Sexta-feira, 13/05/2022.

TERNIUM BRASIL LTDA.

CNPJ nº 07.005.330/0001-19

Relatório da Administração
A Ternium Brasil Ltda. (“Empresa” ou “Ternium Brasil”) tem como objeto a contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
produção e venda de placas de aço e semiacabados, operação portuária e Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
geração de energia elétrica, além da venda de subprodutos do processo de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas as informações
siderúrgico, dentre os quais escória para a produção de cimento. As presentes relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais
demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua gestão.
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (em milhares R$)
Balanço Patrimonial
Em 31 de Dez
Em 31 de Dez
Passivo
Notas
2021
2020
Ativo
Notas
2021
2020
2.003.130 1.662.882
Circulante
6.651.423 4.031.624 Circulante
Fornecedores
14
1.607.103 1.232.197
Caixa e equivalentes de caixa
4
365.283
150.488 Obrigações sociais e trabalhistas
95.869
79.094
Contas a receber
5
1.587.473 1.192.137 Empréstimos e financiamentos
12
3.467
3.290
Adiantamento a fornecedores
35.706
28.777 Obrigações fiscais
15
67.630
120.027
Estoques
6
3.532.870 1.676.392 Provisões
17
47.034
58.883
2.663
555
Imposto a recuperar
7
1.091.183
941.231 Adiantamento a cliente
13
179.364
168.836
Outros créditos
38.908
42.599 Arrendamento
4.319.908 4.255.492
Não Circulante
7.977.700 8.247.161 Não Circulante
Empréstimos e financiamentos
12
3.557.425 3.402.102
Imposto a recuperar
7
48.702
503.297 Arrendamento
13
709.007
831.716
Outros créditos
2.798
3.682 Contingências
18
45.057
13.581
Investimentos
1.405
1.309 Provisões
17
8.420
8.093
Imobilizado
9
7.005.109 6.727.513 Total do Passivo
6.323.038 5.918.374
8.306.085 6.360.411
Ativos de direito de uso
9
854.558
952.416 Patrimônio líquido
19
6.905.781 26.835.196
Intangível
10
65.127
58.944 Capital Social
19
(58.257)
(545.370)
Total do ativo
14.629.123 12.278.785 Ajuste de avaliação patrimonial
Lucros (Prejuízos) acumulados
19
1.458.561 (19.929.415)
Demonstração do resultado
Total do passivo e patrimônio líquido
14.629.123 12.278.785
Em 31 de Dez
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Nota
2021
2020
Movimentação do patrimônio líquido
Receita líquida
21
20.695.904 10.122.607
Ajustes de
Lucros
Custo das vendas
22
(15.040.213) (9.261.101)
Capital
Avaliação (prejuízos)
Lucro bruto
5.655.691
861.506
Social
Patrimonial acumulados
Total
Despesas de vendas
22
(109.144)
(52.875)
Despesas administrativas
22
(461.020)
(324.884) Saldos em 31 de dezem26.835.196 (1.920.019) (20.059.331) 4.855.846
Outras receitas (despesas), líquidas
23
71.931
96.745 bro de 2019
Lucro antes do resultado financeiro
5.157.458
580.492 Ajustes de conversão para
- 1.374.649
- 1.374.649
Receita financeira
194.228
40.710 moeda de apresentação
129.916
129.916
Despesa financeira
(96.238)
(410.251) Lucro líquido do exercício
Resultado financeiro, líquido
24
97.991
(369.540) Saldos em 31 de dezembro de 2020
26.835.196
(545.370) (19.929.415) 6.360.411
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
5.255.449
210.952 Ajustes de conversão para
487.114
487.114
Impostos sobre o lucro
8
(909.387)
(81.036) moeda de apresentação
Lucro líquido do exercício
4.346.061
129.916 Redução do capital social
com absorção dos prejuíDemonstração do resultado abrangente
zos acumulados
(19.929.415)
- 19.929.415
Em 31 de Dez
Lucro líquido do exercício
4.346.061 4.346.061
2021
2020
Distribuição de DividenLucro do exercício
4.346.061
129.916 dos e Juros sobre capital
Outros componentes do resultado abrangente
487.114 1.374.649 próprio
- (2.887.500) (2.887.500)
Ajustes de conversão para moeda de apresentação
487.114 1.374.649 Saldos em 31 de dezemResultado abrangente total
4.833.175 1.504.565 bro de 2021
6.905.781
(58.257)
1.458.561 8.306.085
1 CONTEXTO OPERACIONAL: A Ternium Brasil Ltda. (“Empresa” ou “Ternium
Brasil”) tem como objeto a produção e venda de placas de aço e semiacabados,
operação portuária e geração de energia elétrica, além da venda de subprodutos
do processo siderúrgico, dentre os quais escória para a produção de cimento. A
Empresa é uma sociedade Limitada, sediada na Cidade do Rio de Janeiro. Sua
controladora final é a Ternium S/A, com sede em Luxemburgo. A aprovação para
a conclusão destas Demonstrações financeiras pela Diretoria Executiva da Ternium
Brasil ocorreu no dia 25 de março de 2022. 1.1 A pandemia COVID-19 e seus
reflexos na Ternium Brasil: Em dezembro de 2019, uma nova cepa de coronavírus (“ COVID-19 “) surgiu na China e se espalhou para o resto do mundo no início
de 2020. Com o intuito de garantir a saúde e a segurança de seus colaboradores,
clientes e fornecedores, a Ternium continua a aplicar medidas preventivas, incluindo o trabalho remoto em regime híbrido (para todos os colaboradores administrativos, por exemplo), implementação de protocolos, a fim de assegurar o distanciamento social, e fornecimento de assistência médica e suprimentos para funcionários
na planta. Até a data da elaboração deste relatório financeiro, o trabalho remoto e
as adaptações do trabalho não têm afetado de forma adversa a habilidade na condução das operações. Até a data de divulgação destas Demonstrações financeiras,
a Ternium manteve os níveis normais de produção de aço. Contudo, permanecem
as incertezas sobre a duração futura e extensão da pandemia com o aparecimento
de mais contagiosas variantes e o programa de vacinação ainda não concluído em
todo o mundo. Considerando a posição financeira e os recursos provenientes das
atividades operacionais, a Empresa avalia que possui recursos suficientes para
satisfazer a necessidade atual de capital de giro, bem como o pagamento de seus
financiamentos. Em relação a impairment de ativos não financeiros, a Empresa
avaliou os indicativos do cálculo de impairment e concluiu que não havia nenhuma
indicação para a realização de um novo teste de impairment no exercício ou reversão do impairment já reconhecido, conforme divulgado na Nota 11. Da mesma
forma, a Empresa considera que não espera divulgar ou incorrer em contingências
relevantes relacionadas a COVID-19. 1.2 Redução de capital com absorção de
prejuízos acumulados e distribuição de dividendos: De acordo com o inciso I
do Art. 1.082 do Código Civil (Lei nº 10.406 de 2002), pode a sociedade reduzir o
capital mediante a modificação contratual, por motivo de perdas irreparáveis. Dessa forma, por decisão da administração, em 3 de setembro de 2021, a Empresa
realizou a redução de capital com absorção de prejuízos acumulados até 31 de
dezembro de 2020, no montante de R$ 19.929.415. Em 15 de dezembro de 2021,
a Empresa pagou dividendos intercalares no montante de R$ 2.795.066, com base
no balanço intermediário elaborado na data de 31 de outubro de 2021, e Juros sobre
capital próprio relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021 no montante de R$ 92.434, totalizando R$ 2.887.500. 2 BASE DE PREPARAÇÃO: a) Declaração de conformidade: As presentes Demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a
legislação societária, os Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), e evidenciam todas
as informações relevantes próprias das Demonstrações financeiras, e somente
elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela administração na sua
gestão. b) Base de mensuração: As Demonstrações financeiras foram preparadas
considerando o custo histórico como base de valor, que no caso de determinados
ativos e passivos financeiros (inclusive instrumentos derivativos) é ajustado para
refletir a mensuração ao valor justo. A preparação de Demonstrações financeiras
requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Empresa no processo de aplicação das
práticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas quais as premissas e estimativas são significativas para as Demonstrações financeiras, estão divulgadas na
Nota 2 d), abaixo. c) Moeda funcional e moeda de apresentação: A moeda funcional da Empresa é o Dólar estadunidense, que melhor reflete o ambiente econômico no qual a Empresa está inserida. Esta conclusão baseia-se na análise dos
seguintes indicadores: • Moeda que mais influencia os preços de bens e serviços.
• Moeda do país cujas forças competitivas e regulamentos mais influenciam na
determinação do preço de venda de seus produtos e serviços. • Moeda que mais
influencia material e outros custos para fornecimento de produtos ou serviços. •
Moeda na qual são obtidos, substancialmente, os recursos das atividades financeiras. As Demonstrações financeiras estão sendo apresentadas em Reais, convertidas da moeda funcional Dólar Estadunidense utilizando-se os seguintes critérios: •
Ativos e passivos pelas taxas de câmbio de fechamento do período. • Contas do
resultado pelas taxas médias mensais. • Patrimônio líquido pelas taxas históricas
de formação. • As variações cambiais resultantes das conversões acima referidas
são reconhecidas na rubrica específica do patrimônio líquido denominada “Ajustes
de avaliação patrimonial”. d) Estimativas e julgamentos contábeis críticos: A
elaboração de Demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração da Empresa use de julgamentos na
determinação e no registro de estimativas contábeis. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados
em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Empresa
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente e as variações nos
saldos das estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que estas estimativas são revisadas. Ativos e passivos sujeitos a estimativas e premissas incluem, principalmente: • Provisão para redução ao valor recuperável de ativos
(Notas 3.3.2, 3.8, 6 e 11). Os ativos que têm vida útil definida são revisados para
verificação de indicadores de impairment em cada data do balanço e sempre que
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não
ser recuperável. Caso exista indicador, os ativos são testados para impairment.
Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do
ativo excede seu valor recuperável. • Contingências (Nota 18). A Ternium é parte
(polo passivo) em diversas ações judiciais, pleitos contratuais e outros processos
judiciais, decorrentes do curso normal das operações, incluindo reivindicações de
clientes em que uma terceira parte está pedindo reembolso ou indenização. A
responsabilidade da Empresa em relação a tais reivindicações, posições fiscais
incertas, ações judiciais e outros processos judiciais não podem ser estimados com
segurança. Periodicamente, a administração revisa o status de cada assunto significativo e avalia o risco de saída de recursos. Se o risco de perda do pleito ou
processo é considerado provável e o valor pode ser mensurado com suficiente
confiabilidade, um passivo é reconhecido. A administração estima o valor desse
passivo baseado nas informações disponíveis e nos pressupostos e métodos que
concluiu serem adequados, em conformidade com as disposições do IFRS. Os
acréscimos relativos a tais contingências refletem uma estimativa confiável das
perdas a serem incorridas baseados em informações disponíveis, incluindo a liquidação relevante ou estratégia de liquidação, a partir da data de preparação destas
Demonstrações financeiras. À medida que a informação adicional se torna disponível, a administração irá reavaliar a sua avaliação dos pleitos pendentes, ações
judiciais e outros processos e rever a sua estimativa. • Impostos diferidos (Nota 8).
A administração da Ternium decidiu por não reconhecer o ativo fiscal diferido em
31 de dezembro de 2021, na medida em que não foi provável que estará disponível
lucro tributável contra o qual prejuízos fiscais ou créditos fiscais não utilizados sejam
utilizados. Vale ressaltar a atipicidade do ano de 2021 (“outlier”), uma vez que os
preços de placas praticados nesse período foram os maiores da história do aço.
Adicionalmente, ainda existe uma incerteza tributária com relação a alterações das
alíquotas de IRPJ e CSLL de acordo com Projeto de Lei. A administração seguirá
monitorando a situação no próximo exercício. • Estoque (Nota 6). Redução ao
valor líquido de realização dos estoques: A Empresa avalia periodicamente a
existência de perda no valor de realização de seus ativos conforme previsto no
Pronunciamento Técnico CPC 16 - Estoques. A Empresa concluiu que em 31 de
dezembro de 2020 não havia ajuste no valor recuperável dos estoques de materiais
de redução e de produtos acabados. Em 31 de dezembro de 2021, foi constituída
uma provisão para valor recuperável dos estoques de produtos em processo no
valor de R$ 535. Provisão para giro lento e obsolescência dos estoques: A
Ternium Brasil estabelece uma provisão para giro lento e obsolescência dos estoques. A provisão para estoque lento é reconhecida por produtos acabados e em
processo, com base na análise da administração a respeito da baixa movimentação
dos itens. Para materiais auxiliares de manutenção, o cálculo é baseado em análise de baixa movimentação, a capacidade de tais materiais serem utilizados com
base nos seus níveis de preservação e manutenção e sua obsolescência potencial
devido à mudança tecnológica. (Nota 6). 3 RESUMO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS
CONTÁBEIS: As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplica-

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO
das de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas Demonstrações financeiras. 3.1 Caixas e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de
caixa abrangem saldos de caixa e investimentos financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da data da contratação, os quais são sujeitos
a um risco insignificante de alteração no valor e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo. 3.2 Contas a receber de clientes: Inicialmente, reconhecidas pelo valor justo, a Empresa mantém as contas a receber de clientes com o
objetivo de arrecadar fluxos de caixa contratuais e, portanto, essas contas são,
inicialmente pelo valor justo, e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros, deduzidas das provisões para
perdas. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos, as contas
a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas
no ativo não circulante. 3.3 Instrumentos financeiros: 3.3.1 Instrumentos financeiros não derivativos: Instrumentos financeiros não derivativos incluem substancialmente as aplicações financeiras e caixa, as contas a receber e outros recebíveis,
os empréstimos e financiamentos e os fornecedores. A Empresa classifica seus
ativos financeiros sob as seguintes categorias de mensuração: Custo Amortizado:
Instrumentos que são mantidos para recebimento ou repagamento de fluxo de
caixa contratual, onde esse fluxo de caixa representa somente pagamento de principal e juros, são mensurados a custo amortizado. Receitas e despesas de juros
destes instrumentos financeiros são incluídos em receitas e despesas financeiras
utilizando o método de taxa efetiva de juros. Qualquer ganho ou perda proveniente
de desreconhecimento é reconhecido diretamente no resultado e apresentado em
receitas ou despesas financeiras, juntamente com ganhos e perdas de variação
cambial. Perdas de impairment são apresentadas em itens separados no resultado.
Valor Justo por meio de resultado abrangente: ativos financeiros que são mantidos para recebimento do fluxo de caixa contratual e para venda, onde o fluxo de
caixa do ativo representa somente pagamentos de juros e principal, são medidos
desta forma. Mudanças nos valores contabilizados são efetuadas em outros resultados abrangentes, exceto para o reconhecimento de ganhos e perdas de impairment, receita de juros e ganhos e perdas de variação cambial que serão reconhecidos no resultado. Quando o ativo financeiro é desreconhecido, os ganhos e perdas
previamente reconhecidos em outros resultados abrangentes são reclassificados
do Patrimônio Líquido para o Resultado e reconhecidos em outros ganhos/perdas.
A receita de juros desses ativos financeiros é incluída em receita financeira utilizando o método de taxa de juros efetiva. Ganhos e perdas de variação cambial também
são apresentados no resultado financeiro e perdas e despesas de impairment são
apresentadas em linha separada no Resultado. Valor Justo por meio de resultado: Instrumentos financeiros que não atendem ao critério de custo amortizado ou
valor justo por meio de resultado abrangente são mensurados ao valor justo por
meio de resultado. Um ganho ou perda em um ativo financeiro que é subsequentemente medido a valor justo por meio de resultado é reconhecido no resultado e
apresentado líquido no resultado financeiro no período em que ocorrem. A classificação depende do modelo de negócio da Empresa para gestão dos ativos financeiros e os termos contratuais dos fluxos de caixa. No reconhecimento inicial, a
Empresa mensura um ativo financeiro ao valor justo acrescido, no caso de um ativo
financeiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado, dos custos da
transação diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro. Os custos de
transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são registrados
como despesas no resultado. A Empresa reclassifica os ativos financeiros somente quando o modelo de negócios para gestão de tais ativos é alterado. Em 31 de
dezembro de 2021 e de 2020, a Ternium Brasil não possui ativos financeiros ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 3.3.2 Ativos financeiros Impairment: A Empresa avalia, em base prospectiva, as perdas esperadas de
crédito associadas a ativos financeiros registrados ao custo amortizado. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um aumento significativo no risco de crédito. Para as contas a receber de clientes, a Empresa aplica a
abordagem simplificada conforme permitido pelo CPC 48 e, por isso, reconhece as
perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do reconhecimento inicial dos recebíveis. 3.4 Instrumentos financeiros derivativos: A Empresa pode utilizar instrumentos derivativos financeiros para proteger suas exposições de risco de variação
de moeda estrangeira. Derivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo;
custos de transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos.
Após o reconhecimento inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as
variações no valor justo são registradas no resultado. Em 31 de dezembro de 2021
e de 2020, a Ternium Brasil não possuía instrumentos derivativos. 3.5 Estoques:
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois
o menor. O método de avaliação dos estoques é o do custo médio. O custo dos
produtos acabados e dos produtos em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e as respectivas
despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor líquido de realização é o preço de venda
estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão
e os custos estimados necessários para efetuar a venda. 3.6 Ativo imobilizado:
Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
construção, deduzido de depreciação acumulada e perdas de redução de valor
recuperável (impairment). O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à
aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos pela própria Empresa inclui: o
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o
ativo no local e condição necessários para operar da forma pretendida e os custos
de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados.
Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como despesa quando incorridos. Itens do ativo imobilizado
adquiridos ou construídos internamente são depreciados na sua totalidade, a partir
da data em que são instalados e estão disponíveis para uso sem a dedução de
valor residual. Encargos financeiros são capitalizados apenas para aqueles ativos
que estejam em formação, até o momento em que se encontrem em condições para
seu uso. Não são feitas capitalizações de juros sobre imobilizações em andamento
que representem melhorias em ativos que já estejam em funcionamento. A depreciação dos ativos é calculada pelo método linear e leva em consideração o tempo
de vida útil estimado da seguinte forma: • Edifícios, instalações e benfeitorias: de 10
a 100 anos; • Máquinas e Equipamentos: de 3 a 25 anos; • Veículos, móveis e outros
equipamentos: de 3 a 10 anos. Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os
valores residuais serão revistos a cada encerramento do exercício social e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. Cada componente de um item do ativo imobilizado, com custo significativo em relação ao
custo total do bem, é mensurado e depreciado separadamente. O conceito de
componentes aplicado sobre seus principais grupos de ativos irá impactar as Demonstrações financeiras na medida em que o grupamento de obras em andamento se tornar operacional. No ano de 2021 a Administração revisou a vida útil e o
valor residual dos ativos imobilizados e não foram necessários ajustes que afetassem a depreciação anual. Foi considerado o planejamento operacional da Empresa para os exercícios seguintes, seus antecedentes (benchmark), o nível de manutenção e utilização dos itens, elementos externos de comparação, tais como
tecnologias disponíveis, recomendações e manuais de fabricantes. O valor residual dos itens de imobilizado será considerado como sendo igual a zero, uma vez que
a Empresa não pretende efetuar alienação desses bens. Ganhos e perdas na
alienação de um item do imobilizado, apurados pela diferença entre os recursos
advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado, são reconhecidos no resultado em Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas. Para fins de avaliação
do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa
(UGCs)). Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 3.7 Ativos intangíveis: Softwares: As
licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados.
Esses custos são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de três
anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como
despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente
atribuíveis ao projeto e aos testes de produtos de software identificáveis e exclusivos,
são reconhecidos como ativos intangíveis. Os custos diretamente atribuíveis, que
são capitalizados como parte do produto de software, incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela adequada das
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Contingências
Provisões
Caixa gerado pelas operações
IRPJ e CSLL pagos
Juros pagos sobre arrendamento
Juros pagos sobre empréstimos
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo imobilizado
Aquisição de ativos intangíveis
Caixa líquido aplicado nas atividades de
investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Pagamentos de empréstimos e financiamentos
Captações de empréstimos e financiamento
Pagamentos de arrendamentos
Pagamentos de dividendos e juros sobre capital próprio
Caixa líquido aplicado nas atividades de
financiamento
Geração de caixa e equivalentes de caixa, líquidos
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Transações que não envolvem caixa ou
equivalentes de caixa
Novos contratos de Direito de Uso

Em 31 de Dez
2021
2020
4.346.061
129.916
737.008
91.957
1.423

724.874
130.266
1.078

219.186
916.919
58.791
22.481

758.467
87.278
9.283
(20.795)

(1.878.959)
(6.929)
(395.336)
305.731
4.575

(227.910)
(20.662)
(459.453)
(226.068)
(4.151)

374.906
398.412
2.107
178
166.204
42.297
16.775
(1.117)
(27.315)
(8.875)
(11.522)
(3.029)
4.944.064 1.309.989
(1.136.608)
(62.894)
(36.550)
(38.526)
(49.057)
(89.414)
3.721.849 1.119.155
(377.669)
(15.044)

(365.923)
(25.561)

(392.713)

(391.484)

(1.386.362) (2.649.675)
1.333.202 2.110.487
(173.681) (157.042)
(2.887.500)
(3.114.341)
214.795
150.488
365.283

(696.230)
31.441
119.047
150.488

1.622

1.279

despesas indiretas aplicáveis. Outros gastos de desenvolvimento que não atendam
aos critérios de capitalização são reconhecidos como despesa, conforme incorridos.
Os custos de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são
reconhecidos como ativo em período subsequente. Os custos de desenvolvimento
de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estimada, não superior a três anos. 3.8 Contas a pagar aos fornecedores: As contas
a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram
adquiridos 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, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 3.9 Empréstimos: Os
empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado durante
o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da taxa
efetiva de juros. Os empréstimos são contabilizados prospectivamente pelo custo
amortizado utilizando o método da taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classificados como passivo circulante quando o vencimento parcial ou total ocorrer no
período de até 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos gerais
e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção
de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são
capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos possam ser
mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos
como despesa no período em que são incorridos. 3.10 Provisões: Uma provisão
é reconhecida quando: (i) a Empresa tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável
que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor
puder ser estimado com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a
classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na
mesma classe de obrigações seja pequena. As provisões não incluem as perdas
operacionais futuras. 3.11 Imposto de renda e contribuição social corrente e
diferido: As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado
abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido
ou no resultado abrangente. O imposto de renda e a contribuição social correntes
são apresentados líquidos, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no
ativo quando os montantes antecipadamente pagos excedem o total devido na data
do relatório. O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos
usando-se o método do passivo sobre as diferenças temporárias decorrentes de
diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis
nas Demonstrações financeiras. Entretanto, o imposto de renda e a contribuição
social diferidos não são contabilizados se resultar do reconhecimento inicial de um
ativo ou passivo em uma operação que não seja uma combinação de negócios, a
qual, na época da transação, não afeta o resultado contábil, nem o lucro tributável
(prejuízo fiscal). O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são
reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que lucro tributável futuro
esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias, o prejuízo fiscal e a base
negativa de contribuição social possam ser usadas. Os impostos de renda diferidos
ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o direito
legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em
geral relacionado com a mesma autoridade fiscal. Atualmente, não são reconhecidos imposto de renda e contribuição social diferidos. 3.12 Reconhecimento da
receita: A receita é reconhecida quando (ou na proporção que) (i) satisfazer à
obrigação de desempenho ao transferir o bem ou o serviço prometido ao cliente,
que ocorre quando o controle das mercadorias é transferido e o cliente obtém os
benefícios das mercadorias, (ii) os possíveis fluxos de caixa e preço da transação
puderem ser mensurados de forma confiável, e (iii) seja provável que a Empresa
receba a contraprestação em conexão com a troca das mercadorias. O controle
sobre as mercadorias é obtido pelo cliente dependendo de quando as mercadorias
são disponibilizadas para o remetente ou o cliente obtém a posse dos bens, dependendo dos prazos de entrega. A Empresa considera que cumpriu as obrigações de
desempenho quando as mercadorias são entregues aos seus clientes ou ao expedidor que irá transportar as mercadorias. A receita reconhecida pela Empresa é
mensurada pelo preço de transação da contraprestação recebida ou a receber à
qual o Empresa tem direito, reduzido por retornos estimados e outros créditos de
clientes, como descontos e descontos de volume, com base no valor esperado a
ser realizado. 3.13 Receitas financeiras: A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o método da taxa
efetiva de juros. 3.14 Arrendamentos: A Empresa reconhece um ativo de direito
de uso e um passivo de arrendamento na data de início de cada contrato de arrendamento que concede o direito de controlar o uso de um ativo identificado durante
um período. A data de início é a data em que o arrendador disponibiliza um ativo
subjacente para uso pelo arrendatário. Para arrendamentos com duração inferior
a 12 meses, ou com bens de valor inferior a US$ 30 mil, nenhum ativo ou passivo
de arrendamento de direito de uso foi reconhecido. No reconhecimento inicial, o
ativo de direito de uso é mensurado considerando: • O valor da mensuração inicial
do passivo de arrendamento; • Quaisquer pagamentos de arrendamento feitos na
data ou antes da data de início, menos quaisquer incentivos de arrendamento; e •
Quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário. Após o reconhecimento inicial, os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzido de
depreciação acumulada e/ou perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados
para qualquer nova mensuração do passivo de arrendamento mercantil. A depreciação do ativo de direito de uso é calculada pelo método linear ao longo da duração
estimada do contrato de arrendamento, da seguinte forma: • Edifícios e instalações
- 5-10 anos. • Máquinas e equipamentos - 2-5 anos. O passivo de arrendamento é
mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos do arrendamento que
não estão pagos nessa data, incluindo os seguintes conceitos: • Pagamentos fixos,
deduzidos de quaisquer incentivos a receber; • Pagamentos variáveis que dependem de um índice ou taxa, medidos inicialmente usando o índice ou taxa na data
de início. Os pagamentos do arrendamento são descontados usando taxas de
empréstimo incrementais para o local e a moeda de cada contrato de arrendamento ou, se disponível, a taxa implícita no contrato de arrendamento. O custo financeiro é debitado ao resultado durante o período do arrendamento para produzir uma
taxa de juros periódica constante sobre o saldo remanescente do passivo para cada
período. O prazo do arrendamento determinado pela Empresa compreende: • Período não cancelável de contratos de arrendamento; • Períodos cobertos por uma
opção para prorrogar o arrendamento, se o locatário tiver razoavelmente certeza
de exercer essa opção. Após a data de início, a Empresa mensura o passivo de
arrendamento por: • Aumentar o valor contábil para refletir juros sobre o passivo do
arrendamento; • Reduzir o valor contábil para refletir os pagamentos de arrendamento efetuados; e • Ajustar o valor contábil para refletir qualquer reavaliação ou
modificação do arrendamento. 3.15 Arredondamento de valores: Todos os valores divulgados nas Demonstrações financeiras e notas foram arredondados com a
aproximação de Milhares de reais, salvo indicação contrária. 3.16 Mudanças nas
políticas contábeis e divulgações: As seguintes alterações de normas foram
adotadas pela primeira vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2021: •
Reforma da IBOR - Fase 2: alterações ao IFRS 9/CPC 48, IAS 39/CPC 38 e IFRS
7/CPC 40 -”Instrumentos Financeiros”, ao IFRS 16/CPC 06(R2) - Arrendamentos,
ao IFRS 4/CPC 11 “Contratos de Seguros”. A Fase 2 da reforma da IBOR traz as
seguintes exceções temporárias na aplicação das referidas normas, que foram
adotadas pelo Grupo, com relação a: (i) Fluxos de caixa contratuais de ativos e
passivos financeiros: permitido mudanças na base de determinação dos fluxos de
caixa contratuais sem ocasionar em desreconhecimento do contrato e, consequentemente, sem efeito imediato de ganho ou perda no resultado do exercício, desde
que diretamente relacionada com a reforma da taxa de juros de referência e substituição da taxa de juros, e que a nova base seja considerada economicamente
equivalente à base anterior. (ii) Relações de hedge: a designação formal da relação
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de proteção deve ser alterada apenas para designar a taxa de referência alternativa como um risco coberto, alterar a descrição do item protegido e/ou alterar a
descrição do instrumento de cobertura. Tal alteração na designação formal da relação de proteção não constitui descontinuação da relação de proteção e nem nova
relação de proteção, portanto sem efeitos imediatos no resultado do exercício. Em
relação à reforma das taxas de juros referenciais (Reforma da IBOR), a Empresa
segue monitorando os pronunciamentos das autoridades regulatórias, bem como
as medidas que vêm sendo adotadas, visando à adaptação dos diversos instrumentos financeiros aos novos benchmarks. A Empresa não seria obrigada a fazer a
transição para benchmarks alternativos de taxas de juros em 31 de dezembro de
2021, pois seus empréstimos em aberto estão baseados a taxas de juros flutuantes
da LIBOR do dólar americano, que continuarão a ser publicadas até 30 de junho de
2023. Todos os passivos financeiros de taxa flutuante recentemente transacionados
serão vinculados a uma taxa de referência alternativa (por exemplo, SOFR + ajustes de spread). A Empresa avaliou os efeitos da aplicação desta alteração nas
Demonstrações financeiras e não identificou nenhum impacto relevante na aplicação dessas alterações. • Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento: alterações ao IFRS 16/CPC 06(R2)
“Arrendamentos”: prorrogação da aplicação do expediente prático de reconhecimento das reduções obtidas pela Companhia nos pagamentos dos arrendamentos
diretamente no resultado do exercício e não como uma modificação de contrato,
até 30 de junho de 2022. A Empresa avaliou os efeitos da aplicação desta alteração
nas Demonstrações financeiras e não identificou nenhum impacto material.
Em 31 de Dez
4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e bancos
2021
2020
Moeda estrangeira (USD)
8.744
3.916
Moeda nacional
2.451
4.650
Aplicações financeiras
Moeda estrangeira (USD)
195.318
75.352
Moeda nacional
158.771
66.570
365.283
150.488
As aplicações financeiras são compostas da seguinte forma:
2021
2020
Aplicação Compromissadas Santander
49.944
3.970
Aplicação Compromissadas BTG Pactual
108.827
62.600
Fundo de investimento Western Asset
195.318
75.352
354.089
141.922
As aplicações compromissadas são investimentos de liquidez diária que remuneram
o capital em uma porcentagem do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), com
lastros em títulos privados com rendimentos cuja média é de 80% (31 de dezembro
de 2020 de 70%) do CDI. A Empresa utiliza fundos de investimento de mercado
de renda fixa com liquidez diária. O Fundo de investimento Western Asset teve
um rendimento médio de 0,009% a.m. (0,03% a.m. em 31 de dezembro de 2020).
Em 31 de Dez
5 CONTAS A RECEBER
Terceiros
2021
2020
Mercado Interno ¹
106.557
89.651
106.557
89.651
Partes relacionadas (Nota 16)
Mercado Interno
284.435 484.155
Mercado Externo
1.224.345 646.774
1.508.779 1.130.929
Por mercado
Mercado Interno
390.991 573.806
Mercado Externo
1.224.346 646.774
1.615.337 1.220.580
Provisão paracréditos de liquidação duvidosa (PCLD)
(27.864) (28.443)
Total
1.587.473 1.192.137
Em 31 de Dez
2021
Partes Relacionadas Terceiros
Total
A vencer
1.508.779
73.058 1.581.837
Vencido em até 90 dias
5.634
5.634
Vencido há mais de 90 dias
27.864
27.864
1.508.779
106.557 1.615.336
Em 31 de Dez
2020
Partes Relacionadas Terceiros
Total
A vencer
1.130.929
61.203 1.192.132
Vencido em até 90 dias
5
5
Vencido há mais de 90 dias
28.443
28.443
1.130.929
89.651 1.220.580
1
Os saldos a receber de terceiros referem-se à venda de placas de aço para clientes no mercado interno e outros créditos a receber, referente a energia, utilidades
e subprodutos. O aumento do saldo de contas a receber comparado ao ano de
2020 refere-se, principalmente, ao aumento no preço de venda das placas de aço.
As movimentações na provisão para créditos de liquidação duvidosa de contas a
receber é como segue:
Movimentação
Saldo em 31 de dezembro de 2020
28.443
Adições
Baixas
(579)
Saldo em 31 de dezembro de 2021
27.864
9 IMOBILIZADO E ATIVOS DE DIREITO DE USO
9.1 Movimentação do custo
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Em 31 de Dez
2021
2020
Matérias-primas
930.870
240.158
Produtos acabados
506.305
297.436
Produtos em processo
753.627
454.487
Materiais auxiliares de manutenção
379.044
297.784
1
Importações em trânsito
963.024
386.528
3.532.870 1.676.392
1
Aumento devido a importações de matéria-prima em trânsito.
Os valores acima estão líquidos da provisão de obsolescência, em 31 de dezembro
de 2021, de R$ 44.369 (R$ 55.639 em 31 de dezembro de 2020).
Em 31 de Dez
7 IMPOSTOS A RECUPERAR
Circulante
2021
2020
ICMS
731.690
521.698
PIS e COFINS
97.163
362.043
REINTEGRA
42.257
32.669
Outros Créditos
220.072
24.821
1.091.183
941.231
Não circulante
PIS e COFINS
48.702
57.664
ICMS
445.632
48.702
503.297
a) PIS e COFINS: Em dezembro de 2020, a Ternium Brasil obteve decisão judicial
favorável e definitiva acerca da exclusão do ICMS destacado nas notas fiscais
da base de cálculo de PIS/COFINS referente ao período de novembro de 2017 a
dezembro de 2020. A Empresa apurou os valores dos tributos indevidamente recolhidos e foi registrado o montante de R$ 130.988 em 31 de dezembro de 2020 na
rubrica impostos a recuperar, no ativo circulante, em contrapartida de outras receitas
operacionais. Em 2021, a Empresa realizou uma análise de recuperabilidade da
totalidade de seus créditos, resultando na reversão da provisão de baixa de créditos
constituída em anos anteriores e no reconhecimento de novos créditos, gerando
um resultado de R$ 151.160 (Nota 23). b) ICMS: A Empresa tem a expectativa de
recuperar seus créditos tributários estaduais mediante compensação com o ICMS
decorrente de saídas de vendas no mercado interno. O saldo de ICMS apresentado
no ativo não circulante está reconhecido por seu valor presente líquido. O ajuste
a valor presente destes créditos em 31 de dezembro de 2020 é de R$ 67.235. c)
REINTEGRA - tributos federais: Criado pela Lei Federal nº 12.546/2011, os créditos de REINTEGRA visam restituir às empresas exportadoras os tributos federais
incidentes na sua cadeia de produção dos bens vendidos ao exterior. Em 31 de
dezembro de 2021, a alíquota para reconhecimento do credito de REINTEGRA
permaneceu em 0,1%, como em 31 de dezembro de 2020. A Empresa apurou um
crédito com impacto no resultado do exercício de 2021 no montante total de R$
14.830 (R$ 7.493 em 31 de dezembro de 2020), registrado na demonstração do
resultado na rubrica custos de vendas. d) Outros créditos: O montante classificado
no ativo circulante é decorrente principalmente de antecipações de IRPJ e CSLL. 8
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: 8.1 imposto de renda e contribuição social diferidos: Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa possuía ativos
diferidos de imposto de renda e contribuição social, não registrados nas Demonstrações financeiras, no montante total de R$ 6.874.554 (31 de dezembro de 2020
- R$ 7.788.780), sendo R$ 2.212.416 (31 de dezembro de 2020 – R$ 2.720.476)
decorrentes de diferenças temporárias e R$ 4.662.138 (31 de dezembro de 2020 –
R$ 5.068.305) decorrentes de prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social.
A administração decidiu seguir não reconhecendo o ativo fiscal diferido em 31 de
dezembro de 2021 devido ao histórico de prejuízos da Companhia, à queda nos
preços negociados no mercado comparados com os praticados no ano de 2021,
à pandemia de COVID (nova variante Ômicron) e à incerteza dos fatores políticos
(eleições e reforma tributária) e econômicos. A Empresa continuará monitorando
a situação no próximo exercício. 8.2 imposto de renda e contribuição social
corrente: A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais
combinadas e da despesa de imposto de renda e contribuição social debitada em
resultado é demonstrada como segue:
Em 31 de Dez
2021
2020
5.255.449
210.952
Lucro antes do IRPJ e da CSLL
IRPJ e CSLL a alíquota de 25% e 9%
respectivamente
(1.786.852)
(71.724)
Despesas não dedutíveis
(13.854)
(24.592)
Ganhos não tributáveis ¹
36.633
2.554
Efeito de conversão da moeda funcional ³
(90.343)
(220.748)
Utilização de creditos de prejuízo fiscal e base
negativa de CSLL não reconhecidos
406.167
39.753
Impostos diferidos não constituídos
508.059
188.241
30.803
5.480
Incentivo fiscal, PAT e outros ²
(909.387)
(81.036)
IRPJ e CSLL no resultado
17%
38%
Alíquota efetiva de IRPJ e CSLL
¹ Refere-se principalmente a Reintegra.; ² Referem-se principalmente a dedução
por incentivos fiscais (inclusive Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT).
³ Para fins fiscais, a moeda funcional é o Real.

Em 31 de Dez de 2021
Prédios,
Máquinas e
Obras em
instalações e equipamen- Veículos e
andamentos e
Peças so- Direito de
Terrenos Benfeitorias
tos
móveis
adiantamentos bressalentes
uso
Total
25.452
5.639.933
7.221.771
255.784
624.152
1.277.979 1.306.555 16.351.626
- (2.433.746) (4.556.547)
(181.289)
- (1.145.976) (354.139) (8.671.697)
25.452
3.206.187
2.665.224
74.495
624.152
132.003 952.416 7.679.929
25.452
3.206.187
2.665.224
74.495
624.152
132.003 952.416 7.679.929
684
7.715
12.633
299.714
56.922
1.622
379.290
(1.532)
(849)
(42.036)
(44.417)
129.280
59.140
3.728
(206.588)
(14.440)
16.451
16.451
(175.371)
(295.839)
(26.095)
(31.730) (180.452)
(709.487)

Em 1º de janeiro
Custo 1
Depreciação acumulada 1
Saldo contábil, líquido em 1º de janeiro
Saldo inicial em 1º de janeiro
Adições
Baixas
Transferências
Ajuste por remensuração
Depreciação
Efeitos de conversão para moeda de
apresentação
1.880
235.072
190.253
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro
27.332
3.395.852
2.624.961
Em 31 de dezembro
Custo 1
27.332
6.190.717
7.822.828
Depreciação acumulada 1
- (2.794.865) (5.197.867)
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro
27.332
3.395.852
2.624.961
1
Os saldos são apresentados líquidos de impairment, composição na nota 11

5.042
68.954

46.524
763.802

289.650
(220.696)
68.954

763.802
763.802

9.050
124.209

64.521
854.558

552.342
7.859.668

1.387.846 1.421.480 17.903.655
(1.263.637) (566.922) (10.043.987)
124.209 854.558 7.859.668

Em 31 de Dez de 2020
Prédios,
Máquinas e
Obras em
instalações e equipamen- Veículos e andamentos e
Peças so- Direito de
Em 1º de janeiro
Terrenos Benfeitorias
tos
móveis
adiantamentos bressalentes
uso
Total
1
Custo
17.792
4.155.475
5.509.512
161.587
592.312
986.493 1.043.055 12.466.225
1
Depreciação acumulada
- (1.765.866) (3.321.288)
(123.431)
(837.794) (138.301) (6.186.680)
Saldo contábil, líquido em 1º de janeiro
17.792
2.389.609
2.188.224
38.156
592.312
148.699
904.754 6.279.545
Saldo inicial em 1º de janeiro
17.792
2.389.609
2.188.224
38.156
592.312
148.699
904.754 6.279.545
Reconhecimento inicial (arrendamentos)
(29.793)
(29.793)
Adições
404
12.312
7.585
294.323
51.299
1.279
367.202
Baixas
(1.016)
(172)
(1.119)
(42.044)
(1.789)
(46.140)
Transferências
2.575
282.729
106.675
42.042
(449.671)
(2.077)
(17.727)
Depreciação
(157.603)
(276.697)
(25.038)
(65.180) (175.274) (699.792)
Efeitos de conversão para moeda de apresentação
5.085
692.065
634.881
12.870
187.188
41.305
253.239 1.826.634
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro
25.452
3.206.188
2.665.223
74.496
624.152
132.002
952.416 7.679.929
Em 31 de dezembro
Custo 1
25.452
5.639.933
7.221.771
255.784
624.152
1.277.979 1.306.555 16.351.626
Depreciação acumulada 1
- (2.433.746) (4.556.547)
(181.289)
- (1.145.976) (354.139) (8.671.697)
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro
25.452
3.206.187
2.665.224
74.495
624.152
132.003
952.416 7.679.929
1
Os saldos são apresentados líquidos de impairment, composição na nota 11
9.2 Ativo de direito de uso: O custo relacionado aos pagamentos de arrendamento variável que não dependem de um índice ou taxa totalizou R$ 23,9 milhões no
exercício findo em 31 de dezembro de 2021 (R$ 11,2 milhões no 2020). As despesas relacionadas a arrendamentos para os quais a Empresa aplicou o descrito no parágrafo 5º (a) da IFRS 16 / CPC 06 (R2) (arrendamentos com prazo de contrato inferior a 12 meses) totalizaram R$ 10,3 milhões no exercício findo em 31 de dezembro de
2021 (R$ 2,3 milhões no 2020). O montante relacionado ao ajuste de remensuração é devido a contabilização do reajuste anual de um contrato que possui pagamentos
fixos por essência, o que gerou um acréscimo no valor do direito de uso no total de R$ 16.451. 9.3 Ativo imobilizado obras em andamento e adiantamentos: O saldo
desta conta em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 763.802 (31 de dezembro de 2020 - R$ 624.152), composto dos seguintes projetos: R$ 129.499 (31 de dezembro
de 2020 - R$ 26.332) correspondem a investimento em meio ambiente, R$ 626.389 (31 de dezembro de 2020 - R$ 561.860) em projetos de melhoria geral da planta e
adiantamentos por R$ 7.914 (31 de dezembro 2020 – R$ 35.959). 9.4 Investimento em meio ambiente: No período de janeiro a dezembro de 2021 a empresa concluiu
projetos, equipamentos e melhorias destinados à redução do impacto de suas operações no meio ambiente no valor de R$ 65.142 (31 de dezembro de 2020 - R$ 51.485).
10 INTANGÍVEL
Em 1º de janeiro
Custo
Amortização acumulada
Saldo contábil, líquido em 1º de janeiro
Saldo inicial em 1º de janeiro
Adições
Transferências
Amortização
Efeitos de conversão para moeda de apresentação
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro
Em 31 de dezembro
Custo
Amortização acumulada
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro
11 REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL
No seguinte quadro se detalha a redução de valor
recuperável:

Em 31 de Dez de 2021
Projetos de
sistemas de
informação
Total
256.846
256.846
(197.903) (197.903)
58.943
58.943
58.943
58.943
15.044
15.044
14.440
14.440
(27.522) (27.522)
4.222
4.222
65.127
65.127

Em 1º de janeiro
Custo
Amortização acumulada
Saldo contábil, líquido em 1º de janeiro
Saldo inicial em 1º de janeiro
Adições
Transferências
Amortização
Efeitos de conversão para moeda de apresentação
Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro
Em 31 de dezembro
306.148
306.148 Custo
(241.021) (241.021) Amortização acumulada
65.127
65.127 Saldo contábil, líquido em 31 de dezembro

Em 31 de Dez de 2021
Obras em
Prédios,
Máquinas
andamenPeças
instalações e e equipa- Veículos tos e adian- sobresTerrenos Benfeitorias mentos e móveis tamentos salentes

Em 31 de Dez de 2020
Projetos de
sistemas de
informação
Total
166.723
166.723
(134.239) (134.239)
32.484
32.484
32.484
32.484
25.561
25.561
17.727
17.727
(25.082) (25.082)
8.254
8.254
58.944
58.944
256.847
256.847
(197.903) (197.903)
58.944
58.944

Projetos de
sistemas
Total do
Direito de informa- imobilizado
de uso
ção
e intangível

Movimentação do custo
Saldo do custo do imobilizado e intangível
antes do impairment
73.272 18.785.283 23.390.105 316.306
763.802 1.920.245 1.421.480
314.690 46.985.183
Impairment acumulado
(45.940) (12.594.565) (15.567.456) (26.656)
- (532.399)
(8.542) (28.775.558)
Reversão de impairment para ativos baixados
179
179
Saldo do custo do imobilizado e intangível
líquido do Impairment Dez, 2021
27.332
6.190.718 7.822.828 289.650
763.802 1.387.846 1.421.480
306.148 18.209.804
Saldo do custo do imobilizado e intangível
líquido do Impairment Dez, 2020
25.452
5.639.933 7.221.771 255.784
624.152 1.277.979 1.306.555
256.847 16.608.473
Em 31 dezembro de 2021 a administração da Empresa revisou as premissas do cálculo de impairment e concluiu que não havia nenhuma indicação para a realização
de um novo teste de impairment no exercício ou reversão do impairment já reconhecido. A variação do saldo líquido de 2020 para 2021 refere-se principalmente ao
efeito de conversão para a moeda de apresentação.
Em 31 de Dez
12 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Circulante
2021
2020
Juros s/ empréstimos
1.219
1.211
Fianças Bancárias Intercompany
2.248
2.079
3.467
3.290
Não circulante
PPE Bancos (contrato: agosto de 2019)
2.790.250
2.598.350
PPE Ternium Investments Sarl XVIII (contrato: dezembro de 2020) (Nota 12.1)
781.270
PPE Ternium Investments Sarl XVII (contrato: novembro de 2019) (Nota 12.1)
822.037
PPE Ternium Investments Sarl XV (contrato: agosto de 2018) (Nota 12.1)
PPE Ternium Investments Sarl XVI (contrato: agosto de 2018) (Nota 12.1)
Encargos s/ empréstimos
(14.095)
(18.285)
3.557.425
3.402.102
3.560.893
3.405.392

Os empréstimos da Empresa são denominados em Dólares estadunidenses.
Em 31 de Dez
Movimentação dos empréstimos
2021
2020
Saldo inicial
3.405.392 3.036.577
Aquisição de empréstimos
1.333.202 2.110.487
Despesa de juros
55.407
91.740
Pagamento de empréstimos
(1.386.362) (2.649.675)
Pagamento de juros
(49.057)
(89.414)
Conversão cambial
202.311
905.677
Saldo final
3.560.893 3.405.392
12.1 Empréstimos – Partes relacionadas: Empréstimo PPE Ternium Investments Sarl: A Empresa firmou os contratos de Pré Pagamento de Exportação
relacionados a seguir. Esta modalidade configura adiantamento de recursos ao
exportador previamente ao embarque das mercadorias, podendo ser feito por instituições financeiras ou pelo próprio importador.
Taxa
Pré-Pagamento a
Valor
Vencimen- Em 31 de Dez
Exportação
(USD) contratual
tos
2021
2020
% a.a.
PPE Ternium Investmi- Libor (3 mements Sarl XVIII (contra- 300
lhões ses) + 3%
to: dezembro 2020)
PPE Ternium Investmi- (3 Libor
ments Sarl XVII (contra- 500
meses)
lhões
to: julho 2019)
+ 3%
Juros s/ empréstimos
Subtotal (R$)

4 a 5 anos
(dez 2025) 781.270
4 a 5 anos
(jan 2025)

-

822.037

279
297
781.549 822.334
Em 31 de Dez
2021
2020
De 4 anos a 5 anos
781.270
822.037
781.270
822.037
O quadro abaixo leva em consideração o fluxo nominal além dos juros contratados.
Em 31 de Dez
Fluxo nominal de principal e juros
2021
2020
Até 1 ano
28.984
26.990
De 1 ano a 2 anos
28.984
26.990
De 2 anos a 3 anos
28.984
26.990
De 3 anos a 4 anos
28.984
26.990
De 4 anos a 5 anos
810.254
849.027
926.190
956.987
12.2 Empréstimos – Bancos: A Empresa firmou um contrato de PPE sindicalizado
com bancos de US$ 500 milhões, com vencimento em 5 anos.
Pré-Pagamento a
Valor Taxa contra- VenciEm 31 de Dez
Exportação
(USD) tual %a.a. mentos
2021
2020
PPE Credit Agricole (con- 500 Libor (1 mês)
trato: Agosto de 2019)
milhões
+ 1,0%
ago/24 2.790.250 2.598.350
Juros s/ empréstimos
940
914
Encargos s/ empréstimos
(14.095) (18.285)
Subtotal (R$)
2.777.095 2.580.979
Os principais covenants sobre esse contrato de empréstimo são limitações sobre
gravames, transações com partes relacionadas, limitações na venda de certos ativos, fusões e restrições de investimentos. Em 31 de dezembro de 2021, a Empresa
estava em conformidade com todos os seus covenants. O quadro abaixo leva em
consideração o fluxo nominal além dos juros contratados.
Em 31 de Dez
Fluxo nominal de principal e juros
2021
2020
Até 1 ano
31.172
30.325
De 1 ano a 2 anos
31.190
30.339
De 2 anos a 3 anos
2.789.529
30.339
De 3 anos a 4 anos
2.593.073
De 4 anos a 5 anos
2.851.890 2.684.076
13 ARRENDAMENTO: O balanço patrimonial contém os seguintes saldos
Em 31 de Dez
relacionados a arrendamentos:
Ativos de direito de uso
2021
2020
Edificações
751.639
814.113
Máquinas e equipamentos
102.190
138.303
Veículos
728
854.558
952.416
Passivos de arrendamento
Circulante
179.364
168.836
Não circulante
709.007
831.716
888.370 1.000.552
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas
Em 31 de Dez
no quadro abaixo:
2021
2020
Saldo em 1º de janeiro
1.000.552 917.846
Juros provisionados
36.550 38.526
Juros pagos
(36.550) (38.526)
Movimentação por novos contratos
1.394
1.266
Baixa e ajustes em contratos
(847)
Pagamentos
(173.681) (157.042)
Ajuste por remensuração
16.470 (29.749)
Conversão Cambial
43.635 269.078
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro 888.370 1.000.552
O montante reconhecido foi mensurado descontando os pagamentos mínimos
contratuais remanescentes ao valor presente, usando a taxa incremental de captação que variou entre 6,01% e 9,40% para os contratos em Reais, 4,35% para os
contratos em Dólar e 1,44% para os contratos em Euro de acordo com o período
contratual remanescente. O montante relacionado ao ajuste de remensuração é
devido a contabilização do reajuste anual de um contrato que possui pagamentos
fixos por essência, o que gerou uma redução no valor do direito de uso no total de
R$ 16.470. A Empresa apresenta, no quadro abaixo, a análise de seus contratos
com base nas datas de vencimento. Os valores estão apresentados com base nas
prestações não descontadas:
Em 31 de Dez
Maturidade dos contratos
Vencimento das prestações
2021
2020
Menos de 1 ano
211.773 219.056
Entre 1 e 2 anos
211.437 216.500
Entre 2 e 5 anos
357.448 462.001
Acima de 5 anos
230.794 324.584
Valores não descontados
1.011.453 1.222.142
Juros embutidos
(123.082) (221.590)
Saldo dos passivos de arrendamento em 31 de dezembro 888.370 1.000.552
Em 31 de Dez
14 FORNECEDORES
2021
2020
Terceiros
840.983
926.009
Partes relacionadas (Nota 16b))
766.120
306.188
1.607.103 1.232.197
Composição do saldo de fornecedores por faixa de vencimento
31 de Dez 2021
31 de Dez 2020
Partes relaPartes relacionadas Terceiros Total
cionadas Terceiros Total
A vencer
753.980 806.228 1.560.208
295.372 879.306 1.174.678
Vencidos
12.140
34.755
46.896
10.816
46.703
57.519
766.120 840.983 1.607.103
306.188 926.009 1.232.197
Em 31 de Dez
15 OBRIGAÇÕES FISCAIS
2021
2020
PIS e COFINS
28.833
50.086
IPI
11.035
21.395
Imposto de renda e contribuição social
24.384
FOT/FEEF
12.478
11.881
IRRF
5.296
4.526
Outros
9.988
7.756
67.630
120.027
16 PARTES RELACIONADAS
Em 31 de Dez
a) Ativo circulante
Contas a receber (Nota 5)
2021
2020
Ternium Procurement S.A
1.224.345
646.774
Usiminas
284.435
484.155
1.508.779
1.130.929
Em 31 de Dez
b) Passivo circulante e não circulante
Fornecedores - circulante (Nota 14)
2021
2020
271.894
Exiros B.V. Sucursal Uruguay
715.337
Technology & Engineering Services S.A.
13.881
20.239
Ternium Procurement S.A
20.336
6.525
Ternium International B.V.
2.141
4.797
Soluciones Integrales de Gestion S.
2.141
418
Tebra Construção e Montagem Ltda
5.786
2.171
Ternium Staal B.V.
Ternium Internacional España S.L.U
130
66
Exiros BR Ltda
2.832
70
USIMINAS - Usinas Siderurgicas
8
8
Ternium Argentina S.A
3.529
766.120
306.188
Em 31 de Dez
c) Empréstimos
Circulante
2021
2020
Ternium Investments (Nota 12.1)
279
297
Não circulante
Ternium Investments (Nota 12.1)
781.270
822.037
781.549
822.334
d) Receita líquida de vendas: O saldo de resultado com partes relacionadas corresponde à venda de placas de aço. Estas operações são feitas considerando preço
Em 31 de Dez
do mercado para os respectivos produtos.
Parte relacionada
2021
2020
Ternium Procurement S/A
14.827.217
7.498.612
Usiminas
4.441.471
1.860.755
19.268.688
9.359.367
e) Compras: As principais compras com partes relacionadas foram feitas com a
Empresa Exiros B.V. Holanda, sendo principalmente importação de matéria prima.
Em 31 de Dez
Parte relacionada
2021
2020
Exiros B.V. Sucursal Uruguay
3.764.609
1.526.873
Exiros.Br Ltda.
19.100
20.293
3.783.709
1.547.166
f) Remuneração da administração: No período de doze meses findo em 31 de
dezembro de 2021, a Empresa registrou um montante de R$ 10.275 (R$ 7.639 em
2020) referente à remuneração dos profissionais-chave da Administração.
Em 31 de Dez
17 PROVISÕES
Circulante
2021
2020
Provisão - liminar energia (i)
36.988 36.988
Obrigações decorrentes de incentivo fiscal de ISS (ii)
7.773
4.711
Incentivo ROL (iii)
1.875 14.142
Reivindicações (iv)
1.133
Outros
399
1.909
47.034 58.883
Não circulante
Benefícios a empregados (ex-patriados)
8.420
8.093
8.420
8.093
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Sexta-feira, 13/05/2022.

TERNIUM BRASIL LTDA.
(i) Liminar protegendo os efeitos do aumento do encargo de Desenvolvimento Energético, homologado pela REH ANEEL 1967/2015 e 2077/2016. (ii) Valor referente
a contrapartida do benefício de ISS da Lei 4.372/06. A mesma prevê que 50% da
isenção para construção do complexo siderúrgico-portuário deve ser convertida em
investimento em projetos ambientais e de capacitação. (iii) Incentivo em pesquisas
relacionadas à energia conforme definição da ANEEL. (iv) Valores referentes a
reivindicações de empresas prestadoras de serviços, devido a cláusulas contratuais
não cumpridas.
Em 31 de Dez
18 CONTINGÊNCIAS
2020 Adições Baixas Pagos
2021
Processos trabalhistas
9.181
3.660 (2.546) (1.589)
8.706
Processos cíveis
4.400
29.560 (2.120) (4.154) 27.686
Processos Ambientais
7.593
(59)
7.533
Pleitos contratuais 1
22.133
- (21.000)
1.133
Processos tributários
175
(175)
Procedimentos de arbitragem
1.767 (1.430)
(338)
Total
13.581
64.887 (6.096) (27.315) 45.057
¹ Reclassificação de Pleitos contratuais do grupo de Provisões para Contingências
em 2021.
18.1 Processos judiciais classificados com risco de perda provável: a) Processos trabalhistas: A Empresa é parte (polo passivo) em diversas ações judiciais e
processos administrativos perante tribunais e órgãos governamentais, decorrentes
do curso normal das operações, envolvendo questões trabalhistas. As provisões
foram constituídas com base em informações dos assessores jurídicos, análise
das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações trabalhistas, na experiência anterior referente às quantias reivindicadas e valores efetivamente pagos, no
montante de R$ 8.706 (R$ 9.181 em 31 de dezembro de 2020). b) Processos
cíveis: A Empresa possui discussões, avaliadas pelos assessores jurídicos como
sendo de risco provável, no montante de R$ 27.686 (R$ 4.400 em 31 de dezembro
de 2020). c) Processos ambientais: A Empresa possui outras provisões contingências passivas com risco de perda provável, as quais a administração, segundo
os seus assessores jurídicos, estima o risco em R$ 7.533, em casos de desfecho
desfavorável. As principais contingências são referentes às ocorrências ambientais.
18.2 Processos judiciais com risco de perda possível:
18.2.1 Trabalhistas, Cíveis e Ambientais
Natureza
Estimativa
Cíveis
737.557
Trabalhistas
50.769
Ambientais
212
788.538
a) Processos cíveis: A Empresa possui outras contingências passivas com risco
de perda possível, as quais a administração, segundo os seus assessores jurídicos,
estima o risco em R$ 737.557, em casos de desfecho desfavorável. As principais
contingências são: Ações judiciais movidas por entidades de pesca.: Em dois dos
casos ocorreram decisões em Primeira Instância que julgaram improcedentes os
pedidos autorais. Em um destes casos, já houve decisão de Segunda Instância que
manteve a improcedência do pedido autoral, objeto de recurso ainda em tramitação.
Nos demais três casos, um está aguardando a prolação da sentença, um está em
fase de perícia e um está aguardando o início da perícia para apuração da existência
dos danos alegados pela associação. Ações judiciais movidas por comunidades
vizinhas. Nesses casos, pretende-se ver reconhecido o direito a indenização por
danos eventualmente causados pela Empresa. Foi proferida decisão de Primeira
Instância no caso paradigma da prova pericial, por meio da qual foram rejeitadas
as impugnações e tentativas da Defensoria Pública em anular o laudo pericial.
Essa mesma decisão determina que o perito complemente o laudo com as respostas dos quesitos que ele, por lapso, havia deixado de responder. Ações judiciais
movidas por fornecedores e/ou subcontratados. Nesses casos, pretende-se ver
reconhecido o direito a indenização por danos eventualmente causados pela empresa. 18.2.2 Tributárias: Em relação as ações judiciais tributárias, o total de valor
estimado com juros e multas corresponde a R$ 1,4 bilhão (2020 – R$ 1,5 bilhão).
Os principais temas discutidos são créditos de ICMS e IPI sobre material refratário,
bem como Pedidos Especiais de Ressarcimento para recuperação de créditos de
PIS/COFINS exportação. Em síntese, a Empresa apropria créditos de IPI e ICMS
sobre os materiais refratários que se caracterizam como produtos intermediários
totalmente consumidos durante o processo produtivo. Tal procedimento está sendo
questionado pela Receita Federal do Brasil para os créditos de IPI apropriados de
julho de 2012 a dezembro de 2013, enquanto a Secretaria de Fazenda do Estado
do Rio de Janeiro questiona os créditos de ICMS apropriados de dezembro de 2010
a dezembro de 2016. As autoridades argumentam que os materiais refratários não
geram créditos fiscais de IPI e ICMS, pois devem ser classificados como material de
uso e consumo. Com aprofundada fundamentação técnica sobre o uso do material
em seu processo produtivo a Empresa apresentou recursos nos processos administrativos e judiciais em trâmite perante os órgãos competentes. O valor estimado
atualizado e previsto é de R$ 509,8 milhões (2020 – R$ 483,6 milhões). Em relação
aos Pedidos Especiais de Ressarcimento para recuperação de créditos de PIS/COFINS exportação, apurados entre o 2º trimestre de 2011 e o 4º trimestre de 2015, a
Receita Federal questiona, em processos administrativos distintos, o procedimento
utilizado pela Empresa para solicitação dos créditos; a natureza dos créditos; e
a instrução probatória apresentada pela Empresa para efetiva comprovação dos
créditos. O valor estimado, neste caso, é de R$ 574,2 milhões (2020 – R$ 351,5
milhões). 19 PATRIMÔNIO LÍQUIDO: a) Capital Social: Conforme a alteração do
Contrato Social realizada em 3 de setembro de 2021, foi aprovada a redução do
capital social da Empresa com absorção dos prejuízos acumulados existentes até
a data-base de 31 de dezembro de 2020, que totalizam R$ 19.929.415, reduzindo o
capital social de R$ 26.835.196 para R$ 6.905.781 mediante a diminuição do valor
nominal das quotas de R$ 1,00 para R$ 0,257340417755469. Concomitantemente, a Empresa realizou a alteração do valor nominal da quota para R$ 0,01, todas
subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional, pela única sócia Ternium
Internacional España S.L. Esta redução de capital social é permitida na legislação,
conforme inciso I do Art. 1.082 do Código Civil (Lei nº 10.406 de 2002). O capital
social subscrito, após a redução, passou para R$ 6.905.781 em 31 de dezembro
de 2021, representado por 690.578.069.819 quotas no valor nominal de R$ 0,01.
b) Ajuste de Avaliação Patrimonial: Ajuste de conversão das Demonstrações
financeiras em moeda funcional (US$) para a moeda de apresentação (R$) (Nota
2.c). c) Remuneração aos quotistas: O contrato social da Empresa determina
que a destinação dos lucros obtidos anualmente será aprovada por sócio ou sócios
titulares de mais da metade do capital social, garantida a todos os sócios a sua
participação proporcional. Conforme Ata de Reunião de Sócio realizada em 15 de
dezembro de 2021, a Sócia controladora deliberou a distribuição de dividendos
no montante de R$ 2.795.066 (equivalente a R$ 0,004047428736627 por quota)
referente aos dividendos intercalares apurados com base no balanço intermediário elaborado em 31 de outubro de 2021 e a distribuição de Juros sobre capital
próprio referente ao exercício findo 31 de dezembro de 2021 no montante bruto
de R$ 92.434 (correspondente ao montante líquido de R$ 78.569), totalizando R$
2.887.500. 20 INSTRUMENTOS FINANCEIROS POR CATEGORIA: A Empresa
apresenta operações com instrumentos financeiros, sendo que sua administração
é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de instrumentos financeiros
com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise periódica da exposição
ao risco que a administração pretende cobrir (exposições em moedas estrangeiras).
A política de controle consiste em acompanhamento permanente das condições
contratadas versus condições vigentes no mercado. A Empresa não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer outros ativos de risco.
Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as políticas e
estratégias definidas pela administração da Empresa. De acordo com as práticas
contábeis, as entradas para mensurar o valor justo são classificadas em três níveis
de hierarquia. Os ativos e passivos financeiros registrados a valor justo deverão ser
classificados e divulgados de acordo com os níveis a seguir: • Nível 1 – Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos, líquidos e visíveis para ativos e passivos
idênticos que estão acessíveis na data de mensuração; • Nível 2 – Preços cotados
(podendo ser ajustados ou não) para ativos ou passivos similares em mercados ativos, outras entradas não observáveis no nível 1, direta ou indiretamente, nos termos
do ativo ou passivo; • Nível 3 – Ativos e passivos cujos preços não existem ou que
esses preços ou técnicas de avaliação são amparados por um mercado pequeno
ou inexistente, não observável ou ilíquido. Nesse nível, a estimativa do valor justo
torna-se altamente subjetiva. Devido ao ciclo de curto prazo, pressupõe-se que o
valor justo dos saldos de caixa e equivalentes de caixa, investimentos de curto prazo,
contas a receber de clientes e contas a pagar a fornecedores estejam próximos aos
seus valores contábeis. Os demais instrumentos financeiros avaliados a valor justo
se enquadram no nível 1. As descrições dos saldos contábeis dos principais instrumentos financeiros inclusos no balanço patrimonial, por critério de mensuração,
estão identificadas a seguir:
Em 31 de Dez
2021
Ativos, conforme o balanço
Custo
Valor justo por
patrimonial
amortizado meio do resultado
Total
Contas a receber de clientes e
outros créditos
1.624.825
- 1.624.825
Caixa e equivalentes de caixa
11.195
354.089 365.283
1.636.020
354.089 1.990.108
Passivo, conforme o balanço patrimonial
Empréstimos
3.560.893
- 3.560.893
Arrendamentos
888.370
- 888.370
Fornecedores
1.607.103
- 1.607.103
6.056.366
- 6.056.366
Em 31 de Dez
2020
Ativos, conforme o balanço
Custo
Valor justo por meio
patrimonial
amortizado
do resultado
Total
Contas a receber de clientes e
outros créditos
1.232.694
- 1.232.694
Caixa e equivalentes de caixa
8.565
141.923 150.488
1.241.259
141.923 1.383.182
Passivo, conforme o balanço patrimonial
Empréstimos
3.405.392
- 3.405.392
Arrendamentos
1.000.552
- 1.000.552
Fornecedores
1.232.197
- 1.232.197
5.638.141
- 5.638.141
a) Caixa e equivalentes de caixa: Os saldos em caixa e equivalente de caixa têm
seus valores de mercado idênticos aos saldos contábeis. A aplicações financeiras
em fundos de investimento de renda fixa são mensuradas pelo valor justo por meio
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do resultado e os demais valores são mensurados pelo seu custo amortizado. b)
Contas a receber: Estes saldos estão classificados como recebíveis e reconhecidos
pelo seu custo amortizado. c) Empréstimos: Estes saldos estão classificados como
outros passivos financeiros. Os financiamentos são registrados ao seu valor justo
na data da contratação e a partir daí são reconhecidos pelo seu custo amortizado.
O valor contábil registrado para esses empréstimos e financiamentos se aproxima
do valor de mercado. Mais detalhes, ver Nota 12. d) Contas a pagar a fornecedores: Contas a pagar de bens e serviços necessários às operações da Empresa,
cujos valores são conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridos até a
data dos balanços. Estes saldos estão classificados como outros passivos financeiros e reconhecidos pelo seu custo amortizado. e) Arrendamentos: O passivo
de arrendamento é mensurado inicialmente pelo valor presente dos pagamentos
do arrendamento que não são pagos nessa data. Os pagamentos do arrendamento
são descontados usando taxas de empréstimo incrementais para o local e a moeda
de cada contrato de arrendamento. 21 RECEITA LÍQUIDA: Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta e as receitas líquidas apresentadas na
Em 31 de Dez
demonstração de resultado do período:
2021
2020
Receita bruta
22.572.545
10.935.169
(-)Impostos sobre vendas
(1.876.641)
(812.562)
Total da receita líquida
20.695.904
10.122.607
O aumento da receita líquida comparado ao ano de 2020 refere-se, principalmente,
ao aumento no preço das placas de aço.
Em 31 de Dez
22 DESPESAS E CUSTOS POR NATUREZA
2021
2020
Matérias-primas e materiais de consumo
(11.652.203) (6.702.664)
Manutenção e reparo
(829.895)
(268.703)
Energia Elétrica
(695.444)
(601.910)
Utilidades
(163.207)
(247.646)
Pessoal
(404.900)
(313.381)
Depreciação/amortização
(737.009)
(724.874)
Serviços Terceiros
(77.703)
(102.456)
Manuseio e transporte de placas – interno
(158.400)
(115.202)
Taxas, contribuições e emolumentos
(191.333)
(96.854)
Royalties - marca Ternium
(59.177)
(34.375)
Aluguéis
(3.407)
(3.657)
Reversão de provisão para ajuste a valor
realizável de estoque
(542)
557
Outros
(637.156)
(427.697)
(15.610.378) (9.638.860)
2021
2020
Custo das vendas
(15.040.213) (9.261.101)
Despesas de vendas
(109.144)
(52.875)
Despesas administrativas
(461.020)
(324.884)
(15.610.378) (9.638.860)
Em 31 de Dez
23 OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS
2021
2020
Reinvindicações
545
Contingências
(56.886)
(5.946)
Serviços corporativos
(19.205) (15.456)
Ganho pelos créditos de PIS/COFINS ¹
151.160 130.988
(3.137) (13.385)
Outras receitas (despesas), líquidas
71.931
96.745
¹ Principalmente por reversão realizada em 2021, referente à provisão de créditos
tributários não realizáveis constituída em anos anteriores e reconhecimento de novos créditos. Em relação a 2020 o valor é referente ao ganho de créditos de PIS/
COFINS pela exclusão do ICMS na base de cálculo.
Em 31 de Dez
24 RECEITAS (DESPESAS) FINANCEIRAS LÍQUIDAS
Despesas financeiras
2021
2020
Juros de empréstimos
(55.407) (91.740)
Imposto sobre operações financeiras – IOF
(37)
(58)
Despesas bancárias
(615)
(795)
Perdas com variação cambial
- (275.661)
Juros - Leasing
(36.550) (38.526)
Outros
(3.629)
(3.470)
(96.238) (410.251)
Receitas financeiras
Receita de aplicações financeiras
2.120
635
Ajuste a valor presente de crédito de impostos
67.025
37.617
Juros
3.100
1.383
Ganhos com variação cambial
119.770
Outros
2.213
1.076
194.228
40.710
Resultado financeiro, total
97.991 (369.540)
¹ Principalmente devido à variação cambial no montante de R$ 168.147 pelo reconhecimento dos dividendos intercalares e Juros sobre capital próprio e seu respectivo pagamento em dezembro de 2021.
25 GERENCIAMENTO DO RISCO FINANCEIRO: 25.1 Fatores de risco financeiro: A Ternium Brasil avalia regularmente os riscos associados à exposição
cambial do balanço patrimonial. Com o apoio da tesouraria do Grupo Ternium,
as estratégias de mitigação de risco são avaliadas e aprovadas. A gestão e o
monitoramento dos riscos e os principais riscos aos quais a Empresa está exposta, bem como o impacto destes sobre o balanço patrimonial, são reportados
periodicamente para a diretoria da Empresa. A Ternium Brasil segue as diretivas
financeiras do Grupo Ternium em relação às orientações e às normas de gestão
de risco. Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas Demonstrações financeiras da Empresa e estão sujeitas aos fatores
de riscos abaixo descritos: a) Risco de liquidez: O risco de liquidez surge da
possibilidade de não podermos cumprir as nossas obrigações contratadas nas
datas previstas e necessidades de caixa devido às restrições de liquidez do
mercado. Para mitigar esse risco, a Ternium Brasil possui linha de crédito de
pré-pagamento de exportação com a Ternium Investments Sarl, assim como
injeções de capital, o que aumenta a liquidez e possibilita maior eficiência da
gestão do caixa, sendo consistente com o seu foco estratégico na redução do
custo do capital.
Em 31 de Dez
2021
Menos de um Entre um e Entre dois e
Acima de
Empréstimos e
ano
dois anos
cinco anos
cinco anos
financiamentos 1
60.156
60.174
3.657.751
Arrendamentos 1
211.773
211.437
357.448
230.794
Fornecedores
1.607.103
Em 31 de Dez
2020
Menos de um Entre um e Entre dois e
Acima de
Empréstimos e
ano
dois anos
cinco anos
cinco anos
financiamentos 1
57.315
57.329
3.526.419
Arrendamentos 1
219.056
216.500
462.001
324.585
Fornecedores
1.232.197
1
Valor futuro não descontado
b) Risco de crédito: De modo geral, o risco de crédito é devido à incerteza na capacidade da contraparte em cumprir as suas obrigações. Do ponto de vista do risco
de crédito, as contrapartes da Empresa podem ser divididas em duas categorias
principais: 1) os clientes comerciais que devem dinheiro à Ternium Brasil por vendas
a crédito; e 2) as instituições financeiras que mantêm o caixa da Empresa ou são a
contraparte em transações com derivativos. Para mitigar esses riscos, a Empresa
adota como prática a análise da situação patrimonial de suas contrapartes, assim

como a definição de limites de crédito e acompanhamento permanente das posições
em aberto. Os riscos associados às contas a receber são reduzidos, considerando-se que a Empresa efetua vendas das placas de aço, em sua maioria, para empresas do Grupo Ternium. Além disso, a Ternium Brasil somente vende placas a prazo
após uma análise interna que leva em conta a avaliação do risco de crédito de empresas de avaliação de crédito. O saldo de contas a receber refere- se a títulos com
prazo de recebimento comercial inferior a 90 dias. No que tange às instituições financeiras, a Empresa somente realiza operações com instituições financeiras de baixo
risco avaliadas por agências de rating. A exposição de crédito a uma contraparte
em que a Ternium Brasil mantém o seu caixa é considerada como a soma destes
depósitos. c) Riscos de mercado: O monitoramento e a avaliação mensal de nossa
posição consolidada permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto
no fluxo de caixa, bem como garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam
atingidos. Considerando a natureza dos negócios e operações da Ternium Brasil, o
principal fator de risco de mercado ao qual a Empresa está exposta é o risco de taxa
de câmbio. O monitoramento e a avaliação mensal de nossa posição consolidada
permitem acompanhar os resultados financeiros e o impacto no fluxo de caixa, bem
como, garantir que os objetivos inicialmente traçados sejam atingidos. Atualmente
a Empresa não possui instrumentos com objetivo de mitigação dos riscos de taxa
de juros e de variação de preços, pois entende que eles não são relevantes, visto
a baixa volatilidade da Libor, assim como a alta correlação entre o preço de venda
das placas de aço e seus principais insumos como o minério de ferro e o carvão. i.
Risco do fluxo de caixa associado com taxa de juros: A Empresa tem exposição de
fluxo de caixa à taxa de juros sobre os empréstimos e financiamentos. As dívidas de
taxa de juros variável em dólares estadunidenses consistem em pré-pagamento de
exportações e estão indexadas à taxa Libor. A Empresa monitora e avalia os riscos
das variações das taxas de juros e atualmente não possui instrumentos derivativos
com objetivo de mitigá-los. Análise de Sensibilidade: A Empresa elabora análise
de sensibilidade dos passivos indexados à taxas de juros, em aberto no fim do
período, considerando como cenário provável o valor das taxas vigentes em 31 de
dezembro de 2021. O cenário I considera um aumento de 5% sobre a taxa de juros
média aplicável à parte flutuante atual. Os cenários II e III foram calculados com
aumento de 25% e 50%, respectivamente, sobre o valor destas taxas em 31 de
dezembro de 2021. Os contratos com partes relacionadas estão indexados à LIBOR
3M enquanto que os contratos com bancos à LIBOR 1M. Os ganhos (perdas) no
resultado financeiro bem como as taxas utilizadas e os seus respectivos cenários
estão demonstrados a seguir:
Em 31 de Dez
LIBOR 1M
2021
Cenário I Cenário II Cenário III
Impacto líquido
(135)
(673)
(1.346)
Taxa considerada (a.m.)
0,10%
0,11%
0,13%
0,15%
LIBOR 3M
Impacto líquido
(45)
(226)
(452)
Taxa considerada (a.m.)
0,20%
0,20%
0,24%
0,29%
ii. Risco cambial
A Empresa está exposta ao risco cambial decorrente principalmente da volatilidade do Real em relação a sua moeda funcional dólares estadunidenses. A
Empresa monitora a exposição e analisa a possível contratação de operações
de hedge para mitigar esses riscos de acordo com as condições do mercado.
A política da empresa é de reduzir os riscos da variação cambial, mas também
pode optar por não cobrir as exposições operacionais curtas em Reais. Ao final
de 2021 e 2020 a Empresa não possuía contratos derivativos contratados. 25.2
Gestão de capital: Os objetivos da gestão de capital são os de salvaguardar a
capacidade de continuidade da Empresa para oferecer retorno aos acionistas
e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma estrutura de
capital ideal para reduzir esse custo. Todas as decisões referentes a estrutura
de capital da Empresa passam pela aprovação dos acionistas. 26 COBERTURA
DE SEGUROS (NÃO AUDITADO): A Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por montantes considerados
suficientes para cobrir eventuais sinistros e considerando a natureza de sua
atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem
parte do escopo de uma auditoria das Demonstrações financeiras e, consequentemente, não foram analisadas pelos nossos auditores independentes. Em 31 de
dezembro de 2021, as seguintes coberturas de seguros estavam contratadas:
Riscos Operacionais + BI + Quebra de Máquinas; Seguros de Responsabilidade
Civil Geral (incluindo Cobertura para Operador Portuário); Seguro de Transporte
(Marine Cargo) (Importação, Exportação e Nacional); Seguro de Auto/RCFV
para a Frota; Seguro de Riscos Diversos para os Equipamentos Instalados nos
veículos dos Bombeiros (incluindo Cobertura para os Equipamentos Eletrônicos
de TI); e Seguro de Acidentes Pessoais. 27 COMPROMISSOS: a) Durante
2006, a CSA, predecessora da Ternium Brasil, celebrou um contrato de 15 anos
denominado “Contrato de Energia Elétrica Não Regulada - CCEAR por disponibilidade” para fornecer energia elétrica a 24 distribuidores a partir de 2011.
De acordo com esse contrato, a Ternium Brasil deve fornecer 200 MW médios
por ano e o preço é ajustado pelo índice de inflação brasileiro. A penalidade
por não entregar o volume de energia do contrato é a diferença entre o preço à
vista e o custo variável unitário (calculado e publicado pela Agência Nacional de
Energia Elétrica), calculado por hora. b) A Ternium Brasil assinou um contrato
de exclusividade com a Vale S.A de compra de minério de ferro (pelotas, sinter
feed e granulado), que deverá terminar em 2029. O volume total contratado, de
acordo com a capacidade real de produção, é de aproximadamente 8,0 milhões
de toneladas por ano. A Ternium Brasil não tem a obrigação de receber ou pagar
o volume mencionado e somente deverá pagar os custos logísticos caso não
compre o volume acordado. c) A Ternium Brasil, por sua atividade de geração
de energia através de turbinas a gás e vapor, assinou em março de 2017 um
contrato para os serviços de manutenção de tais turbinas (incluindo o fornecimento de peças de reposição) por um período de 20 anos. O valor do contrato
que ainda tem a incorrer é de R$ 771,8 milhões em 31 de dezembro de 2021.
d) A Ternium Brasil também assinou em novembro de 2007 um contrato para
a prestação de serviços de manutenção do complexo siderúrgico. O montante
dos serviços mencionados que ainda tem a incorrer totaliza aproximadamente
R$ 249,2 milhões em 31 de dezembro de 2021 e deve terminar em novembro de 2024. A Ternium Brasil está utilizando atualmente mais horas do que
a quantidade mínima de horas contratadas. e) A Ternium Brasil é parte de um
contrato de longo prazo para compra de ar, oxigênio, nitrogênio e argônio até
janeiro de 2029. O valor do contrato que ainda tem a incorrer é de R$ 1,1 bilhão
em 31 de dezembro de 2021 e possui volumes mínimos exigidos diariamente.
f) A Ternium Brasil assinou em janeiro de 2015 um contrato de compra de gás
natural que terminou em dezembro de 2019, sendo renovado automaticamente
nos anos seguintes. O contrato pode ser interrompido em comum acordo entre
as partes devido ao livre mercado. O montante agregado é de R$ 134,3 milhões
(ou 61,3 milhões de m³). A Ternium Brasil está comprando atualmente mais do
que o volume mínimo exigido pelo contrato, que é 85% do volume mencionado
anteriormente. g) A Ternium Brasil assinou em maio de 2019 um contrato para
aluguel de equipamentos móveis. Este acordo deverá terminar em maio de 2024
e o montante a incorrer é de R$ 40,3 milhões em 31 de dezembro de 2021. O
contrato somente tem penalidades em caso de rescisão antecipada. 28 EVENTOS
SUBSEQUENTES: Em 24 de fevereiro de 2022, a Rússia lançou uma invasão
militar da Ucrânia. Em resposta, os Estados Unidos, o Reino Unido e a União
Europeia, entre outros países, impuseram uma onda de sanções contra certas
instituições, empresas e cidadãos russos. Essas e quaisquer sanções adicionais,
bem como quaisquer possíveis respostas dadas pelos governos da Rússia ou de
outras jurisdições, podem afetar adversamente nossos negócios. Na presente data
destas Demonstrações financeiras, o contexto descrito acima não gerou impactos
nas referidas Demonstrações financeiras da Companhia. A administração está
monitorando continuamente os desdobramentos da situação para avaliar quaisquer possíveis impactos futuros, resultantes da crise em andamento.
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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Opinião: Examinamos as Demonstrações financeiras da Ternium Brasil Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem
como as correspondentes notas explicativas, incluindo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as Demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Ternium Brasil Ltda. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade
com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações financeiras”. Somos independentes
em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da diretoria pelas Demonstrações financeiras: A diretoria da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação das Demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por
fraude ou erro. Na elaboração das Demonstrações financeiras, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das Demonstrações financeiras, a não
ser que a diretoria pretenda liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das Demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as Demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa
opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas
referidas Demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas Demonstrações
financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o
proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo
de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional
e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
à capacidade de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria
para as respectivas divulgações nas Demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se
manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das Demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se essas
Demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a diretoria a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria,
inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. Rio de Janeiro, 25 de março
de 2022. PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. - CRC 2SP000160/O-5; Aníbal Manoel Gonçalves de Oliveira - Contador - CRC 1RJ 056588/O-41

MONITOR MERCANTIL
SA:27897172000166
2022.05.12 18:32:53 -03'00'

Esta publicação foi feita de forma 100% digital
pelo Monitor Mercantil em seu site.
A autenticidade deste documento pode
ser conferida através do QR Code ao lado ou pelo link
https://publicidadelegal.monitormercantil.com.br

