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Relatório da Diretoria: Em cumprimento às disp
disposições
posições estatutárias, submetemos à apreciação de
eV
V.. Sas. as demonstrações financeiras com o parec
parecer
cer dos auditores independentes, referente aos exer
exercícios
rcícios findos em 31 de dezembr
dezembro
ro de 2021 e 2020, Capricche
C
S.A. Moreno, 26 de abril de 2022. A Diretoria.
Dire
etoria.

Balanço Patrimoniall - Exercícios findos em 31/12/2021 e 2020
202
20 (Em milhares de reais)
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)
Contas a receber (Nota 7)
Estoques (Nota 8)
Adiantamento a fornecedores
Tributos
T
ributos a recuperar (Nota 9)
Despesas antecipadas
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não circulante
Aplicações financeiras (Nota 6)
Depósito judicial
Tributos
T
ributos a recuperar (Nota 9)
Imobilizado (Nota 10)
Intangível (Nota 11)
Total do ativo não circulante
Total
T
otal do ativo
o

2021

2020

5.417
54.494
32.990
381
5.585
267
223
99.357

8.258
32.361
24.465
222
5.392
205
267
71.170

5.903
5
903
29
16.676
112.510
1
12.510
2.238
137.356
236.713

5.552
5
552
74
17.213
116.793
1
16.793
2.532
142.164
213.334

Passivo
Circulante
Fornecedores (Nota
a 12)
financiamentos
Empréstimos e finan
nciamentos (Nota 13)
Obrigações sociais e trabalhistas (Nota 14)
Tributos
T
ributos a recolher
Outros passivos
Total do passivo circulante
circculante
financiamentos
Empréstimos e finan
nciamentos (Nota 13)
Partes relacionadas (Nota 15)
Total do passivo não
o circulante
Patrimônio líquido (Nota 19)
Capital social
Reserva de lucros
acumulados
Prejuízos acumulad
os
Total do patrimônio líquido
Total
T
otal
o do passivo e patrimônio líquido

Demonstração do Resultado - em
m 31/12/2021 e 2020
2021

2020
20
20

27.267
15.269
6.920
2.365
1.052
52.873
31.704
4.986
36.690

9.280
9.2
80
13.360
13.3
60
5.352
5.3
52
1.245
1.2
45
710
7
10
29.947
29.9
47
43.973
43.9
73
4.986
4.9
86
48.959
48.9
59

133.520
14.354
(724)
147.150
236.173

133.520
133.5
20
13.307
13.3
07
(12.399)
(12.39
99)
134.428
134.4
28
213.334
213.3
34

Demonstração das mutaçõe
mutações
es do patrimônio líquido - Exercícios findos
findos em 31 de dezembro
Saldo em 1° de janeiro de 2020
Lucro do exercício
Aumento de capital (Nota 19)
Saldo em 31 de dezembro de 2020
Lucro do exercício
Reserva de lucros (Nota 19)
Saldo em 31 de dezembro de 2021

Capital
Capita
p l Social
168.220
1
168.220
1
168.220
1

Capital
p
g
Reserva de Incentivo
In
ncentivo Fiscal
a Integralizar
(46.500)
13.307
11.800
(
(34.700)
)
13.307
1.047
(
(34.700)
)
14.354

Prejuízos
j
Acumulado
(15.813)
3.414
(
(12.399)
)
12.722
(1.047)
(
(724)
)

To
otal
Total
119.2
119.214
14
3.4
14
3.414
11.8
00
11.800
134.4
428
134.428
12.7
22
12.722
147.1
50
147.150

N t explicativas
Notas
li ti
da
d adm
administração
dministração
i i t
ã à
às d
demonstrações
t
õ fi
financeira
financeiras
i s em 31 de
d dezembro
d
b de
d 2021
milhares
Em milh
hares de reais, exceto quando indicado de outra
o
forma
1. Contexto operacional: A Capricche S.A. (“Capricche” ou
“Companhia”) foi constituída em 30 de outubro
outu
ubro de 2012 e tem por
objeto social a fabricação de biscoito
biscoitos,
os, bolachas, massas
alimentícias, produtos de milho, balas, cara
amelos, drops, goma de
caramelos,
mascar, doce em massa, pasta ou em calda,
calda
a, torrefação e moagem
de café, comércio atacadista dos produtos de
e sua fabricação, através
de centrais de distribuição e participação
o societária em outras
sociedades. A Companhia é uma sociedade
socieda
ade anônima de capital
fechado conforme 6ª alteração do estatuto social
s
em 02 janeiro de
2017, domiciliada no Brasil, com sede localiza
ada na Rodovia BR 232,
localizada
sem número, KM 27, Zona Rural, Moren
Moreno
no – PE. As obras de
construção tiveram início em 2012 e conc
luídas em 2014. Neste
concluídas
empreendimento, estão sendo fabricados bi
biscoitos
iscoitos do tipo cracker,
maria, maisena, recheado, wafer, amanteiga
ado, rosquinha e cookie,
amanteigado,
através de aplicação de conceitos modernos
modernos de produção e
distribuição de alimentos, utilizando as tecnologias de última
geração, aproveitando-se dos constantes aperfeiçoamentos
a
que o
segmento experimenta no mundo. A produção
produçã
ão teve início em agosto
d 2014.
de
2014 A localização
l
li
ã da
d fábrica
fáb i
levou
llevvou em consideração
id
ã
principalmente os possíveis traçados do Arco
o Metropolitano: um novo
contorno do Grande Recife esperado para destravar
d
a logística e a
mobilidade urbana da região. A escolha terminou beneficiando
Moreno, terceiro município mais pobre da região
reg
gião metropolitana, com
a geração de até 1.043 empregos diretos. A área
á
construída recebeu
máquinas da Itália, França, Estados Unidos e também nacionais. Em
equipamento
consequência do investimento em equipame
ento importado, estudos
de marca e montagem da logística de distribuição, com veículos
empreendimento
próprios e terceirizados, o empreendiment
to apresenta crescente
evolução de faturamento e lançamentos de
d produtos da marca
Capricche. Nestes 8 anos de operação, a Companhia vem se
vendas
destacando com o aumento contínuo de vend
das no mercado nacional
acumulados
e começa a reverter o saldo de prejuízos ac
umulados de R$ 12.399
em 31 de dezembro de 2020 para R$
$ 724 em 31 de dezembro de
2021, considerando seu quinto ano de resultado
resulta
ado positivo. Efeitos do
Coronavírus (COVID-19): Ao final do exercício de 2019, a
Organização Mundial de Saúde (OMS) repo
reportou
ortou globalmente casos
limitados de contaminação por vírus até
é então desconhecido.
Posteriormente, em janeiro de 2020, o vírus (COVID-19) foi
identificado e constatou-se ocorrência de transmissão entre
humanos. Em meados de março de 2020, a OMS declarou alerta de
pandemia do novo coronavírus, afetando a rotina
ro
otina da população e da
atividade econômica global. A partir do momento que a OMS
declarou a pandemia, a Companhia vem monitorando os
desdobramentos desse surto com o objetivo
ob
bjetivo de preservar a
segurança de seus colaboradores, manter o abastecimento de seus
produtos no mercado, respeitar e aplic
ar as orientações da
aplicar
Organização Mundial da Saúde e do Ministé
ério da Saúde e mapear
Ministério
os reflexos dessa pandemia em seus ne
egócios.Para manter o
negócios.Para
desenvolvimento de suas atividades de produção,
pro
odução, distribuição de
alimentos e assegurar que todas as normas
norma
as de segurança sejam
cumpridas, a Companhia criou um comitê
ê de crise formado por
gestores de todas as áreas para garantir
garantir que as decisões da
Companhia estejam constantemente atualiza
adas de acordo com as
atualizadas
decisões judiciais, administrativas, legislativas
legislatiivas e regulatórias em
vigor. Assim, desde início da pandemia, a Co
mpanhia vem mantendo
Companhia
diversas medidas de prevenção a Covid-19, nas quais destacam-se:
• A intensificação da higienização dos ambientes,
ambientes, reorganização dos
espaços e delimitação de distância entre as pessoas
p
no ambiente de
trabalho;• Distanciamento das mesas na áre
ea do refeitório;• Adoção
área
de dispenser em álcool em gel em todas as áreas da planta; •
Disponibilização de máscaras e obrigatoriedade
obrigatorie
edade na utilização em
todas as dependências da fábrica;• Disponibilização
Dispon
nibilização de canais de
comunicação exclusivos com nossas equipe
es médicas. • Adoção do
equipes
adores enquadrados no
teletrabalho (home office) para os colabora
colaboradores
grupo de risco e rodízio para todas as áreas
á
administrativas; •
Restrição de viagens e cancelamento da par
rticipação em eventos; e
participação
• Aferição de temperatura de todos os colabo
oradores e visitantes na
colaboradores
entrada da planta. Ao contrário do ano
o de 2020, quando a
Companhia adotou muitas medidas disponi
ibilizadas pelo governo,
disponibilizadas
em 2021 foi adotado somente: • Parcelamen
nto do FGTS dos meses
Parcelamento
de abril, maio, junho e julho de 2021; A Com
mpanhia, até a presente
Companhia,
data, não observou impactos significativos de
ecorrentes da COVID-19
decorrentes
nas suas operações que resultassem em mudanças nas estimativas
contábeis adotadas. É importante destacar que a Companhia vem
cumprindo com todos os seus compromissos
comprom
missos imediatos, não
apresentando, até o momento, necessidade de
d captação de recursos
financeiros para a manutenção de suas ativ
vidades operacionais de
atividades
eventos ligados diretamente aos impactos de
ecorrentes da pandemia
decorrentes
da COVID-19. A emissão dessas demons
demonstrações
strações financeiras foi
aprovada pela Diretoria da Companhia em 26 de abril de 2022. 2.
Resumo das principais políticas contábeis:
contábeis
s: As principais políticas
contábeis aplicadas na preparação destas
d
demonstrações
financeiras estão apresentadas a seguir. Essas políticas foram
aplicadas de modo consistente nos exercícios
exercíciios apresentados, salvo
disposição em contrário. 2.1 Base de preparação: As
preparadas
demonstrações financeiras foram preparada
as conforme as práticas
pronunciamentos
contábeis adotadas no Brasil incluindo os pro
onunciamentos emitidos
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
Contáb
beis para Pequenas e
Médias Empresas (CPC PME) e evidenciam
m todas as informações
financeiras,
relevantes próprias das demonstrações finan
nceiras, e somente elas,
as quais estão consistentes com as utilizadas
utilizada
as pela administração na
considerando
sua gestão. Elas foram preparadas conside
erando o custo histórico
demonstrações
como base de valor. A preparação de dem
monstrações financeiras
contábeis
requer o uso de certas estimativas contábe
eis críticas e, também o
administração
exercício de julgamento por parte da administ
tração da Companhia no
contábeis.
processo de aplicação das políticas contáb
eis. Aquelas áreas que
possuem
requerem maior nível de julgamento e possue
em maior complexidade,
premissas
bem como as áreas nas quais premiss
sas e estimativas são
financeiras,
significativas para as demonstrações financ
ceiras, estão divulgadas
na Nota 3. (a) Moeda funcional e moeda
a de apresentação: Os
financeiras
itens incluídos nas demonstrações financeir
ras são mensurados de
acordo com a moeda do principal ambiente
e econômico no qual a
demonstrações
Companhia atua ("moeda funcional"). As dem
monstrações financeiras
estão apresentadas em milhares de reais, que
que é a moeda funcional
apresentação.
da Companhia e, também, a sua moeda de a
presentação. (b) Moeda
moedas
estrangeira: As operações com moed
das estrangeiras são
convertidas na moeda funcional com base
e nas taxas de câmbio
ganhos
vigentes nas datas das transações. Os ganho
os e as perdas cambiais
transações
resultantes da liquidação dessas transaçõe
es e da conversão dos
ativos e passivos monetários denominados em moeda estrangeira
exercício,
pelas taxas de câmbio do final do exercício
o, são reconhecidos na
de
demonstração do resultado, em rubrica d
e receitas e despesas
financeiras. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com caixa
e equivalentes de caixa são apresentadoss na demonstração do
financeira.
resultado como receita ou despesa financ
ceira. Outros ganhos e
demonstração
perdas cambiais são apresentados na dem
monstração do resultado
2.2
como "Outros ganhos/(perdas), líquidos". 2.
.2 Caixa e Equivalente
de Caixa: A Companhia inclui na definição de caixa e equivalentes
bancários
de caixa o dinheiro em caixa, os depósitos ba
ancários disponíveis e as
aplicações financeiras de curto prazo e de liquidação imediata. 2.3
Contas a receber de clientes: Contas a receber de clientes

referente a venda dos produtos da Companhia, cujos valores são
calculáveis,
conhecidos ou ca
alculáveis, acrescidos, quando aplicável dos
d
correspondentes encargos,
en
ncargos, variações monetárias e/ou cambiais
cambia
ais
data
encontram
incorridos até a da
ata dos balanços. Estes saldos se encontra
am
reconhecidos pelo sseu
eu custo, que não divergem significativamente do
valor de mercado. As
A perdas estimadas para créditos de liquidação
liquidaçção
duvidosa foram constituídas
constituídas com base na avaliação global dos
d
Administração
atrasos, levando-se
e em conta o conhecimento da Administraç
ção
custo
sobre o mercado de
e atuação da Companhia. 2.4 Estoques: O cus
sto
princípio
é baseado no princí
ípio do custo médio e os estoques incluem todos
tod
dos
incorridos
transporte,
os gastos incorrid
dos na aquisição de estoques, transpor
rte,
custos
custos
armazenagem, cust
os de produção e transformação e outros cust
tos
incorridos no seu translado
trranslado até as suas localizações e condições
condiçõ
ões
Companhia
existentes. A Com
mpanhia tem como política de avaliação da
controle
obsolescência de matéria-prima
m
e de produtos acabados o contro
ole
validade
sem
de data de valid
ade dos itens e a análise daqueles se
em
sem
movimentação há mais de 180 dias e, nos demais casos, se
em
de 365 dias. Em 31 de dezembro de 2021,
movimentação há mais
m
2021, a
perdas
C
Companhia
hi não
ã identificou
ide
id ntificou
tifi
d em relação
l ã ao valor
l recuperável
recuperáv
ávell
Tributos
dos estoques. 2.5 Tr
ributos a recuperar: Os tributos a recuperar ssão
ão
direitos adquiridos no curso normal dos negócios através da
legislação vigente e específica, sendo classificados como ativo
atiivo
circulante se o crédito
crédito for utilizado no período de até um ano. Caso
Ca
aso
não
contrário, os tributoss a recuperar são apresentados como ativo n
ão
circulante. Eles são, inicialmente, reconhecidos pelo custo histórico
oe
Tributos
não excedem ao valor esperado de realização. 2.6 Tribut
os
imposto
diferidos: O impost
to de renda e a contribuição social diferidos são
são
reconhecidos sobre
e as diferenças temporárias entre os saldos de
ativos e passivos registrados
r
nas demonstrações contábeis e as
correspondentes
lucro
bases fiscais corr
respondentes usadas na apuração do luc
cro
tributos
geralmente
tributável. Os tri
butos diferidos passivos são geralmen
nte
reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os
ativos
diferenças
tributos diferidos ativ
vos são reconhecidos sobre todas as diferenç
ças
dedutíveis,
temporárias dedut
íveis, apenas quando for provável que a
montante
Companhia venha apresentar lucro tributável futuro em montan
nte
possam
suficiente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possa
am
tributos
mensurados
ser utilizadas. Os trib
butos diferidos passivos e ativos são mensurad
dos
à alíquota de 25%
% para o imposto de renda e de 9% para a
de renda e contribuição
contribuição
ç social. O saldo de imposto
p
ç social
soccial
16.670
70
diferido ativo em 31 de dezembro de 2021 é de R$ 15.852 (R$ 16.6
registrado
do
em 2020), conforme
e Nota 9, e refere-se ao prejuízo fiscal registra
na parte B no Livro de
d Apuração do Lucro Real (LALUR) e o resultado
resultado
líquido entre adiçõess e exclusões temporárias apuradas até o ano de
2021, que inclui um efeito de imposto de renda e contribuição social
soccial
Despesas
antecipadas
diferido ativo. 2.7 De
espesas antecipadas: As despesas antecipad
das
pagamentos
representam os pag
e
amentos antecipados cujo benefício ocorrerá em
São
períodos futuros. Sã
ão registrados no ativo, observando o princípio da
competência para o devido reconhecimento em resultado. 2.8
2
Reconhecimento
Imobilizado:(a) Rec
conhecimento e mensuração: O ativo imobilizado
imobilizado
está constituído ao custo de construção ou aquisição subtraído os
depreciação
valores de deprecia
ção acumulada, calculada linearmente conforme
conform
me
disponibilizadas
as taxas disponibiliz
zadas pela Receita Federal do Brasil, que levam
leva
am
Custos
em consideração a vida útil econômica dos bens. (b) Cust
tos
subsequentes: O custo de reposição de um componente do
imobilizado é reconhecido
reconhecido no valor contábil do item caso seja
se
eja
provável que os benefícios
b
econômicos incorporados dentro do
componente irão fluir
fluir para a Companhia e que o seu custo pode ser
s
medido de forma confiável.
c
O valor contábil do componente que
que
tenha sido reposto por
p outro é baixado. Os custos de manutenção no
imobilizado
dia a dia do imobil
izado são reconhecidos no resultado conforme
conform
me
Depreciação:
incorridos. (c) Dep
preciação: A depreciação é reconhecida no
baseando-se
úteis
resultado baseando
-se no método linear com relação às vidas úte
eis
estimadas dos itens do imobilizado, já que esse método é o que mais
ma
ais
padrão
perto reflete o padrã
ão de consumo de benefícios econômicos futuros
futurros
incorporados no a
ativo. Os valores referentes à apuração da
acumulada
custos
depreciação acumu
lada no exercício são apropriados como cust
tos
resultado
ou despesas ao res
ultado da Companhia, a depender da alocação
oe
dentro
função do bem dent
tro das instalações da Companhia. Os terrenoss e
patentes
as marcas e pat
tentes não são depreciados/amortizados. A
depreciação de outros
outros ativos é calculada usando método linear
line
ear
considerando os seus
seus custos e valores residuais durante a vida útil
ú
estimada. As vidas úteis estimadas para os períodos correntess e
comparativos são ass seguintes:
Máquinas e equipamentos
equipam
mentos
10 anos
Móveis e utensílios
10 anos
Edificações
25 anos
Veículos
5 anos
submeteu
valor
A Companhia não su
ubmeteu a análise de indicação de perda do va
lor
recuperável dos seus
seu
us ativos por entender que o seu parque fabril
fabril é
ainda relativamente novo e que o valor contábil dos bens menoss a
não
sua depreciação nã
ão superará o valor recuperável dos bens.
bens 2.9
29
Softwares:
capitalizadas
Intangível: Softwar
res: As licenças de softwares são capitalizad
das
custos
fazer
com base nos custo
os incorridos para adquirir os softwares e faz
zer
estejam
custos
com que eles esteja
am prontos para serem utilizados. Esses cust
tos
são amortizados durante
durante a vida útil estimada dos softwares de cinco
cin
nco
anos. Os custos associados à manutenção de softwares ssão
ão
como
2.10
reconhecidos com
mo despesa, conforme incorridos. 2.
10
Empréstimos: Os empréstimos e financiamentos tomados ssão
ão
reconhecidos, inicialmente,
inicia
almente, pelo valor justo, no recebimento dos
d
dos
recursos, líquido do
os custos de transação. Subsequentemente, os
financiamentos
custo
empréstimos e finan
nciamentos tomados são apresentados pelo cus
sto
amortizado, isto é, acrescidos
a
de encargos e juros proporcionais ao
(pro
taxa
período incorrido (p
pro rata temporis), utilizando o método da ta
axa
diretamente
efetiva de juros. Oss custos de empréstimos que são diretamen
nte
aquisição,
ativo
atribuíveis à aquis
sição, construção ou produção de um ati
ivo
qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um
u
para ficar pronto, são capitalizados
período de tempo substancial
s
capitalizad
dos
custo
como parte do cus
to do ativo. Custos subsequentes em itens do
capitalizados
imobilizado são ca
pitalizados quando for provável que eles irão
irrão
benefícios
tais
resultar em benefício
os econômicos futuros para a entidade e que ta
ais
custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos ssão
ão
2.11
reconhecidos como despesa no período em que são incorridos. 2.
11
obrigações
Fornecedores: As contas
c
a pagar aos fornecedores são obrigaçõ
ões
a pagar por bens ou
u serviços que foram adquiridos no curso normal
norm
mal
sendo
dos negócios, send
do classificados como passivos circulantes se
e o
devido
pagamento for devid
do no período de até um ano. Caso contrário, as
contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas
Ellas
inicialmente,,
pelo
valor
justo
e,
são,
inicialmente
reconhecidas
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o u
uso
do método de taxa efetiva
e
de juros. 2.12 Provisões: Uma provisão
oé
reconhecida, em função
fun
nção de um evento passado, se a Companhia tem
te
em
legal
uma obrigação leg
al ou construtiva que possa ser estimada de
seja
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico se
eja
liquidar
ações
exigido para liquida
ar a obrigação. 2.13 Capital social: As açõ
ões
classificadas
ordinárias são cla
assificadas no patrimônio líquido. Os custos
custtos
diretamente
incrementais diretam
mente atribuíveis à emissão de novas ações ssão
ão
patrimônio
capital,
demonstrados no p
atrimônio líquido, em conta redutora do capit
tal,
impostos.
receita
líquidos de imposto
os. 2.14 Reconhecimento de receita: A rece
eita
receber
compreende o valorr justo da contraprestação recebida ou a receb
ber
comercialização
pela comercializaçã
o de produtos no curso normal das atividades da
receita
Companhia. A re
eceita é apresentada líquida de impostos,
imposto
os,

Operações continuadas
Receitas operacionais líquidas (Nota 20)
Custo dos produtos vendidos (Nota 21)
Subvenção para investimentos estaduais
(Nota 16.2)
Lucro Bruto
Receitas (despesas) operacionais
22)
Despesas gerais e administrativa (Nota 22
2)
Despesa de venda (Nota 22)
Outras receitas operacionais, líquidas
(Nota 23)
Lucro operacional
Receitas
Rece
itas financeiras (Nota 24)
Despesas financeiras (Nota 24)
Resultado financeiro, líquido (Nota 24)
Lucro antes do imposto de renda e da
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social
(Nota 17)
Corrente e Diferido
Lucro líquido do exercício
Lucro líquido por ação (R$)
Quantidade de ações no final do exercício
o
(milhares)
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Total do resultado abrangente
do exercício

2021

2020

304.331
(233.965)

222.454
(167.388)

7.484
77.850

5.704
60.770

(26.000)
(42.873)

(22.622)
(38.185)

7.419
16.396
2.399
(4.708)
(2.309)

3.239
3.202
799
(1.646)
(847)

14.087

2.355

(1.365)
12.722
0,08

1.059
3.414
0,02

168.220
12.722

168.220
3.414

12.722

3.414

Demonstrações do resultad
resultado
do abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembr
dezembro
ro - Em milhares de reais
Lucro líquido do exercício
Outros resultados abrangentes
Total
exercício
T
otal do resultado abrangente do exerc
o
cício

2021
12.722
–
12.722

2020
3.414
3.414

devoluções, abatimentos e descontos. Geralmente,
G
o montante de
das
receitas brutas é equivalente ao valor da
as notas fiscais emitidas. A
Companhia reconhece a receita quando: (i) o valor da receita pode
ser mensurado com segurança; (ii) é provável que benefícios
econômicos futuros fluam para a entidade
e e (iii) critérios específicos
tenham sido atendidos para cada uma dass atividades da Companhia,
conforme descrição a seguir: (a) Venda de
d produtos - atacado: As
atacado
receitas de venda de produtos para o ata
acado são reconhecidas no
momento da entrega dos produtos para
a o atacadista. A receita
operacional é reconhecida quando: (i) o valor da receita possa ser
mensurado de forma confiável; (ii) for provável
p
que os benefícios
econômico-financeiros fluirão para a entidade; (iii) os custos
dos
possam
ser
associados e a p
possível devolução
ç
dos produtos
p
p
estimados de maneira confiável. As vendas no atacado são
produtos
realizadas por boleto. (b) Venda de produ
utos - varejo:
As receitas de venda de produtos para o varejo são reconhecidas
o cliente, que assume
quando a Companhia vende um produto para
p
o controle do produto na mesma data em que a transação ocorre. As
vendas no varejo são, geralmente, realizadas
realizadas por boleto, em dinheiro
Receita
ou por meio de cartão de débito. ((c)
c) Rec
ceita financeira: A receita
financeira é reconhecida com base no método da taxa de juros
efetiva. As receitas financeiras abrangem, substancialmente, receitas
de aplicações financeiras e bonificação de
e adimplência do Banco do
resultado,
Nordeste e são reconhecidas no resultad
do, através do método dos
fiscais:
juros efetivos. 2.15 Incentivos fisca
ais: As novas indústrias
diversos
instaladas em Pernambuco possuem div
ersos incentivos tributários
Estadual
dual e Municipal, nas suas
concedidos pelas esferas Federal, Estad
Incentivos
aquisições e em suas vendas. Incent
tivos necessários para o
fortalecimento da atividade econômica e aumento no poder de
competitividade. A Companhia é beneficiária
be
eneficiária dos seguintes
benefícios fiscais: Federal: i) As receitas de vendas efetuadas para
Zona Franca de Manaus e áreas de llivre
ivre comércio possuem a
conforme
suspensão do PIS e da COFINS conform
me artigo 92-A do Ato das
Disposições Constitucionais Transitórias – ADTC/88 e EC 42/03.
42/03 ii) A
redução
Companhia goza de incentivo fiscal de red
dução de imposto de renda
e RFB sobre 75%
e adicional não restituível concedido pela SUDENE
S
exploração
calculados sobre o lucro da exploraçã
ão na industrialização de
projeto
biscoitos e wafers, com base no p
rojeto de implantação e
modernização do empreendimento industrial,
industtrial, para os exercícios de
2017 até 2027. iii) Suspensão do IPI na aquisição de insumos
2º.
conforme Lei 10.937/02, artigo 29, § 2º
º. Estadual: i) Estado de
Pernambuco através da Lei 11.675/04 instituiu o PRODEPE –
Estado
Programa de Desenvolvimento do Esta
do de Pernambuco, onde
ressarcimento
beneficia a Companhia com o ressa
arcimento do ICMS, nas
aquisições de farinha de trigo destinados
destinados ao processo produtivo
Municipal:
durante o prazo de 12 anos. Municipa
l: i) Município de Moreno
concessivo
através da Lei 532/15 e Decreto conce
essivo 92/15, concedeu às
instalações de novas indústrias, a isenção
isenção do IPTU durante o prazo
de 15 anos. 3. Estimativas e julgamentos
julgamentos contábeis: As
estimativas e os julgamentos contábeis são
sã
ão continuamente avaliados
e baseiam-se na experiência histórica e em
e outros fatores, incluindo
consideradas
expectativas de eventos futuros, consid
eradas razoáveis para as
premissas,
circunstâncias. Com base em premis
ssas, a Companhia faz
estimativas com relação ao futuro. Porr definição, as estimativas
raramente
contábeis
táb i resultantes
lt t
t serão
ão iguais
i
i aos respectivos
ti
premissas
resultados reais. As estimativas e prem
issas que apresentam um
um ajuste relevante
risco significativo, com probabilidade de causar
c
nos valores contábeis de ativos e passivos
passivo
os para o próximo exercício
social, estão contempladas a seguir. (a) Imposto de renda,
contribuição social e outros impostos:: A Companhia está sujeita
social
ao imposto de renda e contribuição socia
al com base nas alíquotas
reconhece
vigentes. A Companhia também reconhe
ece provisões por conta de
valores
situações em que é provável que valore
es adicionais de impostos
sejam devidos. Quando o resultado dessa
a avaliação é diferente dos
registrados,
valores inicialmente estimados e regis
strados, essas diferenças
afetam os ativos e passivos fiscais atuaiss e diferidos no período em
que o valor definitivo é determinado. (b) Vida
V
útil do imobilizado: A
Companhia reconhece regularmente as
a despesas relativas à
depreciação de seu imobilizado e à amortização
amorttização de seus intangíveis
utilizando o método linear durante a vida útil
ú estimada dos ativos. As
taxas de depreciação e amortização são determinadas
d
com base nas
suas estimativas durante o período pelo qual a Companhia espera
econômicos.
geração de benefícios econômicos
s. (c) Provisão para
contingências: A Companhia é parte de diversos
d
processos judiciais
e administrativos. Provisões são con
constituídas
nstituídas p
para todas as
que representem
contingências referentes a processos judiciais
j
certo
perdas prováveis e estimadas com cer
rto grau de segurança. A
avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
jurisprudência
disponíveis, a hierarquia das leis, a jur
risprudência disponível, as
tribunais
decisões mais recentes nos tribunai
s e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação
a
dos advogados
essas
externos. A administração acredita que e
ssas provisões para riscos
tributários, cíveis e trabalhistas estão corretamente
c
apresentadas
nas demonstrações financeiras. (d) Provisão para perdas
estimadas com créditos de liquidação
liquidaçã
ão duvidosa - PECLD: A
créditos
provisão para perdas estimadas com créd
itos de liquidação duvidosa
é constituída em montante considerado
o suficiente para cobrir as
prováveis perdas em sua realização. A política contábil para
estabelecer a provisão requer a análise
e individual das faturas de
clientes inadimplentes em relação às medidas
medidas de cobrança adotadas
com o estágio de
pelo departamento responsável, e de acordo
a
provisão
cobrança, é estimado um montante de pro
ovisão a ser constituída, que
pode representar um percentual do título de acordo com o histórico
perdas
ou sua totalidade. (e) Provisões para pe
erdas por impairment em
financeiros,
ativos não financeiros: Os ativos não fin
nanceiros, exceto estoques
anualmente
e impostos diferidos
diferidos, são revisados anua
almente para verificação do
valor recuperável. Quando houver indício
ind
dício de perda do valor
recuperável (impairment), o valor contábil
contáb
bil do ativo (ou a Unidade
Geradora de Caixa (UGC) à qual o ativo
o tenha sido alocado) será
testado. A perda é reconhecida quando
o o valor contábil do ativo
excede seu valor recuperável. Valor recuperável
recup
perável é o maior valor entre
UGC),
o valor justo de um ativo (ou de uma UGC
C), menos as despesas de
venda, e o valor em uso comparado com
m o valor contábil residual.
Para fins de avaliação de perda, os ativoss são agrupados nos níveis
mais baixos para os quais existam fluxos
fluxxos de caixa identificáveis
separadamente (UGCs). Quando aplicável,
aplicáve
el, os ativos não financeiros
recuperável
que tenham sido reduzidos ao valor recup
perável são revisados para
identificar uma possível reversão da provisão
p
para perdas por
Gestão
impairment na data do balanço. 4. Gestã
o de risco financeiro: 4.1
atividades
Fatores de risco financeiro: As atividade
es da Companhia a expõem
mercado
a diversos riscos financeiros: risco de mer
rcado e risco de liquidez. O
Companhia
programa de gestão de risco da Com
mpanhia se concentra na
imprevisibilidade dos mercados financeiros
financeiros e busca minimizar
desempenho
potenciais efeitos adversos no des
sempenho financeiro da
Companhia. Durante os exercícios de 2021
202
21 e de 2020, a Companhia
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Demonstrações
De
monstrações dos fluxos de caixa
Exercícios
Exe
ercícios findos em 31 de dezembro
Fluxo de caixa das
d atividades operacionais
2021
2020
Lucro antes do imposto
im
mposto de renda e da contribuição 14.087
2.355
social
Ajustes p/ conciliarr o resultado às disponibilidades
geradas pela atividade
ativid
dade operacional
9.881
Depreciação e amortização
am
mortização (Notas 10 e 11)
9.550
Juros, variações monetárias
m
e cambiais, líquidas
3.649
(Nota 13)
853
Constituição/(reversão)
Constituição/(reve
rsão) de provisão para perdas
(322)
estimadas com crédito
cré
édito de liquidação duvidosa
(459)
1.531
Baixa de imobilizado
imobilizad
do (Nota 10 e 11)
1.836
(7)
Custo de captação
o de empréstimos (Nota 13)
(645)
(676)
Imposto de Renda
a e Contribuição Social Diferido
custo
Amortização do cu
usto de captação de empréstimos
410
(Nota 13)
contas
Variações nas con
ntas do ativo circulante e não circulante
(21.811)
receber
Contas a recebe
er
2.062
(159)
Adiantamento a fornecedores
120
344
recuperar
Tributos a recupe
erar
101
(62)
Despesas antecipadas
anteciipadas
601
(8.524) (5
(5.509)
Estoque
5.509)
45
Depósitos judiciais
judicia
ais
(31)
44
Outros ativos
( )
(59)
contas
Variações nas con
ntas do passivo circulante e não
circulante
17.987 (6
(6.807)
6.807)
Fornecedores
1.568
386
provisões
Salários, provisõ
ões e contribuições sociais
1.120
(651)
recolher
Tributos a recolh
her
342
(66)
Outros passivos
19.446
3.637
Caixa gerado pelas
pe
elas operações
(689)
Imposto de renda
a e contribuição social pagos
(3.649)
(853)
Juros pagos de empréstimos
e
(Nota 13)
Caixa líquido gerado
g
pelas atividades
15.108
2.784
operacionais
Fluxos de caixa
a das atividades de investimento
(6.825) (7
(7.639)
7.639)
Adições de ativo
o imobilizado (Nota 10)
(11)
(47)
Adições de ativo
o intangível (Nota 11)
(351) (1
(1.033)
1.033)
Aplicações financeiras
financceiras
aplicado
Caixa líquido ap
plicado nas atividades de
(7.187) (8
(8.719)
8.719)
investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
3.454 1
11.853
1.853
empréstimos
Captação de em
mpréstimos (Nota 13)
(14.217) (5
(5.011)
5.011)
Amortização de principal (Nota 13)
Captação de recursos
reccursos via partes relacionadas
4.000
(Nota 15)
- (11
(11.801)
1.801)
Amortização de partes relacionadas (Nota 15)
- 1
11.800
1.800
capital
Aumento de cap
pital (Nota 19)
gerado
Caixa líquido ge
erado pelas atividades de
10.763 1
10.841
0.841
financiamento
(
)
4.906
aumento
(Redução) aumen
nto de caixa e equivalente de caixa (2.841)
8.258
3.352
equivalente
Caixa e equivale
ente de caixa no início do exercício
5.417
8.258
Caixa e equivalente
equivale
ente de caixa no final do exercício
não celebrou contratos
c
que possam ser considerados como
derivativos.
operações
instrumentos de
erivativos. A Companhia contrata operaçõe
es de
no
pré-fixadas
financiamento n
o mercado financeiro com taxas pré-fixada
as ou
portanto,
pós-fixadas, port
tanto, existe um risco à variação das taxas de
e juros
endividamento.
Financeiro
no endividamento
o. A gestão de risco é realizada pelo setor Finan
nceiro
da Companhia que
qu
ue cumpre a diretriz da Diretoria, esta última elabora
elabora
estratégica,
uma definição es
stratégica, evitando assim, que prejudique a situação
uação
situ
resultados
financeira, os re
sultados operacionais, o fluxo de caixa, a liquidez
liq
quidez
e/ou negócios futuros
f
da Companhia. ACompanhia não efetua
e
aplicações de caráter
c
especulativo, em derivativos ou quaisquer
quaisquer
oriundo
outros ativos de risco. (a) Risco de mercado: Esse risco é or
riundo
da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa
causa de
taxas
financeiras
flutuações nas ta
axas de juros que aumentem as despesas financ
ceiras
empréstimos
mercado.
relativas a empré
éstimos e financiamentos captados no merca
ado A
ado.
Companhia monitora
monitora continuamente as taxas de juros de mercado
me
ercado
de
com o objetivo d
e avaliar a eventual necessidade de contratação
contrataçção de
operações para proteger-se
p
contra o risco de volatilidade dessa
a taxa.
liquidez:
dispor
(b) Risco de liq
quidez: É o risco de a Companhia não disp
por de
líquidos
compromissos
recursos líquido
os suficientes para honrar seus comprom
missos
de descasamento de prazo ou de volume
financeiros, em decorrência
d
vo
olume
recebimentos
abordagem
entre os recebim
mentos e pagamentos previstos. A abordage
em da
de liquidez é de garantir, o máximo
Companhia na administração
a
má
áximo
sempre
possível, que sem
mpre tenha liquidez suficiente para cumprir com
m suas
vencerem,
obrigações ao ve
encerem, sob condições normais e de estresse,
estresse
e, sem
inaceitáveis
causar perdas ina
aceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação
reputaçção da
Companhia. Para
a administrar a liquidez do caixa, são estabelecidas
estabele
ecidas
premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo
s
diariamente
Gestão
monitoradas dia
ariamente pelo setor Financeiro. 4.2 Gestã
ão de
objetivos
capital: Os objet
ivos da Companhia ao administrar seu capital são
s os
de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia
a para
oferecer retorno
o aos acionistas e benefícios às outras partes
p
interessadas, além
alé
ém de manter uma estrutura de capital ideall para
custo.
minimizar
reduzir esse cust
to. A Companhia gerencia o capital para minim
mizar o
insuficiência
risco de insuficiê
ência de capital através das boas práticas de gestão
g
avaliando
de capital, (i) ava
aliando a necessidade de capital para cobrir os riscos
necessidade
que a Companhia
a está exposta; (ii) planejando metas e necess
sidade
considerando
de capital, consi
derando os objetivos estratégicos da entidade;
entidade; (iii)
adotando postura
a prospectiva, antecipando a necessidade de capital
c
alguma
decorrente a algu
uma necessidade pontual.
2021
2020
5. Instrumentos financeiros por categoria
Ativos
32.361
54.494 3
2.361
Contas a receber de
d clientes (Nota 7)
5.417
8.258
equivalentes
Caixa e equivalent
tes de caixa (Nota 6)
9
74
Depósito judicial
50.963
59.940 5
0.963
Passivos
57.333
46.973 5
7.333
financiamentos
Empréstimos e fina
anciamentos (Nota 13)
28.319
9.990
outros
Fornecedores e ou
utros passivos
4.986
4.986
Partes relacionadas
relacionada
as (Nota 15)
72.309
80.278 7
2.309
equivalentes
6. Caixa e equiv
valentes de caixa
Circulante
2021
2020
Caixa e bancos
5.208
7.451
Aplicações financeiras
finance
eiras (i)
209
807
5.417
8.258
Não circulante
Aplicações financeiras
finance
eiras (ii)
5.903
5.552
5.903
5.552
13.810
11.320 1
3.810
(i) As aplicaçõess financeiras são de curto prazo,
p
de alta liquidez,
liquid
q dez, e
í i em um montante
t t conhecido
h id d
de
prontamente conversíveis
con
nversíveis
e caixa,
c i
estando sujeitas
j
g
valor. O
a um insignificante
risco de mudança de valor.
valor
l contábil
tábil das
da
d
as aplicações
li
õ
financeiras
fi
i
representa a exposição
expo
osição
i ã
máxima do créd
crédito.
dito. (ii)
( ) As aplicações
p ç
financeiras de longo
g prazo
p
correspondem
d
ao
ao ffundo
d d
de liliquidez
id que representam as gara
garantias
antias
ti
bancárias sobre a
as operações
p ç
de empréstimo.
p
Após
p o término destas
d
obrigações, o valor
v l
d t estará
t á disponível
di
í l para
pa
ara a
correspondente
Companhia.
2021
7. Contas a receber
rece
eber de clientes
54.665
Mercado interno
(
)
(-) Perdas estimadas
estimada
as com crédito de liquidação duvidosa (i) (171)
54.494
2021
Aging list
52.425
A vencer
1.599
1 a 30 dias
101
31 a 60 dias
75
61 a 90 dias
86
91 a 180 dias
59
181 a 360 dias
320
Mais de 360 dias
54.665
Subtotal

2020
32.882
3
(
(521)
)
3
32.361
2020
29.467
2
9.467
1.889
370
149
193
201
613
3
32.882

(i)Movimentação
o das perdas estimadas com crédito de
duvidosa
liquidação duvid
dosa
2021
Saldo inicial
521
(+) Constituição de
d provisão
171
(-) Reversão
(493)
(-) Baixa
(28)
Saldo final
171

2020
72
521
(62)
(10)
521

PUBLICIDADE LEGAL - DIGITAL

Folha de Pernambuco
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(continuação)

8. Estoques
Produtos acabados
Material de embalagem
Matéria prima
Estoque almoxarifado
Peças de Reposição
Material secundário
Adiantamento a fornecedores
9. Tributos a recuperar
Circulante
ICMS (i)
PIS a recuperar (ii)
COFINS a recuperar (ii)
Impostos de renda a recuperar (iii)
Contribuição social a recuperar (iii)
Outros créditos a recuperar
Não circulante
Imposto de renda diferido (iv)
Contribuição social diferida (iv)
ICMS (v)

Recife, sábado / domingo, 30 de abril e 1º de maio de 2022

2021
2020
9.431 8.309
8.183 4.386
12.087 9.088
620
530
1.761 1.361
908
502
299
32.990 24.465
2021
3.661
270
1.103
417
132
1
5.585

2020
3.178
322
1.532
232
127
1
5.392

11.656 12.258
4.196 4.412
824
543
16.676 17.213
22.261 22.605
A Companhia pretende utilizar os créditos federais acima
compensando com os tributos administrados pela Secretaria da
Receita Federal, de acordo com as regras estabelecidas pela
Instrução Normativa nº 2.055/2021, em conexão com o
desenvolvimento regular de suas operações. Uma vez informado
pelo programa gerador, os créditos não expiram. (i) A Companhia
reconhece créditos do ICMS referente ao credenciamento no
PRODEPE em decorrência da aquisição de farinha no estado e dos
bens de produção incorporados ao ativo imobilizado da Companhia.
(ii) As leis nº 10.637/02 e 10.833/03, que dispõem sobre a
não-cumulatividade do PIS e da COFINS, respectivamente,
possibilitaram que as empresas obrigadas a calcular o valor das
contribuições pelo regime não cumulativo, creditem-se quando de
aquisições de materiais utilizados na produção e/ou fabricação de
Móveis e
10. Imobilizado
Terrenos Edificações Utensílios
Custo
61.689
3.317
Em 1º de janeiro 2020
23.600
68
209
Adições
(5)
Baixas
Adiantamentos
990
119
Transferências
62.922
3.645
Em 31 de dezembro de 2020
23.600
Depreciação
(12.021)
(1.149)
1º de janeiro 2020
(2.514)
(350)
Depreciação anual
(14.535)
(1.499)
Em 31 de dezembro de 2020
49.848
2.168
Em 1º de janeiro de 2020
23.600
48.387
2.146
Em 31 de dezembro de 2020
23.600
Móveis e
Terrenos Edificações Utensílios
Custo
3.645
62.922
Em 1º de janeiro 2021
23.600
192
376
Adições
(5)
Baixas
Adiantamentos
28
367
Transferências
3.860
23.600
63.665
Em 31 de dezembro de 2021
Depreciação
(1.499)
(14.535)
1º de janeiro 2020
(366)
(2.528)
Depreciação anual
(1.865)
(17.063)
Em 31 de dezembro de 2021
2.146
23.600
48.387
Em 1º de janeiro de 2021
1.995
23.600
46.602
Em 31 de dezembro de 20201
Marcas e
Intangível em
11. Intangível
Patentes Softwares
Andamento
Total
Custo
976
Em 01/01/2020
3.705
7.728
11
Adições
44
11
(11)
Transferências
3
976
Em 31/12/2020
3.752
4.739
Amortização
- (2.196)
Em 01/01/2020
(1.890)
Amortização anual
(306)
(305)
- (2.501)
Em 31/12/2020
(2.196)
Valor Contábil
976
1.815
Em 01/01/2020
2.532
976
1.556
Em 31/12/2020
2.238
Marcas e
Intangível em
Patentes Softwares
Andamento
Total
Custo
976
Em 01/01/2021
3.752
4.728
Adições
11
11
Transferências
(11)
11
976
Em 31/12/2021
3.763
4.739
Amortização
Em 01/01/2021
- (2.196)
(2.196)
Amortização anual
(305)
(305)
Em 31/12/2021
- (2.501)
(2.501)
Valor Contábil
976
Em 01/01/2021
1.556
2.532
976
Em 31/12/2021
1.262
2.238
12. Fornecedores
2021
2020
Matéria-prima (i)
21.955
6.490
Embalagens (i)
2.569
744
Serviços essenciais
407
310
Frete
463
311
Imobilizado
327
415
Outros
1.546
1.010
27.267
9.280
(i)A variação nos saldos é representada, basicamente, pelo reajuste
de preços desses insumos, bem como um maior volume de compras
em 2021 para suprir suas demandas de produção, somado a
renegociação de prazos para pagamento de fornecedores.
13. Empréstimos e financiamentos
2021 2020
Ano de
Indexa- Juros VenciMoeda
dor (% a.a.) mento Valor Valor
Operação
726 1.184
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
968 1.579
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
242
395
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
465
759
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
19
31
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
265
431
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
397
648
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
265
431
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
132
216
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
386
630
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
358
585
TJLP
3%
2023
BNDES – Finame R$
57
TJLP
9,5%
2021
BNDES – Finame R$
1.957
3.914
R$
11,18% 2022
BNB – FNE
R$
3,53% 2024 27.258 36.344
BNB – FNE
R$
IPCA 1,77% 2027 13.807 1.853
BNB – FNE
TJLP
5,5%
2022 1.049
BB – Agroindustrial R$
48.294 59.057
Custo de Transação
BNB - FNE
(1.321) (1.724)
46.973 57.333
Os contratos de abertura de crédito e de financiamento são linhas de
crédito do BNDES e do FNE e contêm cláusulas restritivas habituais
para esses tipos de operação, que, na hipótese de não serem
cumpridas (covenants), podem acarretar o vencimento antecipado
das operações contratadas. Essas cláusulas contratuais, dentre
outras condições, exigem que a Companhia não possua protestos
ilegítimos, suspenda atividades por mais de trinta dias, não
empregue trabalho escravo e/ou infantil e que não possua pedido de
falência ou pedido de recuperação judicial. Os financiamentos e
empréstimos da Companhia são garantidos através da carta fiança,
da alienação fiduciária dos bens financiados e pela hipoteca. Em 31
de dezembro de 2021, a Companhia não estava incorrendo em
nenhuma das hipóteses de restrição previstas em seus contratos.

bens e serviços (insumos), energia elétrica, bem como creditem-se
sobre as edificações e aquisições de máquinas incorporadas ao ativo
imobilizado. (iii) Referem-se aos valores de imposto de renda sobre
as aplicações financeiras, bem como os pagamentos antecipados de
imposto de renda e contribuição social. (iv) Os saldos de imposto de
renda e contribuição social diferidos referem-se à dedutibilidade
futura de 34% sobre os prejuízos fiscais diferidos registrados nas
demonstrações contábeis e as bases fiscais correspondentes usadas
na apuração do lucro tributável da Companhia. A expectativa de
recuperação dos saldos de impostos de renda e contribuição social
diferidos está apresentada da seguinte forma:
Ano
2021
2022
1.781
2023
2.035
2024
2.206
2025
2.384
2026 em diante
7.446
15.852
Subtotal
(v)O decreto 47.863/2019 dispõem da recuperação ICMS faturado
nas operações de venda à ZFM (Zona Franca de Manaus), através
de processo de ressarcimento junto a SEFAZ PE.
9.1 Reconhecimento de créditos tributários da ação de exclusão
do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS: Em março de 2017,
a Companhia recorreu ao judiciário através do processo de mandado
de segurança nr. 0803486-17.2017.4.05.8300 para pleitear o crédito
tributário de exclusão do ICMS na base de cálculo do Pis e da Cofins
dos fatos gerados desde o início de suas atividades. A ação judicial
foi transitada em julgado em outubro de 2018.Em 2020, a Companhia
havia realizado a mensuração e reconhecimento dos créditos
considerando o conceito do ICMS recolhido, respaldo em consultas
formais realizadas junto à Receita Federal do Brasil – RFB. O valor
reconhecido foi de R$ 3.127 (Nota 24 e 25).Em 2021, a Companhia,
após o julgamento do STF, em maio/2021, apurou novos créditos
referente ao período de novembro de 2014 a maio de 2021, uma vez
que o conceito para o levantamento dos créditos passou a ser o do
ICMS recolhido para o ICMS destacado. Diante disto, em 2021 a
Companhia reconheceu o montante de R$ 8.594, atualizado pela
Selic (Nota 23 e 24). A partir de junho de 2021, a Companhia passou
a realizar a exclusão do ICMS da base de cálculo na apuração
mensal do PIS e da COFINS, evitando realizar outros pedidos de
compensação de valores pagos a maior.
Imobilizado
Máquinas e
Equipamentos Informática Veículos em andamento

Total

6.065
5.294
(1.771)
1.496
(1.344)
9.740

159.112
6.143
(1.836)
1.496
164.915

61.746
489
(60)
135
62.310

1.225
82
60
1.367

1.290
1
40
1.331

- (38.878)
(23.769)
(1.045)
(894)
(6.147)
- (9.244)
(75)
(158)
- (48.122)
(29.916)
(1.120)
(1.052)
37.977
6.065 120.234
180
396
32.394
9.740
116.793
279
247
Imobilizado
Máquinas e
Total
Equipamentos Informática Veículos em andamento
62.310
3.933
(4)
4.692
70.930

1.367
36
(4)
14
1.413

1.331
(20)
1.311

(29.916)
(6.522)
(36.438)
32.394
34.492

(1.120)
(71)
(1.191)
247
222

(1.052)
(89)
(1.141)
279
170

Circulante
BNDES – Finame
BNB - FNE
BNDES - Finame
BNB - FNE
BB - Agroindustrial
Custo de Transação
BNB - FNE
Total circulante
Não circulante
BNDES - Finame
BNB - FNE
BNDES - Finame
BNB - FNE
BNB - FNE
BNB - FNE
BNB - FNE
BNB - FNE

Vencimento
2021
2021
2021
2021
2021

2022
2022
2023
2023
2024
2025
2026
2027

9.740
1.898
(1.498)
390
(5.101)
5.429

164.915
6.435
(1.531)
390
170.208

- (48.122)
- (9.576)
- (57.698)
9.740 116.793
5.429 112.510
2021
2.667
12.083
1.049
15.799

2020
2.723
11.043
13.766

(530)
15.269

(406)
13.360

1.556
10.349
10.572
2.972
3.521
3.524
32.494

2.667
13.019
1.556
11.062
11.062
1.975
1.975
1.975
45.291

Custo de Transação
BNB - FNE
Total não circulante

(1.318)
(790)
43.937
31.704
57.333
46.973
A movimentação dos saldos dos empréstimos e financiamentos está
demonstrada a seguir:
2020
2021
51.136
57.333
Saldo inicial
(5.011)
(14.217)
Amortizações de principal
11.853
3.454
Liberação
(645)
(7)
Custo de transação
410
Amortização do custo de transação
3.649
Juros incorridos (Nota 24)
853
(3.649)
Juros pagos
(853)
46.973
Saldo final
57.333

14. Obrigações sociais e trabalhistas: A composição dos saldos
contempla as seguintes provisões e encargos:
Obrigações trabalhistas
2021
2020
2.874
2.022
Provisão de Férias
1.231
1.141
Ordenados e salários
537
394
Outros
4.624
3.557
Encargos sociais e trabalhistas
1.769
1.397
INSS
509
398
FGTS
2.278
1.795
6.920
5.352
15. Partes relacionadas
2021
2020
4.200
4.200
Gerson de Aquino Lucena Júnior
262
262
Camila Queiroz de Aquino Lucena
262
262
Cecilia Queiroz de Aquino Lucena
262
262
Gerson de Aquino Lucena Neto
4.986
4.986
A Companhia possui contratos de mútuo rotativo firmado com os
acionistas válido até 2023. Em 2019, o acionista majoritário doou o
direito de recebimento do saldo devedor aos outros três acionistas
(pessoa física). A movimentação dos saldos das partes relacionadas
está demonstrada a seguir:
2021
2020
Saldo inicial
4.986
12.787
(+) Liberação
4.000
(-) Amortizações de principal
11.801
Saldo final
4.986
4.986
Remuneração do pessoal-chave da Administração: Considera-se
ssoal-chave da Administração os membros da diretoria estatutária.
Os valores evidenciados no resultado do período contemplam
apenas a remuneração direta (salários, pró-labore, remuneração
variável e gratificações) que totalizaram em 2021 o montante de R$
2.214 (R$ 1.845 em 2020). Os benefícios concedidos não fazem
parte da remuneração. A Companhia não concede ao seu
pessoal-chave licença por tempo de serviço e benefícios pós
emprego. 16. Subvenções governamentais: As subvenções
governamentais recebidas pela Companhia têm a natureza de
subvenções para investimento, e se dividem em subvenções
estaduais e federais, sendo todas monetárias e registradas pelos
seus valores nominais. Os recursos recebidos constituem fonte de

reposição do capital investido nos empreendimentos econômicos
resultantes dos projetos de investimento implementados pela
Companhia e enquadrados nos respectivos programas públicos de
fomento ao desenvolvimento. Todas essas subvenções para
investimento são de caráter oneroso e concedidas por um prazo
determinado. No encerramento do exercício social, a parcela do lucro
correspondente às subvenções para investimento é destinada à
constituição de reservas no patrimônio líquido, e é excluída da base
de cálculo dos dividendos, haja vista que as subvenções têm a
natureza de alocação de capital para investimentos, devendo ser
obrigatoriamente reinvestidas na Companhia. 16.1 Subvenção
federal: A Companhia é beneficiária de subvenção federal obtida por
conta da realização de investimentos na unidade industrial sediada
na área de atuação da Superintendência de Desenvolvimento do
Nordeste (Sudene). A subvenção é concedida pelo prazo de 10 anos
para o empreendimento industrial que comprove, junto a Sudene, a
realização de investimentos no Nordeste, mediante a instalação,
modernização, ampliação ou diversificação de unidades industriais
na região, desde que atendidas todas as condições e obrigações
exigidas na legislação pertinente para obtenção da contrapartida da
União, dentro das políticas públicas de emprego de recursos federais
no fomento ao desenvolvimento do Nordeste. O valor da subvenção
para investimento a ser recebido da União durante o prazo certo de
sua concessão consiste em montante equivalente ao resultado da
aplicação de até 75% sobre uma base de cálculo legalmente
denominada “lucro de exploração” gerado por unidades industriais
incentivadas. A quitação se realiza pela dedução do benefício sobre
o valor devido de imposto de renda, com base na apuração do lucro
real. A subvenção federal é apresentada na Demonstração do
Resultado do Exercício como dedução do imposto de renda da
pessoa jurídica. Em 2021, a Companhia contabilizou o montante de
R$ 1.047 e em 2020, a Companhia não se beneficiou da subvenção.
Este benefício expirará em 2027. Até o momento, a Administração da
Companhia entende que não foi descumprida qualquer condição cuja
inobservância impeça a continuidade do direito de usufruir de tal
benefício.16.2 Subvenção estadual: A Companhia usufrui da
subvenção estadual PRODEPE. O valor das subvenções para
investimento recebido é determinado pelo valor do ressarcimento do
montante de ICMS incidente sobre os negócios realizados por
unidades industriais incentivadas dos produtos alimentícios
derivados de farinha de trigo. Tais unidades são as construídas e
implantadas nos termos de projetos de investimento de novos
empreendimentos econômicos apresentados e aprovados pelos
governos estaduais. Sobre o incentivo fiscal, há o recolhimento de
10% devido pelo Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal (FEEF). Em
2021, a Companhia obteve por meio do PRODEPE um benefício total
de R$ 8.316 (R$ 6.342 em 2020). Este benefício expirará em
novembro de 2025, podendo ser prorrogável até dezembro de 2032.
Em 2021, as despesas incorridas pela Companhia relativas à referida
obrigação totalizaram R$ 832 (R$ 638 em 2020). 17. Imposto de
renda e contribuição social: (a) Imposto de renda e contribuição
social diferidos: O imposto de renda e contribuição social diferidos
são reconhecidos sobre o prejuízo fiscal acumulado baseando-se
nas leis que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a
data de apresentação das demonstrações financeiras. Os ativos
fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal de
compensar passivos fiscais correntes, lançados pela mesma
autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é
reconhecido por créditos fiscais dedutíveis e utilizados quando há
uma expectativa provável que lucros futuros sujeitos à tributação
estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados. Ativos de
imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada
data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização
não seja mais provável.
2020
2021
46.622
49.027
Prejuízo fiscal acumulado
11.656
12.258
IR Diferido 25% (Nota 9)
4.196
4.412
CS Diferida 9% (Nota 9)
16.670
15.852
Total diferido
(b) Imposto de renda e contribuição social corrente: O imposto de
renda e a contribuição social corrente do exercício, quando aplicável
são calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil
para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição
social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a
30% do lucro real e redução de 75% da base de cálculo do imposto
de renda da atividade objeto da Companhia. O imposto corrente é o
imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou prejuízo
tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações
financeiras e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores.
2021
2020
Lucro contábil antes do imposto de
renda e da contribuição social
13.659
2.355
Alíquota fiscal combinada
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social
pela alíquota fiscal combinada
4.644
801
Reconciliação para alíquota efetiva
Adições permanentes
914
324
Exclusões permanentes (i)
(3.146)
(2.223)
Imposto de renda e contribuição social
antes da isenção
2.412
Subvenção governamental do imposto de
renda
(1.047)
Despesa de imposto de renda e
contribuição social
(1.365)
Corrente
(547)
Diferido
(818)
1.059
Taxa efetiva
4%
0%
(i) As exclusões permanentes são compostas pelo incentivo fiscal
estadual, no valor de R$ 2.829, e por outras exclusões consideradas
pela Secretaria da Receita Federal que totalizam R$ 317.
18. Provisão para contingências: A Companhia é parte em ações
judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e
órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das
operações, questões trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.

A Administração, com base em informações de seus assessores
jurídicos, após análise das demandas judiciais pendentes, avaliou
não ser necessária a constituição de provisão, uma vez que não
existe causa passiva com probabilidade de perda provável. Por outro
lado, o total das causas com probabilidade de perda possível
totalizam R$ 2.108 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 666 em 2020).
Atualmente, trinta e um processos trabalhistas com probabilidade de
perda possível, totalizando R$ 2.108, estão associados a reversão de
justa causa, diferença salarial de função, reintegração ou
indenização e verbas rescisórias, dentre outras razões. 19. Patrimônio líquido: (a) Capital social: O capital social subscrito em 31 de
dezembro de 2021 e 2020, no montante de R$168.220, é composto
por 168.219.661 ações ordinárias, no valor nominal de R$ 1,00 cada.
(b) Capital a integralizar: Em 2019, a Assembleia Geral
Extraordinária deliberou pela totalidade dos seus acionistas o
aumento de capital de R$ 46.500 que será integralizado por todos os
acionistas, proporcionalmente à sua participação no capital social, no
prazo de 96 meses a partir da subscrição das ações. Em 2020, houve
a integralização parcial de R$ 11.800, restando um saldo a
integralizar de R$ 34.700. (c) Reserva de lucros: É constituída a
partir da parcela do lucro decorrente das subvenções para
investimento recebidas pela Companhia, conforme a nota explicativa
nº 16. Em 2021, foi constituída reserva de incentivo fiscal no valor de
R$ 1.047 e em 2020, não foi constituída reserva de incentivo fiscal.
Antes da distribuição de dividendos, a Companhia deverá constituir
reserva de incentivo fiscal no valor de R$ 23.367 (R$ 15.051 em
2020) referente a anos anteriores.
2020
2021
20. Receitas operacionais líquidas
253.667
343.282
Receita bruta de vendas
(3.213)
(4.506)
Devolução de vendas, descontos e
(28.000)
(34.445)
cancelamentos
222.454
304.331
Tributos incidentes sobre as vendas
2021
21. Custos dos produtos vendidos
2020
(18.197) (127.741)
Matéria-prima e embalagens
(22.105)
(18.113)
Mão de obra
(7.813)
(5.754)
Gás natural e energia elétrica
(9.006)
(8.648)
Depreciação
(9.844)
(7.132)
Gastos gerais de fabricação
(233.965) (167.388)
2021
22. Despesas operacionais
2020
(28.713)
(23.879)
Pessoal
(9.992)
(6.617)
Acordos comerciais
(11.444)
(10.005)
Fretes
(8.953)
(7.720)
Serviços de terceiros
Publicidade, propaganda, campanhas e
(2.649)
(2.474)
eventos
(875)
(902)
Depreciação e amortização
(556)
(447)
Combustíveis
Perda estimada com crédito de liquidação
(140)
(485)
duvidosa
(466)
(344)
Impostos, taxas e contribuições
(1.000)
(4.000)
Acordo de convivência
(4.085)
(3.934)
Outras
(68.873)
(60.807)
23. Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas
2020
2021
2.627
6.842
Crédito extemporâneo – Pis e Cofins (Nota 9.1)
270
595
Receita de venda de avarias e sucatas
213
Sinistro
12
Ganho da venda dos bens do ativo imobilizado
160
51
Outros
(31)
(81)
Despesas tributárias
3.239
7.419
24. Resultado financeiro
2020
2021
111
255
Aplicação financeira
66
315
Receita bonificação adimplência BNB
500
1.752
Juros Selic sobre créditos tributários (Nota 9.1)
122
77
Outras receitas financeiras
799
2.399
Receitas financeiras
(201)
(195)
Despesa bancária
(853)
(3.649)
Juros de financiamento bancário (Nota 13)
(592)
(864)
Outras despesas financeiras
(1.646)
(4.708)
Despesas financeiras
(847)
(2.309)
Resultado financeiro, líquido
25. Seguros (não auditado): A Companhia adota a política de
contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por
montantes considerados pela Administração como suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
As apólices estão em vigor e os prêmios foram devidamente pagos.
A Companhia considera que a cobertura de seguros é consistente
com as outras empresas de dimensão semelhante operando no
setor. As apólices em vigor apresentam as seguintes coberturas:
Limite
máximo de
indenização Vigência da apólice
Tipo de cobertura
350
31/01/21 a 31/01/22
Transporte de cargas
Incêndio, queda de raio,
explosão, implosão e queda
150.354
17/11/21 a 17/11/22
de aeronave
Vendaval, furacão, ciclone,
tornado, granizo, fumaça,
impacto de veículos,
3.000
17/11/21 a 17/11/22
demolição e desentulho
12.800
17/11/21 a 17/11/22
Lucros cessantes
1.000
17/11/21 a 17/11/22
Danos elétricos
Tumulto, greve, lockout e atos
500
17/11/21 a 17/11/22
dolosos
Vazamento de tanques e
500
17/11/21 a 17/11/22
tubulações
Quebra de máquinas da
produção e equipamentos
500
17/11/21 a 17/11/22
eletrônicos
Diretoria: Gerson de Aquino Lucena Júnior, Antônio Doreto
Júnior, Mara Lúcia Nogueira Amorim, Rodrigo Andrade Arantes
e Alberto Fernando de Freitas Torres Junior
Contador: Rodrigo Jo Komuro - CRC PE 013700/O-6

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras: Aos Administradores e Acionistas Capricche S.A. Opinião:
Examinamos as demonstrações financeiras da Capricche S.A. ("Companhia") 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 Capricche S.A. 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 para pequenas e médias
empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas". 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 Companhia, 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 administração e da governança pelas demonstrações financeiras: A administração da Companhia é
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil para pequenas e médias empresas - Pronunciamento Técnico CPC PME - "Contabilidade para Pequenas e Médias Empresas" 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 administração é responsável
pela avaliação da capacidade da Companhia 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 administração pretenda
liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das
demonstrações financeiras. 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 Companhia. •
Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela
administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, 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 Companhia. 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 Companhia 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 os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos. Recife, 18 de abril de 2022 PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes Ltda. (atual
denominação da PricewaterhouseCoopers Auditores Independentes) - CRC 2SP000160/O-5 Vinícius Ferreira Britto Rêgo - Contador CRC
1BA024501/O-9.
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3 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certiﬁcado de assinaturas gerado em 29 de abril de 2022, 22:30:13

Publicidade Legal - 30 de abril e 1º e maio de 2022 - CAPRICCHE
SA BALANÇO pdf
Código do documento 688642c2-2c3d-4cef-9aca-239dc2e04d6b

Assinaturas
EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100
Certiﬁcado Digital
fabiohenrique@folhape.com.br

Assinou

Eventos do documento
29 Apr 2022, 22:29:31
Documento 688642c2-2c3d-4cef-9aca-239dc2e04d6b criado por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO
(6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM:
2022-04-29T22:29:31-03:00
29 Apr 2022, 22:29:46
Assinaturas iniciadas por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8).
Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-29T22:29:46-03:00
29 Apr 2022, 22:30:04
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
LTDA:01935632000100 Assinou Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 201.18.98.155
(20118098155.host.telemar.net.br porta: 60946). Dados do Certiﬁcado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI
v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO LTDA:01935632000100. DATE_ATOM: 2022-04-29T22:30:04-03:00

Hash do documento original
(SHA256):831bab8ef0da08c391e638b0f5c57c07352ﬀ208f39d6d6050907f59201bf866
(SHA512):dﬀc7d8cd0a7025b5c5b033be9d74c002bdd32480438cd8ab5bc46c2c0024110437ba847c673f473708e8392bc10b865de7b1a5c4ac260791cb15c55f41301b2

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima
Esse documento está assinado e certiﬁcado pela D4Sign

