PUBLICIDADE LEGAL - DIGITAL

Folha de Pernambuco

UMA EMPRESA

SANDENE S.A. INDÚSTRIA E COMÉRCIO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO:
Senhores acionistas: Em cumprimento ao que dispõe
nossos Estatutos e a Lei vigente, levamos a seu
conhecimento e apreciação os dados do Balanço
Patrimonial e a Demonstração do Exercício, relativos ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

CNPJ: 08.365.633/0001-05 NIRE: 26300014891
Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 2021 e 2020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras (em milhares de reais).
BALANÇO PATRIMONIAL
ATIVOS
2021
2020 PASSIVOS
2021
2020
Caixa e equivalentes de caixa
3.793
15.503 Fornecedores
10.870
20.411
Aplicações financeiras
555
11.075 Empréstimos e financiamentos
4.790
4.390
Contas a receber de clientes
54.149
21.757 Salários e férias a pagar
1.750
1.512
Estoques
33.516
27.531 Impostos e contribuições a recolher
1.762
1.332
Impostos a recuperar
970
525 IRPJ e CSLL a recolher
265
IRPJ e CSLL a recuperar
263
554 Dividendos a pagar
255
2.508
Adiantamento a fornecedores
1.094
8 Participações a pagar
1.240
1.512
Despesas antecipadas
407
307 Comissões e fretes a pagar
12
26
Outros créditos
789
686 Outras contas a pagar
646
381
Total do ativo circulante
95.536
77.946 Total do passivo circulante
21.590
32.072
Empréstimos e financiamentos
34.175
39.809
Impostos a recuperar
1.785
1.936 Provisões para litígios
111
98
Aplicações financeiras
4.972
6.021 Total do passivo não circulante
34.286
39.907
Impostos diferidos
1.198
1.524 Patrimônio líquido
Depósitos judiciais
225
225 Capital social
63.700
63.700
Imobilizado
141.251
136.097 Reserva de incentivos fiscais
73.875
43.905
Intangível
243
383 Reservas de lucros
51.722
44.477
Total do ativo não circulante
149.674
146.186 Ajustes avaliação patrimonial
37
71
Total do patrimônio líquido
189.334
152.153
Total do Ativo
245.210
224.132 Total do passivo e patrimônio líquido
245.210
224.132
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Reservas de Lucros
Capital Social
Reserva de
Ajuste
Patrimônio
Incentivos
Avaliação
Lucros
Líquido
Capital Social
Reserva
Res. Ret.
Fiscais
Patrimonial
Acumulados
Total
Integralizado
Legal
de Lucros
29.342
101
128.770
63.700
7.453
28.174
Saldos em 1º de janeiro de 2020
25.891
25.891
Lucro do exercício de 2020
(46)
46
Realização, por depreciação, do custo atribuído
16
(16)
Impostos s/realização do custo atribuído
Destinações:
(1.295)
1.295
Reserva legal
14.563
(14.563)
Incentivo fiscal
(2.508)
(2.508)
Dividendos
(7.555)
7.555
Reserva de retenção de lucros
43.905
71
152.153
63.700
8.748
35.729
Saldos em 31 de dezembro de 2020
38.936
38.936
Lucro do exercício de 2021
(51)
51
Realização, por depreciação, do custo atribuído
17
(17)
Impostos s/realização do custo atribuído
Destinações:
(1.947)
1.947
Reserva legal
29.970
(29.970)
Incentivo fiscal
(1.755)
(1.755)
Dividendos
(5.298)
5.298
Reserva de retenção de lucros
73.875
37
189.334
63.700
10.695
41.027
Saldos em 31 de dezembro de 2021
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
2021
2020
2021
2020 Fluxos de caixa das atividades operacionais
42.429
29.673
Receita
171.563
122.533 Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Custos dos produtos vendidos
(126.773)
(84.569) Ajustes por:
8.570
8.161
Lucro bruto
44.790
37.964 Depreciação e amortização
(105)
(309)
Receitas (despesas) operacionais
Perdas com desvalorização de ativos
4.847
2.432
Com vendas
(1.281)
(1.128) Juros e encargos sobre empréstimos
(908)
(203)
Administrativas e gerais
(4.299)
(3.819) Rendimentos sobre aplicações financeiras
244
Outras receitas (despesas) operacionais líquidas
9.209
(1.657) Result. na alienação/baixa de ativos imobilizados e intangível 315
Resultado antes das receitas (despesas)
Variações nos ativos e passivos
(32.638)
(8.015)
efinanceiras líquidas e impostos
48.419
31.360 Contas a receber
(5.634)
(14.535)
Receitas financeiras
2.988
1.391 Estoques
(9.537)
12.942
Despesas financeiras
(8.978)
(3.078) Fornecedores
(1.159)
3.243
Despesas financeiras líquidas
(5.990)
(1.687) Outras contas a receber
332
(9.364)
Resultado antes dos impostos
42.429
29.673 Outras contas a pagar
6.512
24.269
Imposto de renda e contribuição social
(3.167)
(2.909) Caixa proveniente das atividades operacionais
(2.707)
(3.128)
Imposto de renda e contribuição social diferido
(326)
(873) Imposto de renda e contribuição social pagos
(5.691)
(1.563)
Lucro líquido do exercício
38.936
25.891 Juros pagos por empréstimos
19.578
Resultado por ação
Caixa líquido (usado nas) prov. das atividades operacionais (1.886)
Resultado por ação básico (em R$)
13,03
8,66 Fluxos de caixa das atividades de investimentos
(197)
(821)
Rendimento
sobre
investimentos
financeiros
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
12.674
(14.684)
Resgates de investimentos financeiros
1. Contexto operacional: A Sandene S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade Aquisição de ativo imobilizado
(13.903)
(6.800)
anônima de capital fechado, com sede localizada na cidade do Paulista (PE). Caixa líquido usado nas atividades de investimento
(1.426)
(22.305)
Seus objetos sociais: 1) a indústria e o comércio, a importação, a exportação e Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
distribuição de: a) produtos fabricados com polietileno, polipropileno, Empréstimos tomados
19.963
poliestireno, nylon, PVC, SAN e outras matérias plásticas, bem como utensílios Pagamento de dividendos
(4.008)
(2.261)
em geral para uso doméstico, comercial, industrial e calçados plásticos; b) Pagamentos de empréstimos e financiamentos
(4.390)
produtos e instrumentos de limpeza, de higiene doméstica, institucional, Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos
(8.398)
17.702
humana, veterinária e automotiva; manuais, elétricos, eletrônicos, aparelhos (Red.) aumento no caixa e equiv. de caixa no exercício
(11.710)
14.975
domésticos em geral; produtos de perfumaria, de toucador e cosmético, roupas Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
15.503
528
e acessórios do vestuário de uso profissional e descartáveis, artigos têxteis Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
3.793
15.503
para limpeza, fios, cordas, saneantes, equipamentos e acessórios para
(11.710)
14.975
segurança e proteção pessoal e profissional, individuais e coletivos, artigos e
utensílios de utilidade doméstica, profissional e institucional, produtos químicos ras foram preparadas com base no custo histórico, exceto para o ativo
para limpeza, equipamentos elétricos para limpeza, lixeiras e contentores para imobilizado (adoção do custo atribuido). 4. Principais políticas contábeis: As
lixo, carros multifuncionais de limpeza e transporte, placas de segurança políticas contábeis, descritas em detalhes a seguir, têm sido aplicadas de
sinalizadoras, sacos, embalagens em geral; c) pincéis, rolos, trinchas, broxas, maneira consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações
escovas, vassouras, papel, abrasivos em geral e demais ferramentas, financeiras. a) Moeda estrangeira: Os ativos e passivos de operações com o
utensílios e aparelhos elaborados com componentes de madeiras, metais, exterior, incluindo ágio e ajustes de valor justo resultantes de aquisição, são
plásticos, fibras vegetais, animais e sintéticas, pelos, peles, borrachas, couros convertidos para o Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As
e seus sucedâneos, papéis de parede, adesivos decorativos, stencils para receitas e despesas de operações no exterior são convertidas para o Real às
decoração, roda forro/piso de PU e PS, químicos como tintas, massas, resinas taxas de câmbio apuradas nas datas das transações. b) Imobilizado: a)
e colas, para utilização no ramo de pintura, limpeza, decoração e construção Reconhecimento e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo
civil, bem como partes e peças destes grupos; d) produtos de uso veterinário; custo histórico de aquisição ou construção, que inclui os custos de empréstimos
2) a consignação mercantil; 3) a importação de matérias primas, máquinas, capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer perdas
moldes, materiais, suas partes e peças e ainda serviços de transporte acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment). Depreciação: A
rodoviário de carga, embalagens de mercadorias em geral, serviços auxiliares depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado,
ao comércio de mercadorias e assistências técnica dos produtos apontados líquido de seus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado
nos itens “a” a “d”; 4) central de distribuição dos produtos industrializados e na vida útil estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado.
comercializados pela matriz, entendendo-se em sentido mais amplo e o de Terrenos não são depreciados. 5. Patrimônio líquido: i) Capital social: O
logística; 5) abrir escritório regional de vendas, bem como, prestar serviços capital social é de R$ 63.700 em 31 de dezembro de 2021 e 2020, composto por
combinados de escritório e apoio administrativo; 7) participar no capital social 2.989.064 mil ações ordinárias nominativas. As demonstrações financeiras
de outras sociedades. 2. Base de preparação: a) Declaração de conformidade completas foram auditadas por auditores independentes e encontram-se
(com relação às normas CPC - BR GAAP): As demonstrações financeiras foram disponíveis ao senhores acionistas na sede da Companhia. Diretoria: Eduardo
preparadas de acordo com o BR GAAP, com base nos Pronunciamentos, nas Bettanin  3UHVLGHQWH  Dante Bettanin  'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH  Sérgio
Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Marques Dias  'LUHWRU 9LFH3UHVLGHQWH  João Paulo Dall´Agnol  'LUHWRU 
Contábeis (CPC), e em conformidade com as Resoluções do Conselho Federal Alexandre Tulini  'LUHWRU  Marcelo Higashi  'LUHWRU  Evandro Leorato
de Contabilidade (CFC). 3. Base de mensuração: As demonstrações financei- Machado'LUHWRURômulo Freitas Isoppo - Contador CRCRS-071144/O-0
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2 páginas - Datas e horá rios baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)
Certiﬁcado de assinaturas gerado em 25 de abril de 2022, 22:40:04

Publicidade Legal - 26 de abril de 2022 - SANDENE BALANÇO pdf
Código do documento c1bfe6e9-c737-408a-a22b-0e0876cc703b

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

Assinou

Eventos do documento
25 Apr 2022, 22:39:18
Documento c1bfe6e9-c737-408a-a22b-0e0876cc703b criado por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO
(6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8). Email:fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM:
2022-04-25T22:39:18-03:00
25 Apr 2022, 22:39:41
Assinaturas iniciadas por FABIO HENRIQUE MARQUES DO COUTO (6acccc55-f69f-4107-a856-a984348d1ac8).
Email: fabiohenrique@folhape.com.br. - DATE_ATOM: 2022-04-25T22:39:41-03:00
25 Apr 2022, 22:39:56
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EDITORA FOLHA DE PERNAMBUCO
LTDA:01935632000100 Assinou Email: fabiohenrique@folhape.com.br. IP: 189.115.173.153
(189.115.173.153.static.host.gvt.net.br porta: 9536). 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: 2022-04-25T22:39:56-03:00

Hash do documento original
(SHA256):459adf5ba067725984604443fcf750fca8a48185a6cc3adf13eb29c509ec02ec
(SHA512):119e02dd180f7e8ba3d71726514be6aaf61fe94ec88f3b806126aea55ace33ebfde8680f5944a791e309c10d8f549c4552b113802ddaa47cf0a5bbab57504055

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

