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BUTILAMIL INDÚSTRIAS REUNIDAS S.A.
CNPJ nº 54.361.175/0001-53

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
A  Administração da Butilamil Indústrias Reunidas S.A. submete à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Contábeis e o Relatório do Auditor Independente, referente ao exercício findo em 31/12/2021.

Ativo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 62.682.173,81 40.175.620,30
  Caixa e equivalente de caixa
    (Nota 4) 5.928.637,83 3.169.014,15
  Duplicatas a receber 25.463.232,15 16.612.140,68
  Impostos e contribuições a
    recuperar (Nota 5) 4.894.950,90 6.252.873,22
  Adiantamentos a fornecedores 2.234.389,82 1.964.519,77
  Outros créditos 60.723,62 724.121,26
  Estoques (Nota 7) 23.637.855,64 11.317.121,83
  Despesas do exercício seguinte 462.383,85 135.829,39
Não Circulante 71.415.384,22 56.457.677,51
  Títulos a receber 485.403,62 560.403,62
  Créditos com diretores 1.731,05 341,84
  Empréstimos compulsórios 100.048,46 100.048,46
  Depósitos judiciais 209.885,03 209.885,03
  Créditos tributários (Nota 6) 12.105.671,42 1.766.554,77
Investimentos 328.704,51 328.704,51
Imobilizado (Nota 8) 58.101.968,26 53.419.441,90
Intangível (Nota 9) 81.971,87 72.297,38

Total do Ativo 134.097.558,03 96.633.297,81

Passivo e Patrimônio Líquido 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 64.115.720,60 48.991.860,56
  Fornecedores 30.678.076,71 23.369.707,58
  Empréstimos e financiamentos
    (Nota 10) 25.943.324,45 21.502.586,21
  Obrigações trabalhistas 183.195,93 145.028,68
  Impostos e contrib. a recolher 627.055,41 612.310,25
  Adiantamento de clientes 376.079,51 1.219.705,68
  Férias e encargos a pagar 693.249,04 488.787,57
  Provisão tributos s/ o Lucro 5.396.311,34 1.314.837,78
  Outras contas a pagar 218.428,21 338.896,81

Não Circulante 33.164.750,42 20.814.705,24
  Empréstimos e financiamentos 
    (Nota 10) 6.385.775,88 9.732.502,41
  Fornecedores 58.269,32 58.269,32
  Débitos com acionistas 13.248.714,48 7.500.633,27
  Impostos e contrib. a recolher 13.471.990,74 3.523.300,24
Patrimônio Líquido 36.817.087,01 26.826.732,01
Capital social (Nota 11) 5.399.690,39 5.399.690,39
Reserva de lucro 14.576.551,99 4.474.412,75
Ajustes de avaliação patrimonial 16.840.844,63 16.952.628,87
Total do Passivo e Patr. Líquido 134.097.558,03 96.633.297,81

Aos Acionistas da Butilamil Indústrias Reunidas S.A. 
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Butilamil 
Indústrias Reunidas S.A., que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa 
para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas 
contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima 
referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos 
relevantes, a posição patrimonial e financeira da Butilamil Indústrias 
Reunidas 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. 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 de acordo com essas normas. 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. Outros Assuntos: Os 
valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2020, apresentados para fins de comparação, foram anteriormente 
por nós auditados, cujo Relatório dos Auditores Independentes foi 
emitido em 16 de março de 2021, sem modificação de opinião. 
Responsabilidade da administração pelas demonstrações 
financeiras: A administração da Butilamil Indústrias Reunidas S.A. 
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 
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. 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 da 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 f inanceiras, 
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 as 
demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de 
apresentação adequada.

Piracicaba - SP, 24 de março de 2022.
Moda Auditores Independentes S/S

CRC nº 2SP021705/O-8 - CVM nº 8990
Luis Antonio Moda

Contador CRC nº 1SP143555/O-0

Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020 - (Em reais) Demonstrações dos Resultados - (Em reais)
31/12/2021 31/12/2020

Receita Bruta 239.691.574,47 168.970.604,86
Deduções da receita bruta (52.860.439,07) (33.220.219,72)
Receita Líquida 186.831.135,40 135.750.385,14
Custo das vendas e revendas
  (Nota 6) (134.408.214,39) (103.489.129,34)
Lucro Bruto 52.422.921,01 32.261.255,80
Despesas Operacionais (19.341.785,81) (15.370.091,87)
  Despesas com vendas (10.183.373,74) (8.278.855,10)
  Desp. administrativas e gerais (9.158.412,07) (7.091.236,77)
Resultado Financeiro (3.319.365,39) (10.739.115,50)
  Receitas financeiras 6.310.715,49 5.938.783,28
  Despesas financeiras (9.630.080,88) (16.677.898,78)
  Outros resultados operacionais     3.531.045,26 54.460,49
Lucro Antes do IR e CS 33.292.815,07 6.206.508,92
  Imposto de renda corrente (8.579.102,16) (1.812.885,66)
  Contribuição social corrente (3.097.116,77) (682.799,36)
  Imposto de renda diferido - (35.867,53)
Lucro Líq. do Exer. (Nota 12) 21.616.596,14 3.674.956,37
Lucro Líquido por Ação 1,3032 0,2216

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - (Em reais)
Fluxos de caixa das 31/12/2021 31/12/2020
  atividades operacionais
Lucro do Exercício 21.616.596,14 3.674.956,37
Ajustes por:
  Ajuste exercícios anteriores - (0,06)
  Depreciações e amortizações         777.365,31 631.700,43
  Resultado na baixa de bens
    do ativo Imobilizado - (54.460,49)
  Variação cambial não realizada      362.644,46 1.138.346,91
(Aumento) ou Redução das
  contas do Ativo
  Duplicatas a receber (8.776.091,47) (5.675.123,37)
  Imp. e contrib. a recuperar 1.357.922,32 (2.701.041,68)
  Adiantamentos a fornecedores      (269.870,05) (406.918,17)
  Outros créditos 663.397,64 (692.932,61)
  Estoques (12.320.733,81) (2.150.813,80)
  Despesas do exercício seguinte   (326.554,46) 96.288,98
  Créditos Tributários (10.339.116,65) 35.867,53
Aumento ou (Redução) das
  contas do Passivo
  Fornecedores 7.308.369,13 7.296.644,86
  Obrigações trabalhistas 38.167,25 30.849,08
  Impostos e contr. a recolher 9.963.435,66 (357.969,20)
  Adiantamento de clientes (843.626,17) 638.556,77
  Férias a pagar 204.461,47 124.861,89
  Provisões tributos s/ o Lucro 4.081.473,56 271.915,52
  Outras contas a pagar (120.468,60) 190.973,40
Caixa líquido proveniente
  das ativid. operacionais 13.377.371,73 2.091.702,36
Fluxos de Caixa das
  atividades de investimento
  Recuperação de Investimentos                       - 20.000,00
  Aquisição de Investimentos  - (210.000,00)
  Venda de bens do ativo Imobilizado                - 126.456,50
  Aquisição de bens do ativo
    Imobilizado (5.451.412,03) (3.938.496,88)
  Aquisição de bens do ativo
    Intangível (18.154,13) (3.549,61)
Caixa líquido proveniente
  das atividades de
  investimento (5.469.566,16) (4.005.589,99)
Fluxos de Caixa das ativi-
  dades de financiamento
  Aumento/Diminuição dos empr. 
    aos acionistas/diretores                   (1.389,21) 200.152,93
  Aum./Dim. de empréstimos
    de acionistas/diretores (1.651.918,79) 621.565,38
  Aum./Dim. de Empréstimos 
    e financiamentos 731.367,25 2.359.066,35
Distribuição de Dividendos (4.226.241,14) (750.000,00)
Caixa líq. prov. das atividades 
  de financiamento                      (5.148.181,89) 2.430.784,66
Variação líquida de caixa e
  equivalente de caixa 2.759.623,68 516.897,03
Caixa e equivalente de caixa
   no início do período 3.169.014,15 2.652.117,12
Caixa e equivalente de caixa
  no fim do período 5.928.637,83 3.169.014,15
Variação líquida de caixa e
  equivalente de caixa 2.759.623,68 516.897,03

Reserva de Lucro

Capital  
Social

Reserva  
Legal

Ajustes de 
Avaliação 

Patrimonial

Lucros /  
Prejuízos 

Acumulados
Patrimônio 

Líquido Total
Saldos em 31/12/2019 5.399.690,39 2.564.423,85 17.087.661,46 - 25.051.775,70
Lucro/(prejuízo) do exercício - - - 3.674.956,37 3.674.956,37
Constituição reserva legal - 183.747,82 - (183.747,82) -
Realização da reserva de reavaliação - - (135.032,59) 135.032,59 -
Ajuste de exercícios anteriores - (0,06) - - (0,06)
Distribuição de dividendos - (1.900.000,00) - - (1.900.000,00)
Reserva lucros à disposição da assembleia - 3.626.241,14 - (3.626.241,14) -
Saldos em 31/12/2020 5.399.690,39 4.474.412,75 16.952.628,87 0,00 26.826.732,01
Lucro/(prejuízo) do exercício - - - 21.616.596,14 21.616.596,14
Constituição reserva legal - 280.364,07 - (280.364,07) -
Realização da reserva de reavaliação - - (111.784,24) 111.784,24 -
Ajuste de exercícios anteriores - - - - -
Distribuição de dividendos - (3.626.241,14) - (8.000.000,00) (11.626.241,14)
Reserva lucros à disposição da assembleia - 13.448.016,31 - (13.448.016,31) -
Saldos em 31/12/2021 5.399.690,39 14.576.551,99 16.840.844,63 - 36.817.087,01

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 - (Em reais)

1. Contexto Operacional: A Butilamil Indústrias Reunidas é uma 
sociedade anônima de capital fechado. As atividades da Empresa 
compreendem basicamente a indústria, o comércio, o transporte, a 
importação, a exportação e a representação de produtos químicos 
orgânicos ou inorgânicos em geral. 2. Elaboração e Apresentação 
das Demonstrações Financeiras: a) Declaração de conformidade: 
As demonstrações financeiras foram elaboradas em conformidade 
com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), e com 
observância às disposições contidas na legislação societária brasilei-
ra e nos pronunciamentos, orientações e interpretações técnicas 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprova-
dos pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). Todas as infor-
mações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somen-
te elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas 
pela Administração na sua gestão. b) Continuidade: A Administração 
considera que a Companhia possui recursos para dar continuidade a 
seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração não tem o 
conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar dúvidas 
significativas sobre a capacidade de continuar operando. Portanto, as 
demonstrações financeiras foram preparadas com base nesse prin-
cípio. 3. Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do Resultado: 
O resultado é apurado pelo regime de competência. b) Duplicatas a 
Receber: São registradas inicialmente pelo valor justo da contrapres-
tação a ser recebida e, posteriormente, mensuradas pelo custo 
amortizado, deduzidas das perdas esperadas em crédito de liquidação 
duvidosa. Essas perdas esperadas são apuradas com base na expe-
riência de perda de crédito histórica, ajustadas com base em dados 
observáveis recentes para refletir os efeitos e condições atuais e fu-
turas, quando aplicável. c) Estoques: O custo dos estoques inclui 
todos os custos de aquisição adicionados aos custos de transformação 
e outros custos indiretos incorridos que teve como objeto propiciar tais 
ativos na sua atual condição e localização. Os estoques são avaliados 
ao custo médio de aquisição ou produção, não superando os valores 
líquidos de realização. d) Ativo Imobilizado: Itens do imobilizado são 
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzi-
do de depreciação acumulada e, quando aplicável, perdas de redução 
ao valor recuperável acumuladas. O custo inclui gastos que são dire-
tamente atribuíveis à aquisição de um ativo. A depreciação de bens 
do imobilizado é calculada pelo método linear, às taxas que levam em 
consideração a vida útil e econômica dos bens. e) Passivo Circulan-
te e Passivo Não Circulante: São demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis quando for o caso das variações monetárias 
e encargos incorridos até a data do balanço. O grupo do Passivo Não 
Circulante é demonstrado a valor presente e as despesas de juros e 
encargos são apropriadas ao resultado de acordo com o regime de 
competência em referência ao estipulado nos contratos firmados com 
as instituições financeiras correspondentes. Os efeitos do ajuste a 
valor presente no Passivo Circulante não foram relevantes. 4. Caixa 
e Equivalente de Caixa: A conta de Disponibilidades é categorizada 
por numerários em espécie e depósitos bancários disponíveis, bem 
como aplicações financeiras de curto prazo com alto poder de liquidez.

31/12/2021 31/12/2020
Caixa 29.833,90 30.241,54
Depósitos Bancários à vista 2.929.184,03 1.687.130,90
Aplicações financeiras 2.969.619,90 1.451.641,71

5.928.637,83 3.169.014,15

5. Impostos e Contribuições a Recuperar: O detalhamento analíti-
co e comparável dos anos de 2021 e 2020 é evidenciado abaixo.

31/12/2021 31/12/2020
IRPJ 227.676,32 227.676,32
CSLL 79.720,86 79.720,86
ICMS 1.436.000,37 2.965.788,52
IRRF s/ Aplic. Financeira 8.855,41 8.378,12
Tributos s/ Empréstimo de Mercadoria 61.076,14 72.677,40
PIS a Recuperar 368.038,62 341.446,68
COFINS a Recuperar 1.693.958,95 1.572.368,75
Tributos a Recuperar - Paex 150.501,77 150.501,77
Créditos Extemporâneos PIS 
  e COFINS 554.091,60 554.091,60
Habilitação de Créditos Deferidos 280.223,20 280.223,20
IPI a Recuperar 34.807,66 -

4.894.950,90 6.252.873,22
6. Créditos Tributários 31/12/2021 31/12/2020
Direitos creditórios 12.105.671,42 1.766.554,77

12.105.671,42 1.766.554,77

Notas Explicativas da Diretoria às Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31/12/2021 e 2020 - (Em reais)

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras

Em 2019, transitou em julgado ação judicial nº 0002625-
91.2000.4.03.6109, que tramitou perante a 1ª Vara Federal da Seção 
Judiciária de Piracicaba/SP, onde a Butilamil Indústrias Reunidas S.A. 
teve o direito reconhecido para exclusão do ICMS da base de cálculo 
da COFINS, referente ao período de agosto de 2007 a setembro de 
2017. Em março de 2021, houve habilitação do crédito junto à Recei-
ta Federal do Brasil através do processo administrativo nº 
10166.734146/2021-56. 7. Estoques: O detalhamento analítico e 
comparável dos anos de 2021 e 2020 é evidenciado abaixo.

31/12/2021 31/12/2020
Mercadorias de revenda 120,23 120,23
Produtos acabados 16.947.282,61 5.223.500,00
Produtos em elaboração 561.952,21 217.039,00
Matérias-primas 3.450.154,89 3.301.322,68
Materiais secundários 89.164,35 41.381,23
Materiais de embalagens 186.740,37 178.012,65
Combustíveis e lubrificantes 387.712,30 301.582,41
Almoxarifado 384.021,34 327.606,16
Peças e ferramentas 439.778,73 332.275,29
Estoques em poder de terceiros 1.182.007,19 1.350.379,62
Estoques de terceiros 8.921,42 43.902,56

23.637.855,64 11.317.121,83
O valor de Estoques lançado no resultado do período, contabilizado 
e demonstrado como “Custo das Vendas” na “Demonstração do Re-
sultado do Exercício”, consiste nos custos que foram incluídos na 
mensuração dos Estoques e que foram vendidos no decorrer das 
operações do exercício social de 2021. Segue quadro comparativo 
dos Custos das Vendas dos exercícios de 2021 e 2020.

31/12/2021 31/12/2020
Custo das Vendas 134.408.214,39 103.489.129,34

134.408.214,39 103.489.129,34
8. Imobilizado 31/12/2021 31/12/2020
Imóveis 28.495.549,00 28.005.549,00
Máquinas e equipamentos de
  produção 20.658.609,34 20.504.448,34
Instalações 3.028.215,67 3.024.253,68
Instrumentos e ferramentas 253.054,90 249.442,81
Móveis e utensílios 1.377.633,52 1.363.971,66
Computadores e periféricos 568.692,33 502.251,60
Veículos 4.126.590,86 4.126.590,86
Imobilizado em andamento 12.333.390,82 7.645.823,41
Aplicação em Reflorestamento 23.871,00 23.871,00

70.865.607,44 65.446.202,36
(-) Depreciação acumulada (12.763.639,18) (12.026.760,46)

58.101.968,26 53.419.441,90
O saldo líquido do Ajuste da Avaliação Patrimonial dos bens do ativo 
imobilizado em 31.12.2021 é de R$ 16.840.844,63. 9. Intangível: A 
entidade possui ativo intangível gerado internamente (Marcas e Pa-
tentes), bem como Ativos Intangíveis adquiridos de terceiros (Direito 
de uso de telefone e Sistemas e Softwares), conforme discriminado 

no quadro comparativo abaixo.
31/12/2021 31/12/2020

Direito de uso de telefone 30.856,46 30.856,46
Marcas e patentes 2.844,00 2.844,00
Sistemas e softwares 249.978,73 231.824,60

283.679,19 265.525,06
(-) Amortização acumulada (201.707,32) (193.227,68)

81.971,87 72.297,38
10. Empréstimos e Financiamentos: A tabela abaixo indica os 
passivos financeiros contemplados por esta nota explicativa em rela-
ção às instituições financeiras que a entidade obteve recursos, e 
demais empréstimos.

31/12/2021 31/12/2020
Curto Prazo Longo Prazo Curto Prazo Longo Prazo

Empréstimos em Moeda Estrangeira 22.596.061,26 - 19.281.056,17 -
Banco do Brasil 4.818.254,81 - 8.181.411,36 -
Banco Itaú 5.400.891,18 - - -
Banco Santander 1.696.427,75 - 4.913.905,45 -
Caixa Econômica Federal - - 6.185.739,36 -
Banco Safra S/A 2.252.480,44 - - -
Banco Bradesco 8.428.007,08 - - -
Empréstimos Bancários 3.873.776,06 6.942.793,07 2.848.401,97 10.816.032,47
Banco Santander 1.317.665,52 2.415.720,12 986.540,70 3.733.385,64
Banco Itaú 2.555.573,88 4.527.072,95 1.861.861,27 7.082.646,83
American Express Bradesco 536,66 - - -
Financiamentos Bancários 217.576,04 - 419.535,31 217.576,04
Banco Volkswagen - Finame - - - -
Banco Itaú - Finame - - - -
BNDES Cartão Bradesco - - 3.536,82 -
Banco Santander - Finame 217.576,04 - 415.998,49 217.576,04
Subtotal 26.687.413,36 6.942.793,07 22.548.993,45 11.033.608,51
(-) Encargos Financeiros a Transcorrer (744.088,91) (557.017,19) (1.046.407,25) (1.301.106,10)
Total 25.943.324,45 6.385.775,88 21.502.586,20 9.732.502,41
11. Capital Social: O Capital Social está representado por 16.587.031 (dezesseis milhões, quinhentas e oitenta e sete mil e trinta e uma) 
ações ordinárias nominativas, sem valor nominal. 12. Lucro/Prejuízo do Exercício: No exercício de 2021 a Companhia apresentou lucro 
de R$ 21.616.596,14 após as provisões para IRPJ e a CSLL.

Willi Tom Junior -  Diretor-Presidente Maria das Graças Esteves - Contadora - CRC 1SP123048/O-1
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