273)
(19.847)
(21.273)
Despesas financeiras
24 (126.129) (171.091) (126.129) (171.097)
Controladora
Consolidado
Recursos líquidos aplicados nas
19.770 13.934 19.770 13.934
Receitas financeiras
24
2021
2020
2021
2020
atividades de investimento
(25.267) (16.136) (24.730) (16.136)
(106.359) (157.157) (106.359) (157.163)
Prejuízo do exercício
(84.915) (3.010) (84.931) (3.233) Fluxos de caixa e equivalentes de caixa
Prejuízo antes do imposto de
das atividades de financiamentos
resultados abrangentes
(102.186) (11.810) (102.221) (12.219) Outros
renda e contribuição social
Derivativos
(1.390)
514 (1.390)
514
Realização das reservas de reavaliação
Imposto de renda e
Arrendamento mercantil
(721)
(608)
(721)
(608)
e ajuste de avaliação patrimonial,
contribuição social correntes
- (1.284)
- (1.284)
líquido de tributos
(119) (7.643)
(119) (7.643) Pagamento de dividendos
17.271
8.800 17.290
8.986 Redução de participação em controlada
e diferidos
17
(364)
(364) Captação de empréstimos e
(84.915) (3.010) (84.931) (3.233) Ajustes de conversão de moeda do
Prejuízo do exercício
financiamentos
198.060 83.175 198.060 83.175
Prejuízo líquido atribuível a:
período
23
23
- Pagamento de empréstimos e
Acionistas controladores
(84.915) (3.010) Total dos resultados abrangentes do
financiamentos
(246.038) (166.519) (246.038) (166.519)
Acionistas não controladores
(16)
(223) exercício
(85.011) (11.017) (85.027) (11.240) Recursos líquidos aplicados nas
atividades de financiamento
(50.089) (84.722) (50.089) (84.722)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)
Aumento (redução) de caixa e
Patrimônio
equivalentes de caixa
8.722 (8.057)
8.790 (8.057)
Ajuste de
líquido
Caixa e equivalentes no início do
avaliação
pertencente Participação de
ReOutros
Total do
exercício
8.242 16.299
8.242 16.299
Capital patrimo- serva Reserva de
Prejuízos resultados aos acionistas acionistas não patrimônio Caixa e equivalentes no final do
nial legal subvenções acumulados abrangentes controladores controladores
social
líquido
16.964
8.242 17.032
8.242
exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019
122.717
45.904 7.089
60.423
236.133
4.866
240.999 Aumento (redução) de caixa e
Realização dos ajustes de avaliação
equivalentes de caixa
8.722 (8.057)
8.790 (8.057)
patrimonial, líquida de tributos (Nota 18.e)
(7.643)
7.643
- Operações que não afetam caixa:
Ajuste reserva reflexa Carta Industrial
Aquisição de ativo imobilizado por
(Nota 18.e)
(1.626)
1.626
capitalização de juros
4.261
2.093
4.261
2.093
Prejuízo do exercício
(3.010)
(3.010)
(223)
(3.233)
Redução de participação em controlada
nanceiras individuais e consolidadas. As transações em moeda estrangeira
(Nota 7.b)
(364)
(364)
364
- são convertidas para a moeda funcional da Companhia utilizando a taxa de
Apropriação de reserva de subvenção
câmbio nas datas de cada de transação. Os saldos das transações patrimo(Nota 18.d)
45.897
(45.897)
- niais são convertidos nas datas de fechamento dos balanços. Os ganhos e
Reversão da reserva de subvenção
(2.325)
(2.325)
(2.325) perdas de variação cambial resultantes da liquidação de ativos ou passivos
Absorção de prejuízos acumulados com
contratados em moeda estrangeira são reconhecidos na demonstração do rereserva de subvenções (Nota 18.d)
(39.638)
39.638
- sultado do exercício conforme o regime de competência. Declaração de contiSaldos em 31 de dezembro de 2020
122.717
36.635 7.089
64.357
(364)
230.434
5.007
235.441 nuidade: A Administração avaliou a capacidade da Companhia e sua controlaRealização de avaliação patrimonial,
da em continuar operando normalmente e está convencida de que elas
líquida de tributos (Nota 18.e)
(119)
119
- possuem recursos para dar continuidade aos seus negócios no futuro. A AdAjuste da reserva reflexa Carta Industrial
ministração não tem conhecimento de nenhuma incerteza material que possa
(Nota 18.e)
(61)
61
- gerar dúvidas sobre a sua capacidade de continuar operando. Assim, estas
Cancelamento das ações preferenciais
demonstrações financeiras foram preparadas com base no pressuposto de
de acionistas pessoa física (Nota 18.c) (26.428)
(1.691)
1.691
(26.428)
(4.991)
(31.419) continuidade. Base de mensuração: As demonstrações financeiras individuais
Redução de capital mediante
e consolidadas foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por detransferência de ações da Carta
terminados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos.
Industrial para Carta Fabril S.A. (Nota
Declaração de relevância: Todas as informações relevantes às demonstra18.c)
(64.861)
(2.386)
2.552
364
(64.331)
(64.331) ções financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem
Conversão das demonstrações
às utilizadas pela Administração em sua gestão das atividades da Companhia,
financeiras para o Real de investida no
conforme Orientação Técnica OPC07 em atendimento a deliberação CVM n◦
exterior (Nota 7)
23
23
23 727/14 para que auxiliem os leitores na tomada de decisão. Principais políticas
Prejuízo do exercício
(84.915)
(84.915)
(16)
(84.931) contábeis: As principais políticas contábeis utilizadas na preparação das deApropriação de reserva de subvenção
monstrações financeiras individuais e consolidadas estão demonstradas a
(Nota 18.d)
35.590
(35.590)
- seguir. A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneiAbsorção de prejuízos acumulados com
ra consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações fireserva legal (18.a)
- (7.089)
7.089
- nanceiras. a) Caixa e equivalentes de caixa: Os equivalentes de caixa são
Absorção de prejuízos acumulados com
mantidos com a finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo,
(99.947)
99.947
- e não para investimento ou outros fins. A Carta Goiás considera equivalentes
reserva de subvenções (Nota 18.d)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
31.428
32.378
(9.046)
23
54.783
54.783 de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando sujeita a um insignificante risco de mudanNotas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas 31 de dezembro de 2021 e 2020
ça de valor. Por conseguinte, um investimento, normalmente, se qualifica
(Valores em milhares, exceto quando mencionado de outra forma)
1. Contexto operacional: A Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis S.A. com o objetivo de manter na Carta Goiás apenas os ativos operacionais. Des- como equivalente de caixa quando tem vencimento de curto prazo, por exem(“Carta Goiás” ou “Companhia”) foi constituída em 3 de março de 2000 e pos- sa forma, as seguintes alterações foram efetuadas (Notas 7, 9, 18 e 28): • Em plo, três meses ou menos, a contar da data da contratação. b) Instrumentos
sui como objeto social e principal atividade, a industrialização, comercializa- julho de 2020, a Companhia transferiu para a Carta Industrial os ativos asso- financeiros - reconhecimento inicial e mensuração subsequente: Um instrução, distribuição e transporte de artefatos de papel, papelão, papel sanitário, ciados à planta industrial de São Gonçalo, os terrenos de Marica – RJ, o terre- mento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo financeiro de uma
guardanapo de papel, papel toalha, lenço de papel, fraldas descartáveis e no de Niterói – RJ e as benfeitorias realizadas na área de Aracruz-ES, totali- entidade e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial de outra entidaabsorventes. A Carta Goiás possui unidades industriais em Anápolis - GO e zando R$66.885; • A Companhia recebeu, em julho de 2020, da Carta Industrial de. b.1) Ativos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Ativos fiem Piraí - RJ. Como parte da estratégia da Companhia para melhorar a gestão terrenos em Anápolis – GO onde fica sua planta industrial, no montante de nanceiros são classificados no reconhecimento inicial como custo amortizado,
de custos, logística, despesas e gestão de estoques, a Administração desati- R$9.264; • O investimento na Carta Industrial no valor de R$64.861 foi trans- ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por
vou, no primeiro trimestre de 2019, a planta industrial de São Gonçalo - RJ, ferido, em maio de 2021, para a Fluminense S.A., antiga controladora da Car- meio do resultado. A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento
transferindo as linhas de conversão desta planta para as unidades de Piraí e ta Fabril e a partir dessa data Carta Industrial deixou de ser consolidada na inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo fiAnápolis. Os demais ativos relacionados a planta de São Gonçalo foram, em Companhia. • Em 6 de maio de 2021, foi realizado o resgate e o consequente nanceiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos
sua totalidade, transferidos para a Carta Industrial Produtos de Higiene e Lim- cancelamento da totalidade das ações preferenciais no montante de R$26.428 financeiros. A Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu
peza S.A. (“Carta Industrial”) e para os Acionistas. Dessa forma, mediante a detidas pelos acionistas Marília Ferreira de Araujo Coutinho e Espólio de José valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro
transferência da participação societária da Carta Industrial para os acionistas Carlos Pires Coutinho, mediante transferência de máquinas e equipamentos; não mensurado ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de
controladores, conforme descrito na Nota 18, esses ativos não compõem mais • Em 25 de outubro de 2021 a Fluminense Industrial aprovou a redução de seu clientes são mensuradas pelo preço de transação determinado de acordo com
o consolidado da Carta Goiás. No exercício de 2018, a Carta Goiás desenvol- capital no para a transferência da totalidade das ações da Carta Fabril para os o CPC 47 e IFRS 15 para o reconhecimento da receita. As compras ou vendas
veu seu plano de expansão operacional, sendo os principais destaques: (i) em acionistas Marília Ferreira de Araújo Coutinho, José Carlos Pires Coutinho de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estajaneiro de 2018 foi iniciada a operação comercial de uma máquina de dupla Júnior, Victor Leonardo Ferreira de Araújo Coutinho, Caio Marcus Ferreira de belecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares)
largura para fabricação de bobinas de papel (MP6), instalada na unidade in- Araújo Coutinho e Danielle Coutinho Cunha Gomes, únicos acionistas da Flu- são reconhecidas na data da negociação, ou seja, a data em que a Compadustrial de Anápolis; (ii) nova unidade industrial na cidade de Piraí, que iniciou minense Industrial, na proporção de suas participações societárias no capital nhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Mensuração subsequente:
suas operações em novembro de 2017 com o objetivo de abrigar, principal- social; • Em Assembleia realizada em 9 de fevereiro de 2022, a acionista Car- Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados
mente, a expansão da fabricação de fraldas infantis e adultos; de lenços ume- ta Fabril deliberou pelo aumento de capital no montante de R$16.218 na Com- em quatro categorias: • Ativos financeiros ao custo amortizado. • Ativos finandecidos e de conversão de papel; (iii) em fevereiro de 2018 a Companhia ini- panhia, mediante imóveis localizados no Módulo Industrial no loteamento de- ceiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassiciou a operação da máquina de fraldas para adultos convencional e em nominado “Distrito Agroindustrial de Anápolis – DAIA” do município de ficação de ganhos e perdas acumulados. • Ativos financeiros designados ao
setembro iniciou a operação da máquina de fraldas para adultos calça, ambas Anápolis; e • Em 23 de março de 2022 a Carta Fabril US Co foi vendida para valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem reclassificação de
na nova planta industrial de Piraí. No decorrer dos anos de 2018 a 2020, a os atuais acionistas controladores da Carta Fabril. Covid-19: A Administração ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento (instruCompanhia investiu aproximadamente R$223 milhões em novas máquinas e da Companhia vem acompanhando atentamente os efeitos da pandemia da mentos patrimoniais). • Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
equipamentos que aumentaram sua capacidade de produção e eficiência ope- Covid-19. Não foram observadas até a presente data disrupção relevante nas b.2) Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Os passivos
racional, além de construir sua nova planta em Piraí. Mudança de controle da comunidades e atividades econômicas nas principais áreas onde a Compa- financeiros são classificados no reconhecimento inicial como passivos finanCompanhia: Em 29 de outubro de 2021, os acionistas controladores da Com- nhia atua. Até o momento não foram identificados impactos que pudessem ceiros ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo
panhia assinaram um contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Aven- modificar a mensuração dos seus ativos e passivos nas demonstrações finan- amortizado ou como derivativos designados como instrumentos de hedge em
ças, por meio do qual, sujeito ao cumprimento de condições precedentes ha- ceiras findas em 31 de dezembro de 2021 de forma significativa e suas pre- um hedge efetivo, conforme apropriado. Todos os passivos financeiros são
bituais nesse tipo de operação, se comprometeram de forma irrevogável e missas de negócios. As vendas se mostraram resilientes mesmo ao longo da mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no caso de pasirretratável, a vender e transferir à Melhoramentos CMPC Ltda., subsidiária da pandemia diante dos desafios do cenário macroeconômico. Houve crescimen- sivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de
Softys Brasil e controlada pela chilena Empresas CMPC S.A. a totalidade das to da demanda de papéis sanitários (tissue) e, além disso, a oportunidade de transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
ações da Carta Fabril, controladora da Companhia. A Softys atua no mercado lançamento das toalhas umedecidas com álcool 70% da linha Social Clean. A Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas
de saúde e higiene, sendo uma das maiores fabricantes da América Latina. Companhia buscou equalizar os efeitos negativos da alta do câmbio, do au- a pagar, empréstimos e financiamentos, saldos bancários a descoberto e insCom essa operação, vem a fortalecer seu posicionamento no mercado e au- mento dos custos de matéria prima e insumos através de maior volume e trumentos financeiros derivativos. Mensuração subsequente: A mensuração
mentar de forma relevante a capacidade instalada de produção de papéis sa- preço de venda. A Companhia vem adotando um plano alinhado às recomen- de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito abainitários (tissue). Neste momento, a conclusão da transação depende apenas dações dos principais órgãos governamentais, reguladores e autoridades xo: b.2.1) Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado: Passivos
da aprovação pelo Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica) e a científicas e sanitárias, como a OMS, o Ministério da Saúde e a Anvisa. Os financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros
Administração tem a expectativa que a aprovação seja concedida no mês de ambientes de trabalho em todas as unidades foram preparados com rigorosos para negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial
abril. Os trâmites intermediários para a aprovação no Cade, bem como as protocolos de higiene, comunicação visual, divulgação às equipes quanto aos ao valor justo por meio do resultado. Passivos financeiros são classificados
demais condições precedentes, estão cumpridos. Situação econômico-finan- procedimentos de segurança a serem seguidos. 2. Base de preparação e como mantidos para negociação se forem incorridos para fins de recompra no
ceira: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresenta capital circulante apresentação das demonstrações financeiras e principais políticas con- curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros derivativos
líquido consolidado negativo de R$340.141 (R$147.488 em 2020), em decor- tábeis: Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras individu- contratados pela Companhia que não são designados como instrumentos de
rência, principalmente, dos significativos investimentos no ativo imobilizado ais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo hedge nas relações de hedge definidas pelo CPC 48 e o IFRS 9 para reconherealizados para expansão da planta industrial, aumento do prazo médio de com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem os pronun- cimento dos instrumentos financeiros. Quanto aos derivativos embutidos sepagamento a fornecedores, aumento do endividamento de curto-prazo e re- ciamentos contábeis, orientações e interpretações emitidos pelo Comitê de parados também são classificados como mantidos para negociação a menos
classificação de parte de sua dívida, no montante de R$25.200, para o curto Pronunciamentos Contábeis (CPC) e aprovados pelo Conselho Federal de que sejam designados como instrumentos de hedge eficazes. b.2.2) Ganhos
prazo em virtude do descumprimento de certas cláusulas restritivas, conforme Contabilidade (CFC) e pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e de ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração
divulgado na Nota 12. A Companhia vem trabalhando no alongamento de seu acordo com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas do resultado: Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial
passivo financeiro de curto prazo para uma melhor adequação do seu fluxo de pelo International Accounting Standard Board (IASB). A autorização para ao valor justo por meio do resultado são designados na data inicial de recoamortização vis-à-vis a sua geração de caixa operacional, tendo realizado en- emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi conce- nhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 e IFRS 9 forem atendidos.
tre o segundo trimestre de 2019 e o primeiro trimestre de 2020 o reperfilamen- dida pela Administração e Conselho da Companhia em 12 de abril de 2022. b.2.3) Passivos financeiros ao custo amortizado: Após o reconhecimento inito de cerca de 70% da sua dívida com bancos. Além disso, até 31 de dezem- Critérios de consolidação: As informações financeiras consolidadas incluem cial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a juros
bro de 2021, em decorrência dos efeitos negativos da alta do câmbio, do as demonstrações financeiras da Carta Goiás, Carta Fabril US Co e Carta In- são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o métoaumento dos custos de matéria prima e insumos, a Companhia realizou rola- dustrial, as quais possuem os mesmos acionistas controladores. Todas as do da taxa de juros efetiva, no qual ganhos e perdas são reconhecidos no regens e renovações de crédito com seus principais credores de forma que os transações, saldos, receitas e despesas entre as sociedades são eliminados sultado quando os passivos são baixados, bem como pelo processo de amormesmos mantivessem sua exposição, e vem buscando alternativas de melho- integralmente nas informações financeiras individuais e consolidadas. As de- tização da taxa de juros efetiva. O custo amortizado é calculado levando em
ria de liquidez, dentre elas: negociações junto aos principais credores, eficiên- monstrações financeiras consolidadas incluem as operações da Companhia e consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que
cia operacional e aumento da produtividade em suas operações; revisão e di- de sua controlada direta, cuja participação percentual na data do balanço é são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo
método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na deversificação das linhas de produtos, como fraldas para adultos e lenços como segue:
monstração do resultado. Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos
% de participação
umedecidos de fabricação própria, aumento de preços dos seus produtos, diCompanhia
2021
2020 e financiamentos concedidos e contraídos, sujeitos a juros. Desreconhecimenversificação de novos fornecedores de insumos e otimização da estrutura fato: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extin92,82%
bril objetivando a redução de custo fixo e variável. Com a entrada do novo Carta Industrial (*)
ta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cance100%
100%
acionista controlador, esperada para ocorrer no mês de maio de 2022, a Admi- Carta Fabril US Co
nistração tem a expectativa de reestruturar seu endividamento e ter acesso a (*) Empresa excluída da estrutura da Carta Goiás por meio de reestruturação lada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por
outras linhas de crédito com prazos alongados e com menor custo, além de societária efetuada, conforme divulgado na Nota 1. O período é coincidente as outro do mesmo mutuante em termos substancialmente diferentes, ou os terreceber aportes de capital do novo controlador, o que permitirá equilibrar a empresas que compõe as demonstrações financeiras consolidadas, bem mos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou
estrutura de capital da Companhia e melhoria da liquidez. Reestruturação so- como as políticas contábeis adotadas em suas informações financeiras são modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o recocietária: Em conexão com a intenção dos acionistas em alienar a Companhia, uniformes. Moeda funcional e moeda de apresentação: A moeda funcional da nhecimento de um novo passivo. A diferença nos respectivos valores contáa Administração vem efetuando algumas alterações na estrutura do grupo Companhia é o Real, mesma moeda de apresentação das demonstrações fi- beis é reconhecida na demonstração do resultado. b.3) Compensação de ins-
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trumentos financeiros: Os ativos financeiros e passivos financeiros são
compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial consolidado se houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos
valores reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas,
realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente. c) Contas a receber
de clientes e provisão para perdas de crédito esperada: As contas a receber
de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas da provisão para
perdas de crédito esperada, a qual é estimada a partir da ponderação dos
riscos de perdas de cada grupo considerando os diferentes riscos de acordo
com a operação de cobrança. Os títulos antecipados somente são baixados
quando todos os riscos e benefícios relativos à operação são liquidados. d)
Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo é determinado usando-se o método de
custo médio. Os custos históricos são apurados com base no método do custo
médio e incluem todas as despesas incorridas para levar os estoques à localização e condição atuais. Estas incluem impostos, fretes e custo de logística, e
quaisquer outros custos atribuíveis à aquisição. O valor líquido de realização é
o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os
custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para efetuar a venda. As importações em andamento são demonstradas ao custo acumulado de cada importação. As perdas estimadas são com base nos níveis
históricos de perdas da Companhia, que é concretizada quando da realização
dos inventários, os quais refletirão o modelo de operação da Companhia e
servirão como base para as atualizações da estimativa. As provisões para
baixa rotatividade nos estoques são constituídas com base no ciclo de suas
coleções, em análise mercadológica e análise da expectativa de perda realizada pela Companhia. Os montantes provisionados são suficientes para cobrir
perdas futuras de itens que não possuem movimentação há mais de 365 dias.
Os ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos
valores de alienação com o valor contábil e são reconhecidos em “Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas” na demonstração do resultado. e)
Imobilizado: Registrados ao custo de aquisição, formação ou construção, ajustado ao custo atribuído pela adoção inicial do CPC 27 - Ativo Imobilizado, deduzido de depreciação acumulada e ajustes ao seu valor de recuperação, se
aplicável. A depreciação ou amortização é calculada pelo método linear de
acordo com as taxas divulgadas abaixo. Reparos e manutenção são apropriados ao resultado durante o período em que são incorridos. O custo das principais renovações é incluído no valor contábil do ativo no momento em que for
provável que os benefícios econômicos futuros que ultrapassarem o padrão
de desempenho inicialmente avaliado para o ativo existente fluirão para a
Companhia. As principais renovações são depreciadas ao longo da vida útil
restante do ativo relacionado. Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear para alocar seus
custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada. f) Impairment
de ativos não financeiros: Os ativos com prazo de vida útil definida são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou mudanças nas
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma
perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo
excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor
justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Ativos intangíveis com vida útil indefinida são submetidos a teste de impairment anualmente. Na estimativa do valor em uso do ativo, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao seu valor presente, utilizando uma taxa de
desconto antes dos impostos, que reflita o custo médio ponderado de capital
para a indústria em que opera a unidade geradora de caixa. O valor líquido de
venda é determinado, sempre que possível, com base em contrato de venda
firme em uma transação em bases comutativas, entre partes conhecedoras e
interessadas, ajustado por despesas atribuíveis à venda do ativo, ou, quando
não há contrato de venda firme, com base no preço de mercado de um mercado ativo, ou no preço da transação mais recente com ativos semelhantes. Os
ativos não financeiros, que tenham sofrido impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data
de apresentação do relatório. g) Contas a pagar a fornecedores: As contas a
pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até
um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo
não circulante. Elas são na prática, reconhecidas ao valor da fatura (valor
justo) correspondente. A Companhia firmou contrato com bancos para estruturar com os seus fornecedores que quisessem e aceitassem a operação de
risco sacado. Nessa operação, os fornecedores transferem o direito de recebimento dos títulos das vendas de mercadorias feitas a Companhia, sem direito
de regresso, para os fornecedores. Os bancos, por sua vez, passam a ser
credores destes títulos. Os títulos a pagar relacionados a essas operações são
reclassificados das rubricas de antecipações de fornecedores a pagar. h) Investimentos: A Companhia possui investimento em controlada avaliado pelo
método de equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras individuais. Com base no método da equivalência patrimonial, o investimento é reconhecido inicialmente ao custo. O valor contábil do investimento é ajustado
para fins de reconhecimento das variações na participação no patrimônio líquido da controlada a partir da data de aquisição. i) Empréstimos: Os empréstimos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento
dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos
tomados são apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao período incorrido (pro rata temporis). Qualquer
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o
valor de liquidação é reconhecida na demonstração do resultado durante o
período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da
taxa efetiva de juros. Se o prazo de pagamento é equivalente a um ano ou
menos, os empréstimos são classificados no passivo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no passivo não circulante. j) Subvenções governamentais: Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas as correspondentes
condições serão satisfeitas. Quando se referir a um item de despesa, o benefício é reconhecido como receita ao longo do período de fruição, de forma
sistemática, em relação aos custos cujo benefício objetiva compensar. Quando se referir a um ativo, o benefício é reconhecido como receita diferida, sendo
alocada ao resultado em valores iguais ao longo da vida útil esperada do item
correspondente. k) Provisões, incluindo contingências: A Companhia é parte
de diversos processos judiciais e administrativos. As provisões para ações
judiciais (trabalhista, civil, previdenciário e tributário) são reconhecidas quando
a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada, como
resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa
ser feita. 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. Outras provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser
necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a
qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor temporal do dinheiro e
dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em decorrência
da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. l) Imposto de
renda, contribuição social e outros impostos: O imposto de renda e a contribuição social são calculados com base no resultado do exercício, ajustado por
adições e exclusões previstas na legislação fiscal em vigor, sendo a provisão
para imposto de renda e contribuição social baseada no lucro tributável do
exercício. O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos
sobre as diferenças temporárias entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada
no final de cada exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou
de parte dele. A avaliação da Companhia está suportada por estudos técnicos
de viabilidade, os quais demonstram projeções de lucros futuros tributáveis,
permitindo uma estimativa de recuperação de créditos em um período não
superior a 10 anos. Além disso, a estimativa da realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos envolve as incertezas das demais estimativas. Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos se existe
um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo
fiscal e os impostos diferidos estão relacionados à mesma entidade e sujeitos
à mesma autoridade tributária. As receitas de vendas estão sujeitas à tributação pelo Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Programa de Integração Social
(PIS) e Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), às
alíquotas normais e cujos valores são apresentados como deduções de vendas na demonstração do resultado. Ativos e passivos tributários correntes do
último exercício e de anos anteriores são mensurados ao valor recuperável
esperado ou a pagar para as autoridades fiscais. m) CPC 06 (R2) / IFRS 16 Operações de arrendamento mercantil: Um contrato é ou contém um arrendamento se transfere o direito de controlar o uso de um ativo identificado por um
período de tempo em troca de contraprestação. A Companhia reconhece os
ativos de direito de uso e os passivos de arrendamento, na data de início do
arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente pelo custo
e subsequentemente pelo custo menos depreciação acumulada e perdas ao
valor recuperável, e ajustado pelas mensurações do passivo de arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente
dos pagamentos de arrendamento que não foram pagos na data de início,
descontando a taxa de juros implícita no arrendamento, ou, se essa taxa não
puder ser determinada imediatamente, a taxa de empréstimo incremental da
Companhia. Geralmente, a Companhia usa sua taxa de empréstimo incremental como taxa de desconto. n) Reconhecimento de receita: De acordo com
o CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contratos de Clientes estabelece um modelo
que visa evidenciar se os critérios para a contabilização foram ou não satisfeitos. As etapas deste processo compreendem: (i) A identificação do contrato
com o cliente; (ii) A identificação das obrigações de desempenho; (iii) A determinação do preço da transação; (iv) A alocação do preço da transação; e (v)
O reconhecimento da receita mediante o atendimento da obrigação de desempenho. Considerando os aspectos acima, as receitas são registradas pelo valor que reflete a expectativa que a Companhia tem de receber pela contrapartida dos produtos e serviços financeiros oferecidos aos clientes. A receita
bruta é apresentada deduzindo os abatimentos e dos descontos, bem como
das eliminações de receitas entre partes relacionadas e do ajuste ao valor
presente. As divulgações de julgamentos, estimativas e premissas contábeis
significativas relacionadas à receita de contrato com cliente são apresentadas
no item abaixo (o) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis). o) Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas: O processo de elaboração das demonstrações financeiras em conformidade com as Normas
Internacionais de Relatórios Financeiros (“IFRS”), divulgadas pelo International Accounting Standards Board (“IASB”) e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requer que a Administração faça uso de julgamentos,
estimativas e premissas que afetam os valores de receitas, despesas, ativos e
passivos reportados nas demonstrações financeiras e suas notas explicativas.
Itens significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem a vida útil
econômica e o valor residual do imobilizado, provisão para perda por risco de
créditos, provisão para contingências, recuperabilidade dos ativos e valor justo
dos instrumentos financeiros. Julgamentos: O uso de estimativas e julgamentos é complexo e considera diversas premissas e projeções futuras e, por isso,
a liquidação das transações pode resultar em valores diferentes das estimativas. A Companhia revisa suas estimativas e premissas anualmente. Estimativas e premissas: As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas

estimativas futuras e outras importantes fontes de incerteza em estimativas na
data do balanço, envolvendo risco significativo que poderiam causar um ajuste
no valor contábil dos ativos e passivos no próximo exercício social, são discutidas a seguir: Provisão para perdas de crédito esperada: A perda estimada
em crédito é constituída com base na análise da carteira de clientes, em montante considerado suficiente pela Administração para fazer frente a perdas
esperadas na realização dos créditos. Provisão para perdas na realização dos
estoques: A provisão para perdas na realização dos estoques está apresentada como redução do saldo de estoques e é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face a eventuais perdas na realização deste saldo, incluindo obsolescência. Provisão para contingências: A
Companhia registrou provisão, as quais envolvem considerável julgamento
por parte da Administração, para riscos cíveis e trabalhistas que, como resultado de um acontecimento passado, é provável que uma saída de recursos
envolvendo benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação
e uma estimativa razoável possa ser feita do montante dessa obrigação. A
Companhia também está sujeita a reivindicações legais, cíveis e trabalhistas
cobrindo assuntos que advém do curso normal das atividades de seus negócios. 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. Os
resultados reais podem diferir das estimativas. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente
divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Vida útil dos ativos imobilizado e intangível: A depreciação ou amortização dos ativos imobilizado e intangível considera a melhor estimativa da Administração sobre a utilização
destes ativos ao longo de suas operações. Mudanças no cenário econômico
e/ou no mercado consumidor podem requerer a revisão dessas estimativas de
vida útil. A Companhia adota como procedimento a revisão periódica dos bens
do ativo imobilizado com o objetivo de identificar possíveis perdas e efetua
também, pelo menos anualmente revisões da vida útil dos bem registrados no
ativo imobilizado. Caso sejam identificadas, as alterações serão realizadas de
forma prospectiva. Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros: A Administração revisa pelo menos anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar
deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais evidências identificadas, e, o valor contábil líquido exceder o valor recuperável, é constituída
provisão para desvalorização, ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade geradora
de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido
de venda. Mensuração do valor justo dos instrumentos financeiros: A Companhia e suas controladas mensuram os instrumentos financeiros a valor justo
em cada data de fechamento do balanço patrimonial. Ao mensurar o valor
justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas
nas técnicas de avaliação. p) Normas emitidas, mas ainda não vigentes: As
normas e interpretações novas e alteradas emitidas (Alterações ao CPC 26
(R1) e IAS 8), mas não ainda em vigor até a data de emissão das demonstrações financeiras, não gerarão impactos relevantes nas demonstrações financeiras da Companhia.
3. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras vinculadas
Consolidado
2021
2020
Caixa
326
196
Equivalentes de caixa
16.706
8.046
17.032
8.242
Consolidado
2021
2020
Aplicações financeiras vinculadas
13.488
13.021
13.488
13.021
O saldo de equivalentes de caixa é composto principalmente por aplicações
financeiras em bancos de primeira linha com disponibilidade imediata e estão sujeitas à remuneração equivalentes entre 97% e 100% da variação dos
Certificados de Depósito Interbancários (CDI). As aplicações financeiras vinculadas constituem garantia a operações de empréstimos para capital de giro,
garantia para fiança bancária e seguro garantia, com remuneração entre 98%
e 99,5% da variação do CDI. 4. Contas a receber de clientes
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
A vencer
72.781
71.039
68.818
69.080
Vencidos
De 1 a 30 dias
730
452
730
452
De 31 a 60 dias
229
106
229
106
De 61 a 90 dias
78
116
78
116
De 91 a 180 dias
196
132
196
132
Acima de 180 dias
2.614
2.295
2.614
2.295
(-) Provisão para perdas de
crédito esperada
(2.614)
(2.295)
(2.614)
(2.295)
74.014
71.845
70.051
69.886
Parte das duplicatas a receber foram oferecidas em garantia de empréstimos
e financiamentos bancários, no valor de R$49.047 em 31 de dezembro de
2021 (R$56.740 em 2020). As movimentações na provisão para perdas por
risco de crédito dos montantes a receber são apresentadas a seguir:
Controladora e
Consolidado
Movimentação da provisão
para perdas de crédito esperada
2021
2020
Saldo inicial
(2.295)
(3.219)
Provisão para perdas de crédito esperada
(717)
(409)
Reversão da provisão de perdas de crédito esperada
50
233
348
1.100
Baixas definitiva para perda
Saldo final
(2.614)
(2.295)
A perda estimada em crédito é constituída com base na análise da carteira de
clientes, em montante considerado suficiente pela Administração para fazer
frente a perdas esperadas na realização dos créditos. 5. Estoques
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Produtos acabados
23.143 28.854 25.181 29.795
Produtos em elaboração
5.795
6.849
5.795
6.849
Matérias-primas
17.956 13.520 17.956 13.520
Embalagens
12.668 10.397 12.668 10.397
Material de manutenção e consumo
13.609 13.687 13.609 13.687
73.171 73.307 75.209 74.248
Abaixo a movimentação da provisão para perdas na realização dos estoques.
Controladora e
Consolidado
2021
2020
Saldo inicial
(1.493)
(1.518)
Adições
(3.697)
(1.000)
Baixas (perda)
1.228
1.025
Final do exercício
(3.962)
(1.493)
A provisão para perdas na realização dos estoques está apresentada como
redução do saldo de estoques e é constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face as perdas na realização deste saldo,
incluindo obsolescência. 6. Tributos a recuperar
Controladora e
Consolidado
2021
2020
IPI (i)
18.367
21.832
PIS (ii)
10.757
7.020
COFINS (ii)
29.212
25.964
IRPJ e CSLL (iii)
5.411
2.339
PIS e COFINS - Exclusão do ICMS na base de cálculo (iv)
30.843
33.962
ICMS
2.779
4.391
IRRF sobre aplicação financeira
77
2.802
Outros créditos
30
97.476
98.310
Circulante
79.082
61.568
Não circulante
18.394
36.742
(i) O saldo de IPI refere-se ao crédito do imposto tomado nas operações de
compra de insumos. O saldo vem sendo utilizado para compensação de tributos federais. (ii) Os créditos de PIS e COFINS são oriundos de operações de
compra de insumos. Conforme estabelecido na Lei nº 12.839, de 9 de julho
de 2013 as receitas decorrentes da venda, no mercado interno, de itens que
compõem a cesta básica tiveram suas alíquotas reduzidas a zero. Atualmente
a Companhia vem utilizando os saldos para a compensação de tributos federais. (iii) IRPJ e CSLL referem-se a valores antecipados que serão compensados com tributos a recolher. (iv) Em 15 de março de 2017, a Companhia
ingressou com a ação ordinária no. 0030669-68.2017.4.02.5102, objetivando
a declaração de seu direito de não incluir o ICMS na base de cálculo do PIS e
da COFINS, tendo sido reconhecido através de decisão definitiva com trânsito
em julgado em 27 de setembro de 2019. Em 28 de abril de 2021 a Companhia
habilitou junto a Receita Federal os créditos mencionados passando assim
a utilizar esse montante para compensações de débitos tributários federais.
7. Investimentos: a) Investidas: Carta Industrial Produtos de Higiene e Limpeza S.A.: A Carta Industrial foi constituída em 26 de dezembro de 2002 e
possui como objeto social e principal atividade, a exploração do ramo de industrialização, comercialização, distribuição e transporte de artefatos de papel, papelão, papel sanitário, guardanapo de papel, toalha de papel, lenço de
papel, fraldas descartáveis, absorventes femininos e artigos de toucador. A
Carta Industrial possui sede em Anápolis - GO e filial em Aracruz - ES, cujo
terreno neste município foi obtido como subvenção governamental. Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2020, publicada
no diário oficial em 28 de janeiro de 2021 e deferida na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro em 6 de maio de 2021, foi aprovado a redução de
capital da Carta Goiás, no montante de R$64.861, mediante transferência das
ações da Carta Industrial à acionista controladora Carta Fabril, a qual passou
a deter 100% das ações da Carta Industrial. A redução de capital foi registrada
a valores contábeis na referida data. Desta forma, as informações financeiras
da Carta Industrial deixaram de ser consolidadas nas informações financeiras
da Companhia a partir de maio de 2021. Carta Fabril US Co: Em agosto de
2020, a Carta Goiás constituiu a Carta Fabril US Co (“Carta Fabril US”), com
participação de 100%, localizada em 9737 NW 41ST Street, Ste 440 Doral,
Flórida, Estados Unidos da América, com o objetivo inicial de operar um centro
de distribuição e iniciar a venda de seus produtos da linha Family Care (papel
sanitário, toalha de papel e guardanapo de papel) nos Estados Unidos, maior
mercado consumidor do mundo. b) Movimentação dos investimentos
Carta
Carta
Industrial Fabril US
Total
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2019
5.882
5.882
Aporte de capital (i)
66.885
- 66.885
Redução de participação (ii)
(7.084)
- (7.084)
Resultado de equivalência patrimonial
(628)
5
(623)
Diluição em controlada
(364)
(364)
Saldo final em 31 de dezembro de 2020
64.691
5 64.696
Aporte de capital
537
537

Carta
Carta
Industrial Fabril US

Total
Conversão para o real das
demonstrações financeiras da investida
no exterior
23
23
Resultado de equivalência patrimonial
(360)
(941) (1.301)
Redução de participação (iii)
(64.331)
- (64.331)
(376)
(376)
Saldo final em 31 de dezembro de 2021
(i) Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 20 de julho de 2020,
a Companhia aumentou capital da investida Carta Industrial no montante de
R$66.885 com bens do ativo imobilizado. Em 2021, a Companhia aportou
R$537 na Controlada Carta Fabril US. (ii) Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de julho de 2020, a Companhia recebeu a título de
parcela cindida do acervo líquido da Carta Industrial, ativos imobilizados no
montante de R$9.264, que líquido dos impostos diferidos, totalizam R$7.084.
(iii) R$64.331 mediante transferência das ações da Carta Industrial à acionista
Carta Fabril, e (b) R$530 de variação do valor do investimento reconhecidos
no patrimônio líquido.
8. Arrendamento mercantil: Direitos de uso
Movimentação - Controladora
Máquinas e
Imóveis equipamentos Total
e Consolidado
Saldo em 31 de dezembro de 2019
2.159
237 2.396
Adições
403
403
Amortização
(454)
(154) (608)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
1.705
486 2.191
Amortização
(357)
(364) (721)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
1.348
122 1.470
Os direitos de uso são amortizados durante o prazo de vigência do contrato
de locação e consideram a expectativa de renovação, quando a Companhia
pretende exercer esse direito, e de acordo com os termos dos contratos. Arrendamento mercantil a pagar: Em 31 de dezembro de 2020, os passivos de
arrendamento mercantil são como segue:
Controladora e
Consolidado
Valor em 1º de janeiro de 2020
2.396
Adições
403
Pagamentos
(608)
Valor em 31 de dezembro de 2020
2.191
Pagamentos
(721)
1.470
Valor em 31 de dezembro de 2021
Circulante
784
Não circulante
686
Em 31 de dezembro de 2021, o saldo do passivo não circulante tem o seguinte
cronograma de vencimento:
Controladora e
Fluxos de pagamentos
Consolidado
2023
682
2024
4
686
9. Imobilizado
Controladora
Transfe2020 Adições Baixas (i) rências
2021
Custo
Máquinas e
equipamentos
634.034 11.087 (68.681) 14.606 591.046
Imobilizado em
andamento
30.953
6.265
- (32.796)
4.422
Edificações
42.063
933
(7.489)
- 35.507
Veículos
45.559
636
(3.309)
- 42.886
Terrenos
23.895
609
(7.680)
207 17.031
Instalações prediais
62.933
2.236
(398) 10.537 75.308
Obras civis
122.685
325
(2.480)
7.445 127.975
Equipamentos de
informática
4.358
463
(38)
1
4.784
Móveis e utensílios
2.823
64
(134)
2.753
98
12
110
Outros
969.401 22.630 (90.209)
- 901.822
Depreciação
Máquinas e
equipamentos
(225.123) (29.074)
48.159
17 (206.021)
Edificações
(8.725)
(751)
2.080
- (7.396)
Veículos
(28.678) (5.374)
2.939
(17) (31.130)
Instalações prediais
(16.214) (5.680)
352
- (21.542)
Obras civis
(15.344) (4.644)
1.032
- (18.956)
Equipamentos de
informática
(2.080)
(555)
17
- (2.618)
Móveis e utensílios
(1.544)
(190)
70
- (1.664)
(21)
(7)
(28)
Outros
(297.729) (46.275)
54.649
- (289.355)
Imobilizado líquido
671.672 (23.645) (35.560)
- 612.467
Consolidado
DesconAdi- Baixas Transfe- solidações
(i) rências ção (ii)
2020
2021
Custo
Máquinas e
equipamentos
652.345 11.087 (68.681) 14.606 (16.559) 592.798
Imobilizado em
andamento
32.410 6.265
- (32.796) (1.457)
4.422
Edificações
65.367
933 (7.489)
- (21.235) 37.576
Veículos
45.560
636 (3.309)
- 42.887
Terrenos
100.903
609 (7.680)
207 (77.008) 17.031
Instalações
prediais
69.076 2.236
(398) 10.537 (6.142) 75.309
Obras civis
124.467
325 (2.480)
7.445 (1.782) 127.975
Equipamentos de
informática
4.358
463
(38)
1
4.784
Móveis e
utensílios
2.823
64
(134)
2.753
Outros
98
12
110
1.097.407 22.630 (90.209)
- (124.183) 905.645
Depreciação
Máquinas e
equipamentos
(239.054) (29.242) 48.159
17 12.577 (207.543)
Edificações
(17.495)
(872) 2.080
6.963 (9.324)
Veículos
(28.671) (5.374) 2.939
(17)
- (31.123)
Instalações
prediais
(19.740) (5.761)
352
3.228 (21.921)
Obras civis
(16.074) (4.679) 1.032
765 (18.956)
Equipamentos de
informática
(2.080)
(555)
17
- (2.618)
Móveis e
utensílios
(1.542)
(190)
70
- (1.662)
Outros
(24)
(7)
(31)
(324.680) (46.680) 54.649
- 23.533 (293.178)
- (100.650) 612.467
Imobilizado líquido 772.727 (24.050) (35.560)
(i) Parte significativa das baixas refere-se aos ativos transferidos mediante
resgate e consequentemente cancelamento das ações preferenciais de sua
emissão no montante de R$26.428 detidas pelos acionistas Marília Ferreira de
Araújo Coutinho e Espólio de José Carlos Pires Coutinho. (ii) Em Assembleia
Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2020, publicada no diário
oficial em 28 de janeiro de 2021 e deferida na Junta Comercial do Estado do
Rio de Janeiro em 6 de maio de 2021, foi aprovado a redução de capital no
montante de R$64.861 mediante transferência das ações da Carta Industrial
à acionista controladora Carta Fabril. Desta forma, os saldos patrimoniais da
Carta Industrial foram desconsolidados do balanço patrimonial consolidado da
Carta Goiás em 31 de dezembro de 2021.
Controladora
Adições Baixas Transfe(i)
(ii) rências
2019
2020
Custo
Máquinas e equipamentos 633.849
6.581 (6.396)
- 634.034
Imobilizado em
andamento
22.244
9.318
(171)
(438) 30.953
Edificações
55.704
8.522 (22.163)
- 42.063
Veículos
46.375
772 (1.826)
238 45.559
Terrenos
68.737
2.361 (47.203)
- 23.895
Instalações prediais
68.867
241 (6.175)
- 62.933
Obras civis
124.270
1.088 (2.673)
- 122.685
Equipamentos de
informática
3.859
303
(4)
200
4.358
Móveis e utensílios
2.680
145
(2)
2.823
Outros
93
5
98
1.026.678 29.336 (86.613)
- 969.401
Depreciação
Máquinas e equipamentos (200.844) (30.272) 5.993
- (225.123)
Edificações
(14.624)
(845) 6.744
- (8.725)
Veículos
(24.690) (5.534) 1.546
- (28.678)
Instalações prediais
(13.912) (5.856) 3.554
- (16.214)
Obras civis
(11.327) (4.695)
678
- (15.344)
Equipamentos de
informática
(1.573)
(512)
5
- (2.080)
Móveis e utensílios
(1.330)
(215)
1
- (1.544)
Outros
(15)
(6)
(21)
(268.315) (47.935) 18.521
- (297.729)
Imobilizado líquido
758.363 (18.599) (68.092)
- 671.672
Consolidado
Transfe2019 Adições Baixas rências
2020
Custo
Máquinas e equipamentos
652.900
5.841 (6.396)
- 652.345
Imobilizado em
andamento
22.604 10.244
(438)
32.410
Edificações
66.296
171 (1.100)
65.367
Veículos
46.376
772 (1.826)
238
45.560
Terrenos
98.737
2.166
- 100.903
Instalações prediais
68.867
223
(14)
69.076
Obras civis
124.270
197
- 124.467
Equipamentos de
informática
3.859
303
(4)
200
4.358
Móveis e utensílios
2.680
145
(2)
2.823
Outros
93
5
98
1.086.682 20.067 (9.342)
- 1.097.407
Depreciação
Máquinas e equipamentos (214.180) (30.864) 5.990
- (239.054)
Edificações
(16.632) (1.129)
266
- (17.495)
Veículos
(24.683) (5.534) 1.546
- (28.671)
Instalações prediais
(14.109) (5.957)
326
- (19.740)
Obras civis
(11.327) (4.747)
(16.074)
Equipamentos de
informática
(1.573)
(512)
5
- (2.080)
Móveis e utensílios
(1.328)
(215)
1
- (1.542)
Outros
(18)
(6)
(24)
(283.850) (48.964) 8.134
- (324.680)
Imobilizado líquido
802.832 (28.897) (1.208)
- 772.727
(i) Parte das adições refere-se a parcela cindida de sua controlada Carta In-
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dustrial, aportada na Companhia, no montante de R$9.264, conforme descrito
na Nota 7. (ii) Parte significativa das baixas refere-se aos ativos aportados na
controlada Carta Industrial, no montante de R$66.885, conforme descrito na
Nota 7. Em 2018, a Carta Goiás realizou seu plano de expansão operacional,
sendo os principais destaques: (i) em janeiro de 2018 foi iniciada a operação
comercial de uma máquina de dupla largura para fabricação de bobinas de
papel (MP6), instalada na unidade industrial de Anápolis; (ii) nova unidade
industrial na cidade de Piraí, que iniciou suas operações em novembro de
2017 com o objetivo de abrigar, principalmente, a expansão da fabricação
de fraldas infantis e adultos; de lenços umedecidos e de conversão de papel;
(iii) em fevereiro de 2018 a Companhia iniciou a operação da máquina de
fraldas para adultos convencional e em setembro de 2018 iniciou a operação
da máquina de fraldas para adultos calça, ambas na nova planta industrial
de Piraí. Em 15 de julho de 2016, a Carta Goiás recebeu como subvenção
governamental do município de Piraí - RJ, a doação de um terreno de 121.437
m2 para a construção de uma nova fábrica. Com base em laudos de avaliação contábil preparado por especialistas, foram atribuídos o valor justo desses
bens em R$5.984 para o terreno de Piraí. Conforme normas contábeis brasileiras - CPC 07 - Subvenção e Assistência Governamentais os terrenos foram
registrados na rubrica de “Imobilizado” contra uma receita diferida, classificada
no passivo não circulante. A Companhia, com base em seu planejamento de
deixar na Companhia apenas os ativos que estão atualmente em operação,
transferiu para a Carta Industrial os ativos associados à planta industrial de
São Gonçalo, os terrenos de Marica – RJ, o terreno de Niterói - RJ e as benfeitorias realizadas na área de Aracruz-ES. Ademais, a Companhia recebeu da
Carta Industrial terrenos de Anápolis – GO onde fica sua planta industrial. E,
conforme acima mencionado, o investimento na Carta Industrial foi transferido
para a controladora Carta Fabril de forma esta empresa deixou de ser consolidada. O saldo total de imobilizado em andamento mantido pela Companhia
refere-se a:
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Máquinas de papel
973
5.750
973
5.750
Máquinas de fraldas
263
5.137
263
5.137
Plantas industriais
1.780
8.513
1.780
8.513
Máquinas de conversão
105
9.042
105
9.042
Edificações
155
1.164
155
2.622
Máquinas de absorvente
153
66
153
66
Outros
993
1.281
993
1.280
4.422
30.953
4.422
32.410
A depreciação e amortização de ativos, exceto terrenos, é calculada usando
o método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a
vida útil estimada, como segue:
Taxas anuais médias
ponderadas de
depreciação %
Edificações
2,54
Obras civis
4,07
Instalações
9,10
Máquinas e equipamentos
5,86
Veículos
13,54
Móveis e utensílios
4,15
Equipamento de informática
20,06
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, o montante de R$201.298 de bens do
ativo imobilizado e bens dos acionistas foram oferecidos em garantia de empréstimos e financiamentos, além de hipoteca e alienação fiduciária de certos
ativos das fábricas do RJ e GO, pelo valor total de R$106.527 em 31 de dezembro de 2021 (R$128.795 em 31 de dezembro de 2020), conforme descrito
na Nota 12.i. Custos de empréstimos capitalizados: O valor dos custos de empréstimo capitalizados durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2021
foi de R$4.261 (R$2.093 em 2020). A taxa média utilizada para determinar o
de empréstimo passíveis de capitalização em 31 de dezembro de 2021 foi de
0,84% a.m. (0,66% a.m. em 31 de dezembro de 2020) que representa a taxa
efetiva do empréstimo. Redução ao valor recuperável (impairment): De acordo
com o pronunciamento técnico CPC 01 (R1) - Redução ao Valor Recuperável
de Ativos, os itens do ativo imobilizado e intangível, que apresentem sinais de
que seus custos registrados são superiores aos seus valores de recuperação,

são revisados anualmente para determinar a necessidade de provisão para
redução do saldo contábil a seu valor de realização. Para fins de avaliação
do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais
existam geração de fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades
Geradoras de Caixa - UGC), de acordo com as visões de análise utilizadas
pela administração. O cálculo do valor recuperável dos ativos não financeiros
foi baseado no valor justo menos os custos de venda, estimados com base
em fluxos de caixa descontados. A mensuração do valor justo foi classificada
como Nível 3 com base nos inputs utilizados na técnica de avaliação. A taxa
de desconto foi estimada em 13,3% após impostos com base na taxa média
ponderada histórica do custo de capital em que a UGC opera. As projeções do
fluxo de caixa incluíram estimativas específicas para dez anos e margens EBITDA (lucro antes do resultado financeiro, impostos sobre o lucro, depreciação
e amortização) consistentes com as atingidas pela Companhia em condições
normais de operação. O valor recuperável estimado para a UGCs foi superior
ao seu valor contábil, motivo pelo qual nenhuma perda foi reconhecida.
10. Intangível
Controladora e Consolidado
Transfe2020 Adições Baixas rências 2021
Custo
Software
8.425
470
367 9.262
Marcas e patentes (i)
5.310
- (5.310)
Intangível em andamento
367
(367)
14.102
470 (5.310)
- 9.262
Amortização acumulada
Software
(4.105) (1.593)
- (5.698)
Total
9.997 (1.123) (5.310)
- 3.564
Controladora e Consolidado
Transfe2019 Adições Baixas rências 2020
Custo
Software
8.341
84
- 8.425
Marcas e patentes (i)
5.310
- 5.310
367
367
Intangível em andamento
13.651
451
- 14.102
Amortização acumulada
(2.562) (1.543)
- (4.105)
Software
Total
11.089 (1.092)
- 9.997
(i) Em julho de 2018, a Companhia adquiriu novas marcas de absorventes,
fraldas descartáveis e lenços umedecidos, pelo montante de R$5.310. Em 30
de setembro de 2021, por questões legais, conforme descrito na Nota 16, a
Companhia baixou o direito de uso das marcas com seu respectivo passivo e
passou a reconhecer a operação como contingência cível com risco de perda
possível.
11. Fornecedores e antecipação de fornecedores a pagar
Consolidado
2021
2020
Fornecedores nacionais
154.245 105.656
15.346
18.858
Fornecedores no exterior
169.591 124.514
Circulante
166.111 116.777
Não circulante
3.480
7.737
Parte das importações de matéria-prima são realizadas em moeda estrangeira. Em 31 de dezembro de 2021, os saldos com fornecedores no exterior
representavam aproximadamente US$522 e EUR1.967 (US$555 e EUR2.500
em 31 de dezembro de 2020). Os saldos registrados no passivo não circulante referem-se a fornecedores para aquisição de equipamentos que possuem
vencimento entre os anos de 2023 e 2024. 11.1. Antecipação de fornecedores a pagar: A Companhia mantém convênios firmados com bancos parceiros
para estruturar com os seus principais fornecedores a operação de antecipação de seus recebíveis. Nessa operação, os fornecedores transferem o direito
de recebimento dos títulos para o banco, sem direito de regresso, a uma taxa
de juros média de 2,75% a.m. para os fornecedores. Os bancos, por sua vez,
passam a ser credores destes títulos. O prazo médio de pagamento em 31 de
dezembro de 2021 é de 106 dias (115 dias em 2020). A Companhia alcança
com essa transição a garantia de liquidez com seus fornecedores.

12. Empréstimos e financiamentos
Banco
Operação
Taxa média ponderada de juros
Banco do Brasil
Finame
2,50%
Banco do Brasil
Finame
7,30%
Bradesco
Finame
SELIC + 4%
Bradesco
Finame
SELIC + 5,1%
Bradesco
Finame
SELIC + 4%
Bradesco
Finame
SELIC + 4,33%
Bradesco
Finame
TJLP + 4%
Bradesco
Finame
TJLP + 5,1%
Bradesco
Finame
TLP + 4,42%
CEF
Finame
TJLP + 7,16%
HSBC
Finame
TJLP + 6%
Safra
Finame
SELIC + 5,88%
Safra
Finame
TJLP + 5,60%
Volkswagen
Finame
TJLP + 4,90%/SELIC + 5,14%
BNDES (ii)
Financiamento
9,50%
BNDES (ii)
Financiamento
SELIC + 4,45%
BNDES (iii)
Financiamento
IPCA + 6,59%
BNDES (iv)
Financiamento
IPCA + 6,49%
EDC
Financiamento
EURIBOR + 3%
FINEP
Financiamento
TJLP + 5%
LBBW
Financiamento
EURIBOR + 1,5%
PNC
Financiamento
LIBOR + 2,75%
Safra
Financiamento
CDI + 5,66%
Santander
Financiamento
LIBOR 6M + 3%
Banrisul
Giro
CDI + 8,73%
Banco do Brasil
Giro
CDI + 4,6%
Banco do Brasil (v)
Giro
5,36%
BBM
Giro
CDI + 4,5%
BBM
Giro
CDI + 5,00%
Bradesco
Giro
CDI + 15,38%
BS (vi)
Giro
27,72%
BTG
Giro
CDI + 5,95%
BTG
Giro
CDI + 3,50%
CEF
Giro
CDI + 5,03%
Citibank (vii)
Giro
CDI + 5,00%
Citibank
Giro
CDI + 5,50%
Citibank
Giro
CDI + 4,00%
Citibank
Giro
4,28%
Daniele (viii)
Giro
32,48%
Fibra
Giro
CDI + 5,53%
Guanabara
Giro
CDI + 6,16%
Guanabara
Giro
9,34%
Quatá Investimentos
Giro
CDI + 8%
Quatá Investimentos
Giro
CDI + 17,73%
Safra (ix)
Giro
CDI + 5,66%
Safra (ix)
Giro
CDI + 5,40%
Sifra
Giro
30,00%
Volkswagen
CDC
12,55%
Outros
Giro
31,66%
Outros
CDC
10,79%
Total
Custos e comissões a apropriar
Total dos empréstimos e financiamentos

2021
2020
Garantias (i)
473
909
3.929
508
1.525
8.134
28
831
183
68
160
324
50
3
45
138
321
3.843
3.377
414
966
1.943
765
1.202
1.717
923
2.078
5.541
380
51
155
2.444
4.433
7.527
2.530
2.811
4.283
4.545
12.301
60.225
60.934
129.997
280
311
977
1.508
34.516
32.994
58.237
67.251
3.127
4.175
1.813
11.673
12.469
171
39.600
54.000
37.440
27.568
14.499
9.990
10.701
2.278
3.905
1.025
3.500
1.833
11.817
77.407
86.558
74.179
15.000
8.889
13.333
14.475
22.240
31.176
13.721
11.302
8.371
15.590
11.511
2.764
972
396
3.406
5.109
3.824
1.333
4.841
1.000
15.159
13.861
15.159
6.500
2.600
1.000
2.534
4.031
6.810
12.653
303
468.597
463.210
356.872
(5.948)
(6.941)
462.649
456.269
Circulante
269.707
134.143
Não circulante
192.942
322.126
(i) As principais garantias concedidas pela Companhia e seus acionistas são relativas à hipoteca e alienação fiduciária de certos ativos imobilizados, pelo
valor total de R$356.872, sendo: R$201.298 (R$201.298 em 2020); máquinas e equipamentos localizados nas respectivas fábricas, pelo valor de R$106.527
(R$128.795 em 2020); além de duplicatas a receber de clientes no montante de R$49.047 (R$56.740 em 2020). (ii) Em 28 de maio de 2020 a Companhia
realizou rolagens de contratos de empréstimos junto ao BNDES com permanência da taxa de juros, carência de nove meses para pagamento da primeira nova
parcela e alongamento de um exercício social para finalização do contrato. (iii) Em 28 de maio de 2020 a Companhia realizou rolagens junto ao BNDES com
alongamento em um exercício para finalização dos contratos, alteração das taxas de juros de TJLP+4,47% para IPCA+6,59% e obtenção de carência de nove
meses para o pagamento da nova primeira parcela. (iv) Até maio de 2020 a Companhia efetuou rolagens junto ao BNDES com alongamento em um exercício
para finalização dos contratos, alteração das taxas de juros de TJLP+4,37% para IPCA+6,49% e obtenção de carência de nove meses para o pagamento
da nova primeira parcela. (v) Em abril de 2021, a Companhia realizou rolagem junto ao Banco do Brasil, no montante de R$6.922, com alongamento de três
meses para pagamento da última parcela e sem alteração da taxa de juros, o mesmo contrato foi rolado em julho e depois em setembro de 2021, sendo a
última rolagem com prorrogação de liquidação da última parcela para setembro de 2022, com alteração no novo contrato da modalidade e da taxa de juros;
além disso, no decorrer do ano de 2021 realizou capitações no montante de R$11.530 para liquidações em curto prazo. (vi) Em fevereiro e março de 2021 a
Companhia efetuou rolagens junto ao banco BS para postergação de prazo, em dois meses para pagamento da última parcela no montante de R$3.569, além
disso, até dezembro de 2021 realizou capitações com liquidação de curto prazo no montante de R$55.040. (vii) Em agosto de 2018, a Companhia captou o
montante de US$8.489 com vencimento em 5 anos. Em fevereiro de 2020 foi executada uma captação no montante de R$30.500 para rolagem desta mesma operação com os mesmos vencimentos. Em dezembro de 2020 a CIA captou junto ao Citibank o montante de USD3.000 (R$16.200) para pagamentos
trimestrais e vencimento em dezembro de 2022, na mesma data foi contratado um Swap para proteção do USD inicial fixado em 5,34. Tal linha de crédito
é garantida por duplicatas e equipamentos. No decorrer do ano de 2021 a Companhia captou o montante de R$17.872 na qual R$6.570 já foram quitados.
(viii) Em fevereiro, março e dezembro de 2021, a Companhia realizou rolagens junto ao banco Daniele, no montante de R$4.730 para postergação do pagamento das últimas parcelas em dois meses, além disso no decorrer do ano de 2021, a Companhia capitou o montante de R$21.544 com liquidações de
curto prazo. (ix) Em fevereiro de 2021, a Companhia realizou rolagens junto ao Banco Safra no montante de R$3.814, com alongamento em um exercício
para finalização dos contratos sem alteração na taxa juros e obteve carência para pagamento de onze meses. Em dezembro de 2021 a Companhia realizou
captação no montante de R$6.500 para liquidação em março/2022 com garantias de duplicatas.
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020, os saldos a longo prazo têm o seguinte
cronograma de vencimento:
Ano
2021
2020
2022
124.065
2023
87.143
92.909
2024
77.183
80.906
Após 2025
28.616
24.246
192.942
322.126
Os empréstimos e financiamentos apresentaram a seguinte movimentação
em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
Controladora e
Consolidado
Movimentação dos empréstimos
2021
2020
Saldo inicial
456.269
454.548
Captações
199.332
91.197
Custo de captação
(1.272)
(8.022)
Juros e variação cambial
54.358
85.065
Amortização de juros
(41.718)
(44.387)
Amortizações – principal e variação cambial
(204.320) (122.132)
Saldo final
462.649
456.269
Destacamos abaixo as informações dos principais contratos de empréstimos:
i) Empréstimo BTG: Em 20 de julho de 2018, a Companhia contratou empréstimo junto ao Banco BTG no montante de R$100 milhões para pagamento
em doze prestações mensais de igual valor, sendo a primeira delas com vencimento para agosto de 2019 e a última em julho de 2020. A referida contratação de empréstimos teve como objetivo a compra integral das debêntures
emitidas em dezembro de 2017 e posterior cancelamento das mesmas. Em 16
de dezembro de 2019, a Companhia aditivou o contrato de empréstimo com
o Banco BTG estabelecendo novo prazo e carência por 12 meses e última
parcela para pagamento em dezembro de 2024. Para a operação algumas
obrigações foram pactuadas, tais como cláusulas de covenants financeiros. •
Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 2,80 em dezembro de 2020. A cada
trimestre subsequente este índice permanecerá e será reduzido a 2,00 em
dezembro de 2021 mantendo-se assim até o final do contrato. • Limitação de
CAPEX em 31 de dezembro de 2021 no montante de R$60.000 (R$40.000 em
31 de dezembro de 2020). Para fins deste item, “CAPEX” significa qualquer

Moeda
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
EUR
BRL
EUR
USD
BRL
USD
BRL
BRL
USD
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
USD
USD
USD
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL
BRL

Captações em 2021

11.530
3.500
55.040
15.000
11.302
6.570
21.544
5.000
1.000
6.500
10.000
52.346
199.332

desembolso ou investimento em bens de capital ou produção da Companhia.
• Limitação de dívida bruta como demonstrado abaixo. Para fins deste item
“Dívida bruta” significa o somatório de todas as dívidas, de curto ou longo prazo, incluindo, mas não se limitando a empréstimos, financiamentos, emissão
de valores mobiliários, contraídas pela Companhia.
Exercício findo em:
Dívida bruta: menor ou igual a
31/12/2020
550.000
31/12/2021
475.000
31/12/2022
370.000
31/12/2023
270.000
31/12/2024
175.000
ii) Empréstimo Santander: A fim de financiar a aquisição de máquinas, a Companhia assinou contrato com o Banco Santander em setembro de 2017 e aditivo contratual em maio de 2018 totalizando uma linha de crédito no valor de
US$19.380. Desse montante, o valor de R$10.268 havia sido liberado até 31
de dezembro de 2019 (equivalente a USD 2.466). O saldo em 31 de dezembro
de 2021 é de R$11.061 (R$12.361 em 2020). Os pagamentos do contrato tiveram carência até março de 2020 com pagamentos semestrais e vencimento
em setembro de 2026. Para a operação algumas obrigações foram pactuadas,
tais como covenants financeiros e constituição de garantias. Durante a vigência do referido Instrumento a Companhia deverá manter semestralmente, os
índices financeiros descritos abaixo: • Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior
a 2,50 em dezembro de 2018 e nas leituras de junho e dezembro igual ou
inferior a 2,50 até a data final do contrato. iii) Empréstimos Citibank: A fim de
financiar seu capital de giro, a Companhia obteve linha de crédito em dólar
com o Banco Citibank com prazo de vencimento de 5 anos, com pagamentos
trimestrais.
Data de contratação
Valor em US$ Valor em R$
10/12/2015
1.064
4.287
18/12/2015
212
855
27/01/2016
441
1.778
21/02/2017
6.772
27.090
8.489
34.010
Em 05 de fevereiro de 2020, a Companhia renegociou o contrato de empréstimo com o Citibank estabelecendo novos prazos e carência por 12 meses,
assim como constituição da dívida em moeda nacional. Para a operação algu-

mas obrigações foram pactuadas, tais como cláusulas de covenants financeiros. • Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a 2,80 em dezembro de 2020. A
cada trimestre subsequente este índice permanecerá e será reduzido a 2,00
em dezembro de 2021 mantendo-se assim até o final do contrato. • Limitação
de CAPEX em 31 de dezembro de 2021 no montante de R$60.000, R$40.000
em 31 de dezembro de 2020. Para fins deste item, “CAPEX” significa qualquer
desembolso ou investimento em bens de capital ou produção da Companhia.
• Limitação de dívida bruta como segue abaixo. Para fins deste item “Dívida bruta” significa o somatório dos empréstimos e financiamentos de curto e
longo prazos, incluídos os títulos descontados com regresso, incluindo, mas
não se limitando a risco sacado, as fianças e avais prestados em benefício de
terceiros, arrendamento mercantil e os títulos de renda fixa não conversíveis
frutos de emissão pública ou privada, nos mercados local ou internacional. Inclui também os passivos decorrentes de instrumentos financeiros - derivativos.
Exercício findo em:
Dívida bruta: menor ou igual a
31/12/2020
550.000
31/12/2021
475.000
31/12/2022
370.000
31/12/2023
270.000
31/12/2024
175.000
Em 2 de dezembro de 2020, a Companhia obteve linha de crédito em dólar
com o Citibank no montante de US$3.000 (R$16.020) com prazo de vencimento de um ano, com pagamentos trimestrais a contar da primeira parcela
em março de 2021. Para a operação algumas obrigações foram pactuadas,
tais como cláusulas de covenants financeiros. • Limitação de CAPEX em 31
de dezembro de 2021 no montante de R$60.000 (R$40.000 em 31 de dezembro de 2020). Para fins deste item, “CAPEX” significa qualquer desembolso ou
investimento em bens de capital ou produção da Companhia. • Dívida Líquida/
EBITDA igual ou inferior a 2,80 em dezembro de 2020. A cada trimestre subsequente este índice permanecerá e será reduzido a 2,00 em dezembro de
2021 mantendo-se assim até o final do contrato. • Limitação de dívida bruta
como segue abaixo. Para fins deste item “Dívida bruta” significa o somatório
de todas as dívidas, de curto ou longo prazo, incluindo, mas não se limitando
a empréstimos, financiamentos, emissão de valores mobiliários, contraídas
pela Companhia.
Exercício findo em:
Dívida bruta: menor ou igual a
31/12/2020
550.000
31/12/2021
475.000
31/12/2022
370.000
31/12/2023
270.000
31/12/2024
175.000
iv) Empréstimos Banco do Brasil: Em 23 de dezembro de 2019, a Companhia
contratou empréstimo junto ao Banco do Brasil no montante de R$54.000 para
pagamento em quinze prestações trimestrais de igual valor, sendo a primeira
delas com vencimento para março de 2021 e a última em setembro de 2024.
A referida contratação de empréstimos teve como objetivo o refinanciamento
das linhas de créditos para capital de giro vigentes com a extensão de carência por 12 meses e prazo para pagamento. O Atual contrato passa a vigorar
como o seguinte covenants abaixo: • Dívida Líquida/EBITDA igual ou inferior a
2,80 em dezembro de 2020. A cada trimestre subsequente este índice permanecerá e será reduzido a 2,00 em dezembro de 2021 mantendo-se assim até
o final do contrato. Cláusulas restritivas: Além dos covenants acima descritos,
alguns contratos preveem certas cláusulas restritivas, tais como a imposição
de limites a novos endividamentos, pagamentos a acionistas e apresentações
de informações financeiras auditadas dentro de prazos previamente estabelecidos. Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia não atendeu ao covenant
relacionado a manutenção do Índice dívida líquida sobre Ebitda previsto nos
contratos com o Banco BTG, Santander, Citibank e Banco do Brasil e índice de
limitação de dívida bruta previstos nos contratos dos bancos BTG e Citibank. A
Companhia obteve junto aos bancos, exceto Banco do Brasil, dispensa (waiver) ao atendimento dos covenants financeiros em 31 de dezembro de 2021;
portanto, a classificação contábil não considera evento de default e aceleração
do vencimento das dívidas, o que seria requerido no caso de não obtenção do
waiver até a data de fechamento do balanço. Em relação ao Banco do Brasil,
a Companhia obteve em 24 de março de 2022 dispensa (waiver) relativo a 31
de dezembro de 2021; desta forma, o montante de R$25.200 foi reclassificado
para o passivo circulante, conforme demonstrado no quadro abaixo:
2021
Antes da
Após
reclassificação
reclassificação
resultante do nãoresultante do nãoatendimento de
atendimento de
covenants
covenants
Parcela de curto prazo
244.507
269.707
218.142
192.942
Parcela de longo prazo
Total
462.649
462.649
13. Impostos, taxas e contribuições a recolher
Consolidado
2021
2020
Impostos correntes
ICMS normal e substituição tributária
8.368
13.321
IRRF sobre salários, pró-labore e de terceiros
1.555
748
ISS retido
455
549
INSS a recolher
29.237
27.222
IR e CS a recolher
145
Outros
107
193
39.722
42.178
Parcelamento de impostos
INSS
14.417
20.727
Emolumentos Fomentar (i)
4.013
5.593
IRPJ e CSLL (ii)
3.080
3.051
IPI
1.203
ICMS (iii)
109.195
111.718
Impostos retidos de terceiros
1.920
4.747
5.890
Outros
135.452
150.102
175.174
192.280
Circulante
57.669
58.275
Não circulante
117.505
134.005
(i) Em junho de 2020, a Companhia incorreu no parcelamento de Emolumentos do Estado de Goiás, decorrente da concessão do aumento do crédito do
Fomentar conforme descrito na Nota 18.d, sendo o valor de R$3.523 de principal contabilizado como despesa de emolumentos e R$2.831 de multa e juros
contabilizado no resultado financeiro. (ii) Em fevereiro de 2020, a Companhia
obteve homologação de parcelamento de IRPJ no montante de R$240 referente ao período de 2005 e 2006 para pagamento em 60 meses, sendo o valor
de R$104 de principal contabilizado como despesa e R$136 de multa e juros
contabilizado no resultado financeiro. (iii) Até dezembro de 2020, a Companhia obteve homologação de novos parcelamentos de ICMS no montante total
de R$46.333 compreendidos entre os meses de maio de 2018 a outubro de
2020. Até 31 de dezembro 2021 a Companhia obteve homologação de novos
parcelamentos de ICMS no montante total de R$23.914 compreendidos entre
os meses de dezembro de 2020 a novembro de 2021. Desse montante, R$813
são decorrentes de auto de infração decorrentes de ICMS compreendidos entre 2012 a 2015 não provisionados reconhecido no resultado e R$1.891 de
multa e juros contabilizado no resultado financeiro.
O montante dos impostos registrados no não circulante em 31 de dezembro de
2021 têm o seguinte cronograma de vencimento:
Ano
Consolidado
2023
28.329
2024
26.461
2025
28.201
2026
18.680
2027
6.505
De 2028 até 2030
9.329
117.505
14. Obrigações trabalhistas e previdenciárias
Consolidado
2021
2020
INSS a recolher
5.041
5.134
FGTS a recolher
3.418
417
Provisão para férias e encargos sociais
9.452
8.547
Outros
3.763
203
21.674
14.301
15. Adiantamentos de clientes
Controladora e
Consolidado
2021
2020
Adiantamento de clientes (i)
19.327
3.342
Mercadorias devolvidas
885
1.248
20.212
4.590
(i) Os valores de adiantamentos são reconhecidos como receita a medida em
que as entregas dos produtos são efetivadas.
16. Provisão para contingências: A Companhia é parte em ações judiciais
e processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias,
trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos. Com base na opinião de seus
consultores jurídicos, a Companhia realiza a análise das demandas judiciais
pendentes e, com base na experiência referente às quantias reivindicadas,
constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as prováveis perdas estimadas com as ações em curso. As movimentações das contingências estão resumidas a seguir:
Controladora e Consolidado
Trabalhistas e
previdenciárias Cíveis Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019
773 17.044 17.817
Adições e atualização
1.728
315 2.043
Pagamentos
- (138) (138)
Reversões
(318)
- (318)
Saldos em 31 de dezembro de 2020
2.183 17.221 19.404
Adições e atualização
2.877
246 3.123
Pagamentos
(1.039) (228) (1.267)
Saldos em 31 de dezembro de 2021
4.021 17.239 21.260
Os processos de natureza trabalhista decorrem principalmente dos pedidos
de horas extras, intervalos intrajornada, diferença de prêmios e reflexos em
13º salário, aviso prévio, férias e FGTS. A provisão para contingências cíveis
refere-se a discussão judicial com o fornecedor de energia. Adicionalmente, a
Companhia possui ações de natureza cível, trabalhista e tributária envolvendo
riscos possíveis de perda, para as quais não há provisão constituída. As contingências estão compostas da seguinte forma:
Controladora e
Consolidado
Natureza
2021
2020
Contingências tributárias (i)
118.035
57.273
Contingências cíveis (ii)
6.155
6.118
Contingências trabalhistas (iii)
2.104
3.735
124.865
67.126
(i) As principais discussões referem-se a (a) autuação em primeira instância judicial de suposta omissão de receitas de IRPJ relativamente aos anos de 2001
a 2004, no montante de R$20.534 em 31 de dezembro de 2021 (R$19.002 em
2020). Em 31 de dezembro de 2019, o processo em questão havia sido avaliado como perda remota e os advogados alteraram essa avaliação para possível; (b) discussão na esfera administrativa e judicial, de autuações recebidas
pelo Fisco Goiano em 2020 e três novas autuações recebidas em 2021 por
supostas omissões de pagamento do ICMS declarado e não pago, relativos
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aos anos de 2018 e 2019. no montante de R$68.225 em 31 de dezembro de
2021 (R$32.903 em 2020); (c) Discussões administrativas e judiciais acerca
de PerdComps não homologadas ou homologadas parcialmente nos últimos
cinco anos no montante de R$28.912, sendo recebidas em 2021. (ii) Referem-se principalmente a processos relacionados a alegado descumprimento
contratual em compra de marcas comerciais, efetuadas pela Companhia. (iii)
Correspondem a ações judiciais movidas por ex-funcionários, relacionadas,
como principais, a concessão e adicionais de insalubridade e periculosidade,
prêmios, horas extras intervalo intrajornada e interjornada.
17. Imposto de renda e contribuição social: a) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos: A Companhia, fundamentada na
expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, reconheceu créditos tributários sobre prejuízo fiscal, base negativa e diferenças temporárias. O valor
contábil do ativo fiscal diferido é revisado anualmente pela Companhia com a
finalidade de manter o ativo pelo valor de realização estimada. O imposto de
renda e contribuição social diferidos são compostos como segue:
Consolidado
2021
2020
Tributos diferidos ativos (passivos)
Prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social 147.449 112.169
Provisão para contingências
7.341
6.712
Variação cambial e hedge
1.184 14.117
Provisões
11.979 13.139
Outras adições
654
Ajuste de avaliação patrimonial
(18.742) (21.207)
Juros capitalizados
(11.512) (11.520)
Diferença de depreciação contábil x fiscal
(40.632) (33.993)
97.721 79.417
Saldo ativo no balanço patrimonial
97.721 80.775
Saldo passivo no balanço patrimonial
- (1.358)
Até 30 de setembro de 2021, a Companhia registrou créditos fiscais diferidos
sobre a totalidade dos prejuízos fiscais, base negativa de contribuição social
e diferenças temporárias com base nas projeções de resultado tributável para
absorver tais créditos. A Administração optou por não registrar créditos fiscais
diferidos adicionais a partir de outubro de 2021, até que a Companhia retome
a lucratividade e inicie a absorção dos créditos fiscais diferidos. O montante
não reconhecido contabilmente totaliza R$27.945. Os prejuízos fiscais do imposto de renda e as bases negativas da contribuição social não possuem prazo de prescrição para fins de compensação. Contudo, sua compensação está
limitada a 30% do lucro tributável do período em que houver a compensação.
b) Conciliação da receita (despesa) de imposto de renda e contribuição social
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Prejuízo antes do imposto de renda e
da contribuição social
(102.186) (11.810) (102.221) (12.219)
34%
34%
34%
34%
Alíquota nominal dos tributos
Crédito de imposto de renda e
contribuição social à alíquota
nominal
34.743 4.015 34.755 4.154
Reconciliação para a taxa efetiva
Resultado de equivalência
patrimonial
(448)
(213)
Subvenção (*)
12.101 15.605 12.101 15.605
Imposto de renda e contribuição
social diferidos não constituídos
(27.945)
- (27.945)
Multas e taxas legais
(238)
(746)
(238)
(746)
Créditos de imposto de renda e
contribuição social prescritos no
exercício
- (4.994)
- (4.994)
Outras (adições) exclusões
(942) (4.867) (1.383) (5.033)
Crédito de imposto de renda
e contribuição social na
demonstração do resultado
17.271 8.800 17.290 8.986
Alíquota efetiva
17%
75%
17%
74%
(*) Efeito do benefício de subvenções governamentais são reconhecidas
quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e que todas
as correspondentes condições serão satisfeitas.
18. Patrimônio líquido: a) Reserva legal: É constituída à razão de 5% do
lucro líquido apurado quando do encerramento de cada exercício social nos
termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital.
Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia utilizou a totalidade da reserva no
montante de R$7.089 para absorver prejuízos acumulados conforme facultado
pelos artigos 189 e 195 - A da Lei nº 6.404/76, “ad referendum” da AGO à qual
será submetida à aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia. b) Dividendos: O Estatuto da Companhia prevê a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios equivalentes a 25% do lucro líquido, calculado
na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, quando do
encerramento de cada exercício social. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
a Companhia não auferiu lucro para a distribuição de dividendos. c) Capital
social: O capital social da Companhia apresenta a seguinte composição:
2021
2020
Quantidade
Quantidade
Carta Fabril S.A.
de ações Valor
de ações
Valor
Ações ordinárias
31.428.543 31.428 96.289.235 96.289
Ações preferenciais (i)
- 26.428.001 26.428
31.428.543 31.428 122.717.236 122.717
(i) Em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 31 de outubro de 2020, publicada no diário oficial em 28 de janeiro de 2021 e deferida na Junta Comercial do
Estado do Rio de Janeiro em 6 de maio de 2021, foram aprovados (a) o resgate e o
consequente cancelamento da totalidade das ações preferenciais de sua emissão
no montante de R$26.428 detidas pelos acionistas Marília Ferreira de Araujo Coutinho e Espólio de José Carlos Pires Coutinho, mediante transferência de máquinas
e equipamentos; e (b) redução de capital no montante de R$64.861 mediante transferência das ações da Carta Industrial à acionista Carta Fabril S.A.. d) Reserva de
subvenções: (i) O Estado de Goiás, através de sua Secretaria da Fazenda celebrou
com a Carta Goiás, em 7 de novembro de 2000, um termo de acordo de regime
especial para fruição dos benefícios do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR, sendo o ICMS recolhido na base de
30% do valor devido. Do saldo remanescente de 70%, parte é reconhecido como
Receita de subvenções no mês da apuração do imposto e parte é reconhecido no
passivo circulante, rubrica Incentivos fiscais, para posterior liquidação através de
leilões de saldos do Fomentar promovidos pelo Governo do Estado de Goiás. Em
10 de março de 2020, conforme TARE número 001-1045/2020, o valor do crédito
concedido à Companhia, foi acrescido em virtude do primeiro reenquadramento da
implantação, no montante adicional de R$1.304.943. O saldo a utilizar do benefício,
em 31 de dezembro de 2021 é de R$1.424.561 e poderá ser usufruído até 2032
(R$1.376.975 em 2020). (ii) Através do Decreto nº 39.853, de 5 de setembro de
2006, o Estado do Rio de Janeiro aprovou o enquadramento da Carta Goiás no
Programa de Incentivos para as Indústrias do Setor de Reciclagem, instituído pela
Lei nº 4.178/2003 (“Reciclário”), tal benefício teve duração de 10 anos. Através do
Decreto 45.780 de 4 de outubro de 2016, foi concedido pelo Governo do Estado do
Rio de Janeiro, tratamento tributário especial, pela incidência de ICMS nas operações de saída através da alíquota de 3%, esse benefício tem o prazo de duração
de 10 anos. (iii) O Estado de Pernambuco, através do Decreto nº 39.519, de 17 de
junho de 2013 e posterior resolução nº 086/2016 do CONDIC, concedeu à Carta
Goiás o incentivo de que tratam os artigos 5º, 6º e 24 do Decreto nº 21.959, de 27
de dezembro de 1999 (PRODEPE). Os empreendimentos enquadrados no grupamento industrial prioritário (absorvente higiênico e fralda descartável) estão sujeitos
a redução de 85% do saldo devedor do ICMS normal e aqueles empreendimentos enquadrados como atividade industrial relevante (papel higiênico, papel toalha
e guardanapo) possuem redução de 75% do saldo devedor do referido tributo. O
benefício tem duração de 12 anos, podendo ser renovado por igual período. Em
2018 por motivos de passivo tributário em aberto junto a Sefaz de Pernambuco, a
Companhia teve o benefício cancelado e usou o montante residual de R$1.200 para
parcelamento junto ao Estado de Pernambuco referente aos débitos de ICMS. (iv)
Os incentivos apurados no exercício de 2020, no montante de R$45.897 (R$9.277
do FOMENTAR, e R$36.620 do Decreto nº 45.780), foram registrados no resultado
como receita e ao final do período transferidos da conta Resultados acumulados
para a Reserva de lucros de subvenções na Carta Goiás. Os saldos das reservas
existentes em 31 de dezembro de 2020 foram utilizados no montante de R$39.638,
para absorver prejuízos acumulados, conforme facultado pelos artigos 189 e 195 - A
da Lei nº 6.404/76, “ad referendum” da AGO à qual será submetida à aprovação das
demonstrações financeiras anuais da Companhia e revertido o valor de R$2.325 da
reserva de subvenção, correspondente a valores de parcelamento de impostos do
Estado de Goiás que devido ao parcelamento não se enquadrariam para o benefício
de subvenção de 70%. Os incentivos apurados no exercício de 2021, no montante
de R$35.590 (R$5.776 do FOMENTAR, e R$29.814 do Decreto nº 45.780), foram
registrados no resultado como receita e ao final do período transferidos da conta
Resultados acumulados para a Reserva de lucros de subvenções na Carta Goiás.
Os saldos das reservas existentes em 31 de dezembro de 2021 foram utilizados no
montante de R$99.947, para absorver parte prejuízos acumulados, conforme facultado pelos artigos 189 e 195 - A da Lei nº 6.404/76, “ad referendum” da AGO à qual
será submetida à aprovação das demonstrações financeiras anuais da Companhia.
e) Ajuste de avaliação patrimonial: Em 1 de janeiro de 2010, em razão da adoção
inicial do novo conjunto de normas contábeis no Brasil, com base na Interpretação
Técnica 10 (“ICPC 10”), a Companhia optou por remensurar certos bens do ativo
imobilizado pelo seu valor atribuído na data de transição, cuja contrapartida foi lançada à rubrica de “Ajuste de avaliação patrimonial”. Em 2020 a Companhia realizou
a baixa de parte da reavaliação dos ativos, no valor de R$7.643, sendo (i) R$4.318
referente aos ativos que foram aportados na controlada Carta Industrial; (ii) R$2.537
de ativos vendidos e (iii) R$788 da depreciação do período. Adicionalmente, houve
também o efeito reflexo de R$1.626 referente à realização da reserva da avalição
patrimonial na controlada Carta Industrial. Em 2021, a Companhia realizou a baixa
de parte da reavaliação dos ativos no montante de R$119 (R$ 292 em 2020) referente a compra, venda e depreciação dos ativos. Adicionalmente, houve também o
efeito reflexo de R$61 (R$1.626 em 2020) referente à realização da reserva da avaliação patrimonial na controlada Carta Industrial; R$1.691 da realização dos ativos
reavaliados transferidos aos sócios; R$2.386 referente a realização da redução de
capital mediante transferência das ações da Carta Industrial.
19. Receita operacional líquida
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Receita operacional bruta
Venda de produtos e de
mercadorias
1.103.806 1.079.938 1.104.656 1.079.950
Deduções da receita bruta:
Impostos incidentes sobre as
vendas
(160.453) (169.739) (160.453) (169.739)
Devoluções e abatimentos
(16.836) (27.234) (16.836) (27.234)
Receita de subvenções
35.590
45.897
35.590
45.897
962.107 928.862 962.957 928.874
20. Custo dos produtos vendidos
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Matéria-prima
(419.251) (327.099) (419.251) (327.099)
Material de embalagem
(88.059) (59.881) (88.059) (59.881)
Pessoal e encargos
(59.516) (53.190) (59.516) (53.190)
Depreciação
(37.757) (38.560) (37.757) (38.560)
Energia elétrica
(31.501) (28.081) (31.501) (28.081)
Materiais e serviços de manutenção (15.547) (10.653) (15.547) (10.653)
Gás
(11.089) (8.960) (11.089) (8.960)
Amortização de direito de uso
(109)
(27)
(109)
(27)
Outros custos
(16.031) (12.049) (17.553) (12.056)
(678.860) (538.500) (680.382) (538.507)

21. Despesas com vendas e logística
Verbas, bonificações e promoções
Pessoal, encargos e benefícios
Frete
Marketing e promotores de venda
Comissão de representantes
Manutenção, pedágio, combustível
e seguro
Depreciação
Royalties
Outros gastos com viagens
Serviços de terceiros
Provisão e baixa para perda de
crédito esperada
Amortização de direito de uso
Outras

Controladora
2021
2020
(66.615) (54.232)
(49.255) (42.768)
(39.230) (38.336)
(14.960) (13.204)
(14.543) (19.572)
(6.468)
(6.319)
(2.561)
(2.745)
(1.509)

(7.761)
(6.361)
(3.008)
(2.116)
(5.113)

Consolidado
2021
2020
(66.615) (54.232)
(49.255) (42.768)
(39.230) (38.336)
(14.960) (13.204)
(14.543) (19.572)
(6.468)
(6.319)
(2.561)
(2.745)
(1.509)

(7.761)
(6.361)
(3.008)
(2.116)
(5.113)

(667)
(176)
(667)
(176)
(173)
(53)
(173)
(53)
(5.829) (4.318) (5.860) (4.318)
(210.874) (197.018) (210.905) (197.018)
Despesas com vendas
(128.922) (111.318) (128.953) (111.318)
Despesas com logística
(81.952) (85.700) (81.952) (85.700)
(210.874) (197.018) (210.905) (197.018)
22. Despesas gerais e administrativas
Controladora
Consolidado
2021
2020
2021
2020
Pessoal, encargos e benefícios
(44.753) (36.174) (44.753) (36.174)
Serviços profissionais
(8.472) (9.963) (8.472) (9.963)
Depreciação e amortização
(3.792) (4.555) (4.197) (5.586)
Emolumentos Fomentar
(1.536) (4.735) (1.536) (4.735)
Despesas de viagens
(993) (1.885)
(993) (1.885)
Manutenção, pedágio, seguro e
combustível
(1.446) (1.637) (1.446) (1.637)
Ocupação
(805)
(953)
(805)
(953)
Comunicação
(503)
(784)
(503)
(784)
Amortização dos bens de direito
de uso
(439)
(528)
(439)
(528)
Despesas com cartório
(357)
(219)
(357)
(219)
(2.909) (3.209) (3.137) (3.209)
Outras
(66.005) (64.642) (66.638) (65.673)
23. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
Controladora e Consolidado
2021
2020
Venda de ativo imobilizado
703
872
Recuperação de despesas
2.101
53
Lucro não realizado intragrupo (i)
(528)
(1.531)
Créditos (baixas) tributários extemporâneos (ii)
(964)
23.860
Outras receitas (despesas)
(2.206)
(5.986)
(894)
17.268
(i) Em 2020, a Companhia reconheceu o montante de R$1.531 a título de
lucro não realizado das operações de venda de produtos acabados para sua
controlada Carta Fabril US, sendo. Até 31 de dezembro de 2021 a Companhia
realizou o montante de R$528, decorrente das vendas líquidas da controladora Carta US. (ii) Em 2020, o efeito refere-se substancialmente ao reconhecimento de créditos tributários extemporâneos de PIS, COFINS e IPI, dada a
conclusão de análise detalhada nas apurações e possibilidade de tomada de
créditos anteriormente não utilizados (tais como, certas despesas de depreciação, energia etc.). Em 2021 o montante de R$964 refere-se a créditos fiscais
prescritos no primeiro trimestre de 2021.
24. Resultado financeiro
Consolidado
2021
2020
Despesas financeiras
Juros e encargos sobre empréstimos
(49.369) (50.432)
Variação cambial
(22.852) (43.990)
Juros tributários, incluindo parcelamentos
(4.652) (32.552)
Juros no desconto de duplicatas
(17.545) (14.759)
Juros passivos e multas financeiras
(8.092)
(5.733)
Tarifas bancárias
(7.916)
(7.883)
Juros com fornecedores
(10.761)
(7.153)
Perda de ajuste a valor justo - Hedge
(1.158)
(3.296)
Fianças bancárias
(1.540)
(1.800)
Impostos sobre operações financeiras
(1.310)
(840)
Outras
(934)
(2.659)
(126.129) (171.097)
Total despesa financeira
Receitas financeiras
Variação cambial
16.082
7.859
Descontos obtidos
1.833
2.590
Ganho de ajuste a valor justo – Hedge
318
2.250
Rendimento sobre aplicação financeira
514
629
Juros ativos
1.021
272
Outras
2
334
Total receita financeira
19.770
13.934
Resultado financeiro, líquido
(106.359) (157.163)
25. Partes relacionadas: Remuneração do pessoal-chave: A Companhia
considera como pessoal-chave da Administração o diretor presidente estatutário, a diretora vice-presidente estatutária, e os vice-presidentes. O montante
registrado no período findo em 31 de dezembro de 2021, referente à remuneração total do pessoal-chave, incluindo bônus, foi de R$4.039 (R$12.852 em
2020). Outras transações com parte relacionadas: Em 31 de dezembro de
2021 a Companhia detém em suas demonstrações consolidadas os seguintes
saldos com partes relacionadas:
Controladora
Consolidado
2021
2021
Ativo Passivo
Ativo Passivo
circu- circu- Saldo circu- circu- Saldo
lante
lante líquido
lante
lante líquido
Carta Industrial (i)
178 (2.176) (1.998)
178 (2.176) (1.998)
Sócios pessoa física (ii)
1.320
(926)
394 1.320
(926)
394
Carta Fabril US (iii)
4.271
- 4.271
Total
5.769 (3.102) 2.667 1.498 (3.102) (1.604)
(i) Saldo decorrente de operações de compra de ativos e liquidação de passivos. (ii) Saldo a receber dos sócios pessoas físicas decorrente dos gastos
para a desmobilização da Unidade São Gonçalo. (iii) Saldo a saldo a receber
da investida Carta Fabril US decorrente da venda de produtos.
26. Instrumentos financeiros e gestão de risco financeiro: 26.1. Classificação dos instrumentos financeiros por categoria: Valor justo hierárquico:
Os instrumentos financeiros reconhecidos pelo valor justo podem ser mensurados em níveis de 1 a 3, com base no grau em que o seu valor justo é cotado,
conforme abaixo: • Nível 1: a mensuração do valor justo é derivada e preços
cotados (não corrigido) nos mercados ativos, com base em ativos e passivos
idênticos. • Nível 2: a mensuração do valor justo é derivada de outros insumos
cotados incluídos no Nível 1, que são cotados através de um ativo ou passivo,
quer diretamente, ou seja, como os preços, ou indiretamente, ou seja, derivada de preços. • Nível 3: a mensuração do valor justo é derivada de técnicas de
avaliação que incluem um ativo ou passivo que não possuem mercado ativo.
Os quadros a seguir apresentam a composição dos ativos e passivos financeiros em 31 de dezembro de 2021 e 2020:
Consolidado
Hierarquia Saldo contábil
Classificação por
do valor
Ativos financeiros
categoria
justo
2021
2020
Caixa e equivalentes Valor justo por meio
de caixa
do resultado
Nível 2
17.032
8.242
Aplicações
financeiras
Valor justo por meio
vinculadas
do resultado
Nível 2
13.488 13.021
Contas a receber
Custo amortizado
70.051 69.886
Adiantamentos a
fornecedores
Custo amortizado
3.984
4.174
Depósitos judiciais
Custo amortizado
1.912
1.656
Valor justo por meio
Derivativos
do resultado
Nível 2
57
106.524 96.979
Consolidado
Hierarquia Saldo contábil
Passivos
Classificação por
do valor
financeiros
categoria
justo
2021
2020
Fornecedores e
conta a pagar
Custo amortizado
169.591 124.514
Antecipação de
fornecedores
Custo amortizado
31.286 37.408
Obrigações
trabalhistas e
previdenciárias
Custo amortizado
21.674 14.301
Parcelamentos de
tributos
Custo amortizado
135.452 150.102
Empréstimos e
financiamentos
Custo amortizado
462.649 456.269
Adiantamentos de
clientes
Custo amortizado
20.212
4.590
Valor justo por meio
Derivativos
de resultado
Nível 2
1.390
841.023 788.574
A Companhia se encontra exposta a risco de mercado, risco de crédito e risco
Valor
referencial

Valor
a mercado

2021
Curva do
instrumento

de liquidez, os quais são monitorados pela Administração. Estes riscos significativos de mercado que afetam os negócios da Companhia podem ser assim
resumidos: 26.2. Gestão de risco: As operações financeiras da Companhia
são realizadas por intermédio da área financeira de acordo com a estratégia
previamente aprovada pela diretoria e acionistas. As estratégias de gestão de
riscos da Companhia e os efeitos nas demonstrações financeiras, individuais e
consolidadas, podem ser resumida s como segue: 26.2.1. Gestão de capital: O
objetivo principal da gestão de capital é assegurar a continuidade dos negócios
e maximizar o retorno ao acionista. A Companhia utiliza capital próprio e de
terceiros para o financiamento de suas atividades, sendo que a utilização de
capital de terceiros, visa otimizar sua estrutura de capital. A Companhia monitora sua estrutura de capital e a ajusta considerando as mudanças de nas condições econômicas. A Companhia apresenta a seguinte estrutura de capital:
Consolidado
2021
2020
Caixas e equivalentes de caixa
17.032
8.242
Aplicações financeiras vinculadas
13.488
13.021
30.520
21.263
Empréstimos, financiamentos e debentures
(462.649)
(456.269)
Antecipação de fornecedores a pagar
(31.286)
(37.408)
Duplicatas descontadas
(36.576)
(16.097)
Derivativos
(1.390)
(530.511)
(511.164)
Endividamento
Dívida liquida
(499.991)
(489.901)
(54.783)
(235.441)
Total do patrimônio líquido
Total da dívida liquida e patrimônio líquido
(554.774)
(725.342)
Índice de alavancagem
9,1
2,1
26.2.2. Risco de mercado: O risco de mercado é o risco de que o valor justo
dos fluxos de caixa futuros de um instrumento financeiro flutue devido a variações nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam três tipos
de risco: risco de taxa de juros, risco de câmbio e risco de preço que pode
ser de commodities, de ações, entre outros. Instrumentos financeiros afetados
pelo risco de mercado incluem empréstimos e financiamentos, equivalentes
de caixa e outros ativos financeiros, investimentos em instrumentos de dívida
e patrimoniais e instrumentos financeiros derivativos. As análises excluem as
movimentações do impacto nas variáveis de mercado sobre o valor contábil
de obrigações com benefícios pós-emprego, provisões e ativos e passivos não
financeiros das operações no exterior. 26.2.3. Risco de taxa de juros: Risco de
taxas de juros é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros de um
instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição da Companhia ao risco de mudanças nas taxas de juros de
mercado refere-se, principalmente, às obrigações de longo prazo da Companhia sujeitas a taxas de juros variáveis. A Companhia está exposta ao risco
de descolamento das estruturas de juros às quais podem estar associados
os fluxos de pagamento de principal e juros de dívida, atualmente lastreada
em CDI e Libor. A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros acompanhando os movimentos de mercado. Considerando a manutenção da posição
de equivalentes de caixa indexados ao CDI, posições de financiamentos de
clientes em montantes equivalentes às linhas de crédito tomadas para financiamento dessas operações e indexadas pelas mesmas taxas, a Administração entende que seus resultados possuem baixa sensibilidade a variações
nas taxas de juros praticadas no mercado. 26.2.4. Risco de taxa de câmbio:
O risco de câmbio é o risco de que o valor justo dos fluxos de caixa futuros
de um instrumento financeiro flutue devido a variações nas taxas de câmbio. A exposição da Companhia ao risco de variações nas taxas de câmbio
refere-se principalmente às atividades operacionais da Companhia (insumos
adquiridos com valores atrelados ou denominadas em uma moeda diferente
de sua moeda funcional), bem como empréstimos e financiamentos. O saldo
de empréstimos e fornecedores denominado em dólares em 31 de dezembro
de 2021 era de R$52.403 (R$49.275 em 2020). 26.2.5. Risco de crédito: O
risco de crédito é o risco de a contraparte de um negócio não cumprir uma
obrigação prevista em um instrumento financeiro ou contrato com cliente, o
que levaria ao reconhecimento de perdas. A Companhia está exposta ao risco
de crédito em suas atividades operacionais (principalmente com relação às
contas a receber) e de financiamento, incluindo caixa e equivalentes de caixa,
contas a receber e depósitos em bancos e instituições financeiras. Contas a
receber: O risco de crédito decorre da possibilidade de a Companhia sofrer
perdas em função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições
financeiras depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão do caixa.
Para mitigar os riscos, a Administração adota como prática análise da situação
financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento permanente das posições em aberto. A política de vendas da Companhia
considera o nível de risco de crédito a que está disposta a se sujeitar no curso
de seus negócios, além da diversificação de sua carteira de recebíveis, da
seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de
financiamento de vendas e limites individuais de crédito. Tais procedimentos,
são adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em
seu contas a receber. A Administração considera que o risco de crédito está
substancialmente coberto pela provisão para perdas sobre os recebíveis. Depósitos em bancos e instituições financeiras: No que diz respeito às aplicações
financeiras e aos demais investimentos, a Companhia tem como política trabalhar com instituições de primeira linha. Além disso, todas as operações da
Companhia estão diluídas em diversas instituições financeiras, o que minimiza
seus riscos. 26.2.6. Risco de liquidez: A Administração monitora diariamente
seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa esperados em contrapartida ao montante disponível em caixa e equivalentes de caixa. A gestão do
risco de liquidez implica na capacidade da Companhia em manter o nível adequado de caixa suficiente para capacidade de liquidar posições de mercado
de curto prazo. Conforme descrito na Nota 1, a Administração vem buscando
a melhoria da liquidez e continua a tomar as ações planejadas para obter os
recursos necessários para a continuidade e expansão dos negócios.
Controladora e Consolidado - 2021
De 6
Entre
Entre Mais Total dos
Até 6 meses a
1e2
2 e 5 que 5 passivos
meses
1 ano
anos
anos anos financeiros
Fornecedores
158.537
7.574
3.350
130
169.591
Empréstimos,
financiamentos
164.071 105.636 87.143 104.394 1.405
462.649
Salários, provisões
e encargos sociais
724 11.499
9.451
21.674
Derivativos
(203)
260
57
323.129 124.969 99.944 104.524 1.405
653.971
Controladora e Consolidado - 2020
De 6
Entre Entre Mais Total dos
Até 6 meses a
1e2
2 e 5 que 5 passivos
meses
1 ano
anos
anos anos financeiros
Fornecedores
114.096
4.375
4.126 1.917
124.514
Empréstimos,
financiamentos
73.775 60.368 123.925 170.191 28.010
456.269
Salários, provisões
e encargos sociais
203
5.551
8.547
14.301
Derivativos
566
471
353
1.390
188.640 70.765 136.951 172.108 28.010
596.474
26.3. Instrumentos financeiros derivativos: A Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos cuja gestão é efetuada por meio da definição
de estratégias e monitoramento dos riscos envolvidos. Os instrumentos derivativos contratados pela Companhia têm o propósito de proteger suas operações contra os riscos de flutuação nas taxas de câmbio em determinados empréstimos em moeda estrangeira e não são utilizados para fins especulativos.
A Companhia decidiu realizar um hedge de valor justo para certos contratos
de financiamento de longo prazo, com o objetivo de cobrir o risco cambial e
trazer à operação para uma denominação em Reais (R$), a taxas de juros
praticadas no mercado interno. A Companhia efetuou a designação formal de
suas operações sujeitas à contabilização de proteção para os instrumentos financeiros derivativos para proteção de empréstimos denominados em moeda
estrangeira. As variações no valor justo de qualquer um desses instrumentos
derivativos são reconhecidas na demonstração do resultado em “Resultado
financeiro”. O método de apuração do valor de mercado utilizado pela Companhia consiste em apurar o valor futuro com base nas condições contratadas
e determinar o valor presente com base em curvas de mercado extraídas da
BM&FBOVESPA. Os instrumentos financeiros derivativos foram contratados
com instituições financeiras de primeira linha, no Brasil. O portfólio de derivativos pode ser resumido conforme tabela a seguir: Contratos objeto de hedge
- Controladora e Consolidado.
Contraparte
Valor referencial - R$
Objeto de proteção
do valor principal
2021
2020
Taxa de câmbio e troca de
indexador
Banco Citibank
8.010
16.020
8.010
16.020
Instrumentos financeiros derivativos
Controladora e consolidado
2021
2020
Marcação a mercado
276
(883)
Registro da curva ponta ativa
(219)
(507)
Saldo final
57
(1.390)
Saldos
Ativo não circulante
57
Passivo circulante
1.037
Passivo não circulante
353
Total
57
1.390
As operações de swap acima descritas estão atreladas aos contratos de financiamento objeto de hedge e possuem vencimentos até dezembro de 2022. O
efeito nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 foi como segue:
2020
Ganhos/(perdas)
Valor
Valor
Curva do Ganhos/(perdas)
no resultado
referencial a mercado instrumento no resultado

Posição ativa
Moeda estrangeira
8.010
8.330
8.371
(41)
16.020
15.392
15.590
Posição passiva
(8.010)
(8.273)
(8.095)
(178)
(16.020)
(16.782)
(16.097)
Índice CDI
Total
57
276
(219)
(1.390)
(507)
Fair value dos hedges
(8.010)
(8.330)
(8.371)
41
(16.020)
(15.392)
(15.590)
Efeito líquido no resultado
98
As perdas e os ganhos com as operações de derivativos são reconhecidos no resultado, considerando-se o valor justo desses instrumentos.
27. Cobertura de seguros: A Companhia adota a política de contratar coberturas de seguros (seguradora BB Mapfre) para os bens sujeitos a riscos.
Os seguros vigentes para as plantas industriais possuem cobertura de riscos
nomeados e operacionais, no qual cobrem a importância global de R$345.700
em 31 de dezembro de 2021 e R$341.700 em 31 de dezembro de 2020. A
cobertura dos valores segurados (limites máximos de garantia) em 31 de dezembro de 2021 e 2020 encontra-se demonstrada abaixo:
2021
2020
Valor
Vigência
Valor
Vigência
Danos materiais Jan/2022 a
Nov/2020 a
incêndio, raio e explosão 250.000
Jan/2023
250.000 Nov/2021
Nov/2020 a
Vendaval até fumaça
5.000 Nov/2021
Jan/2022 a
Nov/2020 a
Quebra de máquinas
10.000
Jan/2023
10.000 Nov/2021
Jan/2022 a
Nov/2020 a
Danos elétricos
2.000
Jan/2023
2.000 Nov/2021

Valor
Vazamento de tanques
e tubulações
1.000
Perda de lucro bruto
decorrente da cobertura
básica e danos materiais 80.000

2021
Vigência
Jan/2022 a
Jan/2023

(198)
(685)
(883)
198
(1.192)

2020
Vigência
Nov/2020 a
1.000 Nov/2021

Valor

Jan/2022 a
Jan/2023

Nov/2020 a
70.000 Nov/2021
Nov/2020 a
Outros
2.700
3.700 Nov/2021
345.700
341.700
A Companhia considera que a cobertura de seguros é consistente com as
outras empresas de dimensão semelhante operando no setor.

Contadora
Tainá Bertoni Cavalcante
CRC-RJ 121233/O-9
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CARTA GOIÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPÉIS S.A.
CNPJ/MF nº 03.752.385/0001-31
Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da Carta Goiás Indústria e da Companhia e manutenção de suas atividades operacionais. Nossa opi- independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
nião não contém ressalva relacionada a esse assunto. Responsabilidades procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos
Comércio de Papéis S.A., Niterói - RJ.
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consoli- da diretoria e da governança pelas demonstrações financeiras individu- evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opidadas da Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis S.A. (“Companhia”) ais e consolidadas: A diretoria é responsável pela elaboração e adequada nião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas de maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das muta- acordo com as práticas financeiras adotadas no Brasil e com as normas inter- burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações
ções do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa nacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevandata, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo Standards Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como tes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações fi- necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a
nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspec- de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. eficácia dos controles internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos
tos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a a adequação das políticas financeiras utilizadas e a razoabilidade das estimada Carta Goiás Indústria e Comércio de Papéis S.A. em 31 de dezembro de diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia conti- tivas financeiras e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos
2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus nuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade
respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe innessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as das demonstrações financeiras, a não ser que a diretoria pretenda liquidar certeza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da
Accounting Standards Board (IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela go- Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. vernança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilida- atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das des do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modificação
demonstrações financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os princípios demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas em conjun- estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e to, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a
nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segu- não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentae cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com es- rança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que ção geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
sas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase - mudança de controle auditoria sempre detecta as eventuais distorções relevantes existentes. As representam as correspondentes transações e os eventos de maneira comda Companhia: Chamamos a atenção para a nota explicativa 1 às demons- distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas re- patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
trações financeiras individuais e consolidadas, que indica que os acionistas levantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
controladores da Companhia assinaram, em 29 de outubro de 2021, contrato de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditode Compra e Venda de Ações e Outras Avenças, por meio do qual, se com- com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte da audito- ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
prometeram, de forma irrevogável e irretratável, a vender 100% das ações ria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de audi- identificamos durante nossos trabalhos.
da Companhia. A conclusão da venda depende de condições precedentes toria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional Rio de Janeiro, 12 de abril de 2022.
usuais para transações dessa natureza. A mudança de controle e entrada dos ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de ERNST & YOUNG Auditores Independentes S/S - CRC-2SP015199/O-6
novos acionistas controladores permitirá o equilíbrio da estrutura de capital distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, Wilson J. O. Moraes - Contador - CRC-1RJ-107211/O-1
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