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Srs. Acionistas: 
Em cumprimento aos preceitos legais e estatutários vigentes, apresentamos a V.Sas. as Demonstrações Financeiras da Controladora e 
Consolidado elaborados de acordo com a legislação societária e as práticas contábeis adotadas no Brasil, relativas ao exercício social 
encerrado em 31 de dezembro de 2021. O setor automotivo apresentou mais um ano repleto de desafi os, marcado pela quebra nas 
cadeias de fornecimento, somado à falta de navios e contêineres, tendo como consequência um aumento signifi cativo nos preços dos 
principais insumos da indústria e também no custo logístico destas operações.
O aumento nos custos foi compensado por um trabalho intenso de reajuste de preços e ganhos de produtividade. 

Com isso, a ZEN apresentou crescimento consistente, totalizando Receita Líquida de R$ 276,2 milhões, crescimento de 38% em 
relação ao ano de 2020 e maior patamar de sua história, preservando a rentabilidade e geração de valor para os acionistas. Para 2022, 
projetamos crescimento nas vendas e consolidação das novas linhas de produto, mantendo o compromisso com a melhoria contínua 
nos serviços de entrega e consequentemente o nível de satisfação de nossos clientes. Expressamos nossos agradecimentos aos 
colaboradores e todos aqueles que tem participado ativamente do crescimento e desenvolvimento da Companhia.

Brusque, 5 de fevereiro de 2022
A ADMINISTRAÇÃO

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Controladora Consolidado
Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 1.117.718 2.321.152 5.119.945 11.020.464

Aplicações fi nanceiras 6 85.308.554 107.317.103 85.308.554 107.317.103

Contas a receber de clientes 7 55.251.352 45.516.040 54.560.337 40.975.818

Estoques 8 80.661.021 41.604.183 87.026.576 54.584.228

Impostos a recuperar 9 7.626.517 5.729.085 7.626.517 5.729.085

Despesas antecipadas 380.975 432.677 456.415 499.749

Outras contas a receber 1.737.899 481.070 1.751.141 486.109

Total do ativo circulante 232.084.036 203.401.310 241.849.485 220.612.556

Não circulante
Depósitos judiciais 17 4.015.551 5.467.218 4.015.551 5.467.218

Impostos a recuperar 9 597.502 588.038 597.502 588.038

Investimentos 11 9.077.184 5.707.937 227.954 227.954

Imobilizado 12 76.261.697 73.112.233 77.659.272 74.542.382

Intangível 13 2.347.829 1.682.604 2.347.829 1.682.604

Ativos de direito de uso 14 37.109.220 31.853.512 37.109.020 31.853.512

Total do ativo não circulante 129.408.984 118.411.542 121.957.329 114.361.708

Total do ativo 361.493.021 321.812.852 363.806.814 334.974.264

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 15 42.568.608 55.843.967 42.569.501 56.060.956
Fornecedores 16 33.301.299 21.626.812 38.552.029 34.602.900
Salários e encargos sociais a pagar 15.144.738 8.901.942 12.586.655 9.221.006
Participações nos lucros a pagar aos empregados 7.057.283 5.009.173 7.057.283 5.009.173
Impostos e contribuições a recolher 1.026.276 3.159.266 590.122 2.727.726
Dividendos e juros sobre o capital próprio a pagar 18.c 7.823.530 8.726.080 7.823.530 8.726.080
Outras contas a pagar 2.669.769 293.530 2.726.176 374.341
Passivo de arrendamento 14 708.310 776.371 708.310 776.371
Total do passivo circulante 110.299.813 104.337.141 112.613.606 117.498.553
Não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 15 61.802.968 43.251.897 61.802.968 43.251.897
Provisão para contingências 17 4.015.551 5.467.218 4.015.551 5.467.218
Impostos diferidos 10 488.432 2.032.764 488.432 2.032.764
Passivo de arrendamento 14 39.314.591 33.258.605 39.314.591 33.258.605
Total do passivo não circulante 105.621.542 84.010.484 105.621.542 84.010.484
Patrimônio líquido 18
Capital social 70.000.000 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Reserva de lucros 64.821.222 51.660.580 64.821.222 51.660.580
Ajustes acumulados de conversão 2.720.599 2.098.677 2.720.599 2.098.677
Ajuste de avaliação patrimonial 12.c 8.029.844 9.705.970 8.029.844 9.705.970
Total do patrimônio líquido 145.571.665 133.465.227 145.571.665 133.465.227
Total do passivo e patrimônio líquido 361.493.021 321.812.852 363.806.814 334.974.264

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS

Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

BALANÇOS PATRIMONIAIS

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - Método indireto

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em Reais)

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS ABRANGENTES

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2020

Receita operacional líquida 20 266.884.292 194.148.498 276.205.034 200.127.501
Custo dos produtos vendidos 21 (200.507.492) (144.970.246) (204.556.963) (148.650.802)
Lucro bruto 66.376.800 49.178.252 71.648.071 51.476.699
Despesas operacionais
Com vendas 21 (19.685.955) (14.178.195) (23.446.575) (17.838.436)
Administrativas e gerais 21 (14.919.969) (11.880.425) (15.411.318) (12.355.843)
Equivalência patrimonial 11 874.503 (2.004.320) – –
Outras receitas (despesas) líquidas (597.120) 8.503.605 (598.274) 8.474.354
Lucro antes do resultado fi nanceiro 32.048.259 29.618.917 32.191.904 29.756.774
Receitas fi nanceiras 22 14.421.441 27.560.776 14.646.356 27.561.231
Despesas fi nanceiras 22 (17.309.673) (23.923.376) (17.309.673) (24.069.287)
Resultado do exercício antes do
imposto de renda e contribuição social 29.160.027 33.256.317 29.528.587 33.248.718
Imposto de renda e contribuição social correntes 23 (5.310.478) (10.572.243) (5.679.038) (10.564.644)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 23 1.544.330 1.833.026 1.544.330 1.833.026
Resultado do exercício 25.393.879 24.517.100 25.393.879 24.517.100

Controladora e consolidado
Nota 2021 2020

Resultado do exercício 25.393.879 24.517.100
Outros resultados abrangentes
Ajuste acumulado de conversão 11.b 621.925 1.603.453
Resultado abrangente total do exercício 26.015.804 26.120.553

Controladora
Reservas de lucros Outros resultados abrangentes

Notas
Capital 
social Retenção Legal

Ajustes 
acumulados 

de conversão

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial
Lucros 

acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019 70.000.000 29.340.112 3.416.780 495.224 11.447.643 – 114.699.759
Dividendos distribuídos de lucros retidos – (773.724) – – – – (773.724)
Aumento de capital – – – – – – –
Realização do ajuste de 
 avaliação patrimonial 12.c – – – – (2.638.899) 2.638.899 –
Realização de IRPJ e CSLL 
 sobre avaliação patrimonial 12.c – – – – 897.226 (897.226) –
Variação cambial de investimento 
 no exterior 11.b – – – 1.603.453 – – 1.603.453
Resultado do exercício – – – – – 24.517.100 24.517.100
Destinações
Dividendos e juros sobre o 
 capital próprio 18.c – – – – – (6.581.361) (6.581.361)
Constituição da reserva legal 18.b – – 1.225.855 – – (1.225.855) –
Constituição de reserva de
  retenção de lucros 18.b – 18.451.557 – – – (18.451.557) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 70.000.000 47.017.945 4.642.635 2.098.674 9.705.970 – 133.465.227
Dividendos distribuídos de lucros retidos – (7.912.363) – – – – (7.912.363)
Aumento de capital – – – – – – –
Realização do ajuste de 
 avaliação patrimonial 12.c – – – – (2.539.585) 2.539.585 –
Realização de IRPJ e CSLL sobre 
 avaliação patrimonial 12.c – – – – 863.459 (863.459) –
Variação cambial de investimento 
 no exterior 11.b – – – 621.925 – – 621.925
Resultado do exercício – – – – – 25.393.879 25.393.879
Destinações
Dividendos e juros sobre 
 o capital próprio 18.c – – – – – (5.997.000) (5.997.000)
Constituição da reserva legal 18.b – – 1.269.694 – – (1.269.694) –
Constituição de reserva de 
 retenção de lucros 18.b – 19.803.311 – – – (19.803.311) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 70.000.000 58.908.893 5.912.329 2.720.599 8.029.844 – 145.571.665

Controladora Consolidado

Notas 2021 2020 2021 2020

Fluxo de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício antes do IRPJ e CSLL 29.160.027 33.256.317 29.528.587 33.248.718

Ajustes por:

Despesas de juros s\empréstimos e arrendamentos 14 e 15 7.311.376 8.444.805 7.311.376 8.590.716

Variação cambial de adiantamentos de contrato de câmbio 15 161.281 2.766.734 161.281 2.766.734

Rendimentos de aplicações fi nanceiras 6 (3.595.493) (2.184.552) (3.595.493) (2.184.552)

Equivalência patrimonial 11 (874.503) 2.004.320 – –

Resultado na venda de bens do imobilizado 189.050 (17.076) 189.050 (17.080)

Provisão para contingências (1.471.167) 2.097.184 (1.471.167) 2.097.184

Perda (reversão) ao valor recuperável de contas a receber 7b (7.568) 64.608 (7.568) 64.608

Depreciações e amortizações 12,13 e 14 16.044.973 15.227.848 16.044.973 15.227.848

46.917.976 61.660.188 48.161.039 59.794.176

Variações nos ativos e passivos:

Contas a receber (9.735.312) (1.966.857) (13.584.519) (1.709.647)

Estoques (39.056.838) 11.049.103 (32.442.348) 6.311.246

Outras contas a receber (329.940) 1.582.785 (346.511) 1.569.593

Impostos a recuperar (2.782.083) (1.523.353) (2.782.083) (1.523.353)

Depósitos judiciais 1.471.167 (2.155.004) 1.471.167 (2.155.004)

Fornecedores 11.674.487 9.424.973 3.949.129 20.975.179

Salários e encargos sociais 6.242.796 (2.029.015) 3.365.649 (1.771.565)

Participação nos lucros a pagar aos empregados 2.048.111 5.009.173 2.048.111 5.009.173

Impostos e contribuições a recolher (2.132.990) (10.197.245) (2.137.604) (10.411.670)

Outras contas a pagar 2.376.239 (9.943) 2.152.942 1.643.702

Caixa proveniente das operações 16.693.613 70.844.805 9.854.972 77.731.830

Imposto de renda e contribuição social pagos 23 (11.250.086) – (11.250.086) –

Juros e variação cambial pagos 15 (4.268.984) (6.292.022) (4.000.248) (6.555.807)

Caixa líquido proveniente nas atividades operacionais 1.174.543 64.552.783 (5.395.362) 71.176.023

Aplicações fi nanceiras 6 (72.906.017) (21.800.000) (72.906.017) (21.800.000)

Aumento de capital em controlada 11 (1.872.820) (1.646.700) – –

Resgates de aplicações fi nanceiras 6 98.510.059 11.388.441 98.510.059 11.388.441

Aquisições de ativo imobilizado 12 (17.976.558) (9.098.233) (17.976.558) (9.365.367)

Aquisições de ativos intangíveis (1.046.140) (534.704) (1.046.140) (534.704)

Caixa líquido utilizado nas atividades de investimentos 4.708.524 (21.691.196) 6.581.344 (20.311.630)

Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos

Juros sobre o capital próprio e imposto de renda pagos (6.899.550) (4.188.004) (6.899.550) (4.188.004)

Dividendos pagos (7.912.363) (773.724) (7.912.363) (773.724)

Pagamento de arrendamentos 14 (3.837.878) (3.187.297) (3.837.878) (3.187.297)

Aquisição passivo de arrendamento 6.924.692 – 6.924.692 –

Captações de empréstimos e adiantamentos de 

 contratos de câmbio 15 62.306.332 32.857.682 62.306.332 32.857.682

Amortizações líquidas de empréstimos e adiantamentos

  de contrato de câmbio 15 (57.667.734) (66.096.246) (57.667.734) (67.776.433)

Caixa líquido (usado nas) proveniente das atividades de

 fi nanciamentos (7.086.501) (41.387.589) (7.086.501) (43.067.776)

Aumento (redução) líquido de caixa e equivalentes de caixa (1.203.434) 1.473.998 (5.900.519) 7.796.617

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 2.321.152 847.154 11.020.464 3.223.847

Caixa e equivalentes de caixa no fi m do exercício 1.117.718 2.321.152 5.119.945 11.020.464
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 (Em Reais)NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

1 | CONTEXTO OPERACIONAL

A Companhia tem como objetivo social, a produção e comercialização de peças para 
veículos automotores, constituída na forma de sociedade anônima de capital fechado 
domiciliada no Brasil. A Companhia está sediada na Rua Guilherme Steffen, 65, Bairro 
Steffen, Brusque-SC.
As demonstrações  fi nanceiras da Companhia abrangem a Companhia e suas subsidiárias 
Zen North América LLC localizada no EUA com uma participação acionária de 100% em 
2021 e 2020 e Shanghai Zen Automotive Componentes Co., Ltd com uma participação 
acionária de 100% em 2021 e 2020 (conjuntamente referidas como ‘ Companhia ou Grupo’).

2 | BASE DE PREPARAÇÃO E MENSURAÇÃO

As demonstrações fi nanceiras da Companhia foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil - BR GAAP. A emissão das demonstrações fi nanceiras foi 
autorizada pela Diretoria em 5 de fevereiro de 2022. Após a sua emissão, somente os 
acionistas têm o poder de alterar as demonstrações fi nanceiras. Todas as informações 
relevantes próprias das demonstrações fi nanceiras, e somente elas, estão sendo eviden-
ciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

3 | MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO

Estas demonstrações fi nanceiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados, exceto quando indicado de outra forma.

4 | USO DE ESTIMATIVAS E JULGAMENTOS

Na preparação destas demonstrações fi nanceiras, a Administração utilizou julgamentos, 
estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores 
reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir des-
sas estimativas. As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das 
estimativas são reconhecidas prospectivamente. As políticas contábeis e áreas que requerem 
um maior grau de julgamento e uso de estimativas na preparação das demonstrações fi nancei-
ras, são: • Nota explicativa 7 - Provisão para perda de crédito esperada. • Nota explicativa 8 - 
Slow moving de estoques. • Nota explicativa 12 - Vida útil do ativo imobilizado. 
• Nota explicativa 14 - Arrendamentos - Estimativa da taxa incremental sobre empréstimos. 
• Nota explicativa 17 - Reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: 
Principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

5 | PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS

O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de  maneira consistente a todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações fi nanceiras. a. Base de consolidação: 
(i) Controladas: O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem di reito 
sobre, os retornos  variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habili-
dade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações 
fi nanceiras das controladas incluída nas demonstrações fi nanceiras consolidadas a partir 
da data em que o Grupo obtiver o controle até a data em que o controle deixa de existir. 
Nas demonstrações fi nanceiras individuais da controladora, as informações fi nanceiras 
das controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. 
(ii) Transações eliminadas na consolidação: Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer 
receitas ou despesas não realiza das derivadas de transações intra-grupo, são eliminados. 
Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equiva-
lência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da 
Companhia na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira de 
que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja evidência 
de perda por redução ao valor recuperável. b. Moeda estrangeira: (i) Transações em 
moeda estrangeira: Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respec-
tivas moedas funcionais das entidades do Gru po pelas taxas de câmbio nas datas das 
transações. Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras 
na data do balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela 
data. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de 
moedas estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado. 
(ii) Operações no exterior: Os ativos e passivos de operações no exterior são convertidos 
para o Real às taxas de câmbio apuradas na data do balanço. As re ceitas e despesas de 
operações no exterior são convertidas para o Real às taxas de câmbio apuradas nas datas 
das transações. As diferenças de moedas estrangeiras geradas na conversão para moeda 
de apresentação são reconhecidas em outros resultados abrangentes e acumuladas em 
ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido.

6 | APLICAÇÕES FINANCEIRAS

As aplicações fi nanceiras referem-se, substancialmente, a certifi cados de depósitos 
bancários e fundos de investimentos, remuneradas a taxas que variam entre 100,9% e 
105% do Certifi cado de Depósito Interbancário - CDI.
Movimentação

Controladora e Consolidado
2021 2020

Saldo no início do exercício 107.317.103 94.720.992
Novas aplicações 72.906.017 21.800.000
Resgates (98.510.059) (11.388.441)
Rendimentos 3.595.493 2.184.552
Saldo no fi nal do exercício 85.308.554 107.317.103
Garantias
Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possuia R$ 10.732.485 (R$ 13.434.143 em 
2020) em aplicações fi nanceiras dadas em garantia de empréstimos e fi nanciamentos.

7 | CONTAS A RECEBER DE CLIENTES

a. Composição do saldo:
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Contas a receber mercado interno 25.186.541 20.895.952 25.186.541 20.895.952
Partes relacionadas mercado externo 8.600.501 9.894.623 – –
Contas a receber mercado externo 21.564.645 14.833.369 29.474.132 20.187.770

55.351.688 45.623.944 54.660.673 41.083.722
(–) Provisão para créditos de
 liquidação duvidosa (100.336) (107.904) (100.336) (107.904)
Total 55.251.352 45.516.040 54.560.337 40.975.818
b. Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A Companhia e suas controladas 
realizam o acompanhamento do valor realizável do seu contas a receber de clientes, 
levando em consideração a necessidade de provisão para possíveis perdas decorren-
te do não recebimento das duplicatas. As despesas com a constituição da provisão 
para créditos de liquidação duvidosa foram registradas na demonstração de resultado.
A movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como segue:

Controladora e Consolidado
2021 2020

Saldo no início do exercício 107.994 43.296
Constituição de provisão – 64.608
Reversão de provisão (7.658) –
Saldo no fi nal do exercício 100.336 107.904
c. Garantias: Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia e suas controladas não possuem 
duplicatas a receber de clientes dadas em garantia de empréstimos e fi nanciamentos.

8 | ESTOQUES

a. Composição do saldo:
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Produtos acabados 25.868.549 8.806.886 32.234.104 23.757.069
Produtos em elaboração 18.979.407 13.505.137 18.979.407 13.505.137
Matérias-primas 9.686.948 2.898.864 9.686.948 2.898.864
Materiais de consumo 7.699.174 6.637.430 7.699.174 6.637.430
Importações em andamento 347.913 310.647 347.913 310.647
Mercadorias em consignação 3.245.033 1.972.111 3.245.033 1.972,111
Provisão para perdas em estoques (1.997.155) (780.101) (1.997.155) (780.101)
Componentes comprados 15.353.545 8.057.319 15.353.545 8.057.319
Embalagens 129.292 95.441 129.292 95.441
Outros 1.348.315 100.449 1.348.315 100.450
Total 80.661.021 41.604.183 87.026.576 54.584.228
b. Provisão para perdas em estoques: A Companhia e suas controladas realizam o 
acompanhamento do valor realizável dos estoques, levando em consideração a necessi-
dade de provisão para perdas decorrente do menor valor entre o valor líquido de custo e 
o valor líquido realizável. As despesas com a constituição da provisão foram registradas 
na rubrica “custo dos produtos vendidos” na demonstração de resultado. c. Garantias: 
Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia e suas controladas não possuem estoques 
dados em garantia de empréstimos e fi nanciamentos.

9 | IMPOSTOS A RECUPERAR

A Companhia tem registrado no ativo circulante e não circulante de acordo com sua 
expectativa de realização os seguintes créditos decorrentes das atividades operacionais:

Controladora e Consolidado
2021 2020

ICMS a recuperar 747.540 686.334
IPI a recuperar 413.067 –
Imposto de renda a recuperar (a) 3.868.325 355.849
Contribuição social a recuperar (a) 1.244.126 –
PIS a recuperar 174.281 37.142
COFINS a recuperar 644.225 171.078
PIS/COFINS exclusão do ICMS da base (b) 694.110 3.806.641
Outros impostos a recuperar 438.345 1.260.079
Total 8.224.019 6.317.123
Circulante 7.626.517 5.729.085
Não circulante 597.502 588.038
(a) Em 24 de setembro de 2021, o STF concluiu o julgamento do RE nº 1.063.187 (Tema 
962 de repercussão geral), que discute a incidência do IRPJ e da CSLL sobre a taxa 
SELIC aplicável ao montante objeto de repetição de indébito tributário pelos contribuintes.
Com decisão favorável aos contribuintes, a Companhia procedeu a exclusão da base de 
cálculo do IRPJ/CSLL os valores relativos as receitas provenientes de atualização de 
juros SELIC sobre processos juduciais. (b) Em 16 de junho de 2020 a Companhia obteve 
trânsito em julgado para o recurso que interpôs contra o legislador fi scal, onde requeria 
a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da Cofi ns. Conforme destacado pelos 
assessores na conclusão do recurso, o único ICMS passível de exclusão da receita ou 
do faturamento é o ICMS incidente sobre a operação que é destacado na nota fi scal 
de saída. Após o levantamento do crédito, a Companhia contabilizou o montante de 
R$ 17.484.944 em créditos tributários, os quais estão divididos em R$ 9.372.953 de principal 
e R$ 8.111.991 de correção monetária. Os referidos valores foram contabilizados no 
resultado do exercício de 2020 nas rubricas contábeis de outras receitas e despesas 
operacionais e receitas fi nanceiras. O crédito tributário foi parcialmente compensado com 
outros tributos durante os exercícios de 2020 e 2021.

10 | IMPOSTOS DIFERIDOS

Controladora e Consolidado
2021 2020

Ativo fi scal diferido
Provisão para contingências 2.418.086 3.598.021
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 100.336 107.904
Provisão para itens obsoletos 1.997.155 780.101
Outros 6.214.245 4.241.232

10.729.822 8.727.258
Passivo fi scal diferido
Custo atribuído imobilizado (nota 12) 12.166.414 14.705.999
Base de cálculo 1.436.592 5.978.741
Imposto de renda 359.145 1.494.682
Contribuição social sobre o lucro 129.287 538.082
Impostos diferidos líquido - passivo não circulante 488.432 2.032.764
A Companhia apresenta os tributos diferidos passivos, líquidos dos ativos, quando os 
referidos tributos correspondem às mesmas entidades tributárias e há o direito executável 
e a intenção da administração da Companhia de liquidá-los pelo valor líquido.

11 | INVESTIMENTOS

a. Composição do saldo:
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Participação em controladas 8.849.230 5.479.983 – –
Outros investimentos 227.954 227.954 227.954 227.954

9.077.184 5.707.937 227.954 227.954
b. Movimentação do investimento controladas:

Zen North
 America 

LLC

Shanghai Zen
Automotive

Componentes
Co.,Ltd Total

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.684.504 2.549.646 4.234.150
Aportes de capital – 1.646.700 1.646.700
Equivalência patrimonial (783.465) (1.220.855) (2.004.320)
Ajuste acumulado de conversão 692.648 910.805 1.603.453
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.593.687 3.886.296 5.479.983
Aportes de capital – 1.872.820 1.872.820
Equivalência patrimonial 2.252.016 (1.377.513) 874.503
Ajuste acumulado de conversão 219.905 402.019 621.924
Saldo em 31 de dezembro de 2021 4.065.608 4.783.622 8.849.230
O quadro abaixo apresenta um sumário das informações fi nanceiras nas Companhias 
controladas. ZEN North América

2021 2020
Participação (%) 100,00 100,00
Total de ativos 21.876.493 27.030.161
Total de passivos 16.563.245 23.104.613
Patrimônio líquido 5.313.248 3.925.548
Receitas 34.630.179 35.020.706
Despesas (32.378.163) (34.049.750)
Resultado do exercício 2.252.016 970.956

Shanghai ZEN Automotive
2021 2020

Participação (%) 100,00 100,00
Total de ativos 4.662.695 4.317.556
Total de passivos (120.927) 433.032
Patrimônio líquido 4.783.622 3.884.524
Receitas 1.073.861 941.986
Despesas (2.451.374) (2.162.841)
Resultado do exercício (1.377.513) (1.220.855)

12 | IMOBILIZADO (CONSOLIDADO)

a. Composição do saldo:
2021 2020

Conta

Taxa de
Deprec.

% a.a.
Custo

Corrigido
Depreciação

Acumulada Líquido Líquido
Edifícios 2 a 4% 1.821.369 (341.975) 1.479.394 1.479.394
Máquinas, equip.,
 e instalações 3 a 10% 210.552.735 (157.441.234) 53.111.501 58.109.842
Ferramentas 10% 26.938.863 (18.746.006) 8.192.858 6.933.594
Móveis e utensílios 10% 5.724.079 (4.239.811) 1.484.268 1.189.061
Veículos 20% 175.237 (113.138) 62.098 –
Processamento de dados 20% 3.178.779 (2.232.225) 946.554 1.022.181
Outros 10 a 15% 5.925.561 (3.830.074) 2.095.487 1.978.709
Imobilizações em andamento – 5.693.606 – 5.693.606 2.325.623
Adiantamento a
 fornecedores – 4.593.506 – 4.593.506 1.503.978
Total 262.806.569 (186.544.872) 77.659.272 74.542.382
b. Movimentação em 2021 (consolidado):

Conta 31/12/2020 Adições Baixas Depreciação 31/12/2021
Edifícios 1.479.394 – – – 1.479.394
Máquinas, equip.,
 e instalações 58.109.842 6.136.891 (245.888) (10.889.344) 53.111.504
Ferramentas 6.933.594 4.030.519 (199.522) (2.571.734) 8.192.857
Móveis e utensílios 1.189.061 552.175 (7.947) (249.021) 1.484.267
Veículos – 68.998 – (6.900) 62.098
Processamento de dados 1.022.181 359.301 – (434.928) 946.554
Outros 1.978.709 371.164 – (254.386) 2.095.487
Imobilizações em 
 andamento 2.325.623 3.367.983 – – 5.693.606
Adiantamento a 
 fornecedores 1.503.978 3.089.527 – – 4.593.505
Total 74.542.382 17.976.558 (453.357) (14.406.413) 77.659.272
c. Ajuste de avaliação patrimonial (custo atribuído): Em 31 de dezembro de 2010, com 
base em Relatório de Avaliação Patrimonial, foram efetuados ajustes ao custo atribuído 
(deemed cost) e a revisão da vida útil, bem como a defi nição de eventuais valores residuais, 
da totalidade da conta: máquinas e equipamentos de grande porte.
Os efeitos deste ajuste, podem ser assim demonstrados:

2021 2020
Custo atribuído 34.691.593 34.691.593
Realização acumulada (22.525.179) (19.985.594)

12.166.414 14.705.999
IRPJ (3.041.596) (3.676.492)
CSLL (1.094.975) (1.323.537)

(4.136.571) (5.000.029)
Total 8.029.844 9.705.970
d. Valor recuperável do ativo imobilizado: O ativo imobilizado tem o seu valor 
recuperável analisado, no mínimo, anualmente, sendo que para o exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Administração considerou não haver 
necessidade de constituição de provisão para perdas no ativo imobilizado. 
e. Bens dados em garantia: Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia não possui bens 
do ativo imobilizado dados em garantia de empréstimos e fi nanciamentos.

13 | INTANGÍVEL

Controladora e Consolidado
2021 2020

Contas

Taxa de
Amortização

% a.a.
Custo

Corrigido
Amortização

Acumulada Líquido Líquido
Marcas e patentes 10% 2.681.044 (1.474.395) 1.206.649 1.219.856
Direito de uso telefone – – – 15.095 15.095
Projetos 20% 2.015.036 (1.922.553) 92.483 –
Processamento de dados 20% 5.122.983 (4.089.381) 1.033.602 447.653
Total 9.834.158 (7.486.329) 2.347.829 1.682.604

Conta 31/12/2020 Adições Baixas Amortização 31/12/2021
Marcas e patentes 1.219.857 196.222 – (209.430) 1.206.649
Direito de uso telefone 15.095 – – – 15.095
Processamento de dados 447.653 756.918 – (170.970) 1.033.602
Projetos – 93.000 – (517) 92.483
Total 1.682.604 1.046.140 – (380.916) 2.347.829

14 | ATIVOS DE DIREITO DE USO E PASSIVO DE ARRENDAMENTO

Em 01 de janeiro de 2019 a Companhia possuía um contrato de locação para sua uni-
dade industrial. O contrato de locação da unidade industrial celebrado com a Holding 
Calin Empreendimentos Imobiliarios Ltda. tem prazo de 25 anos com inicio em 01 julho 
de 2018 e vencimento em 30 de junho de 2043, atualizado anualmente pelo IGP-M. 
O tratamento contábil para esse contrato foi alterado a partir de 1º de janeiro de 2019. 
Os contratos caracterizados como arrendamento, de acordo com o CPC 06 (R2), pas-
saram a ser registrados como Ativos de Direito de Uso e Passivo de Arrendamento. 
Os demais contratos permaneceram registrados de acordo com a competência da despesa.
Na adoção inicial do CPC 06 (R2), a taxa de desconto utilizada foi de 8,5%.
a. Movimentação - Ativos de direito de uso:

Prazo médio
em anos

1º de janeiro
de 2021

Depre-
ciação

Correção
Parcelas 2021

Imóveis 25 31.845.675 (1.667.030) 6.924.692 37.103.337
Equipamentos de Informática 2 7.837 (1.954) – 5.883
Total 31.853.512 (1.668.984) 6.924.692 37.109.220

Controladora e Consolidado
Prazo médio

em anos
1º de janeiro

de 2020
Depre-
ciação 2020

Imóveis 25 33.255.816 (1.410.141) 31.845.675
Equipamentos de Informática 2 26.940 (19.103) 7.837
Total 33.282.756 (1.429.244) 31.853.512
Os ativos de direito de uso têm o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente. 
Sendo que para o período encerrado em 31 de dezembro de 2021, a Administração não 
encontrou a necessidade de constituição de provisão para o valor recuperável.
b. Movimentação - Passivo de arrendamento:

Saldo inicial
01/01/2021

Pagamento
de principal

e juros
Correção
Parcelas

Juros
apropriados 31/12/2021

Imóveis 34.030.505 (3.832.840) 6.924.692) 2.900.544 40.022.901
Equipamentos de
 Informática 4.473 (5.038) – 565 –
Total 34.034.978 (3.837.878) 6.924.692 2.901.109 40.022.901
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15 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

a. Composição do saldo consolidado:

Credor Encargos
Venci-
mento Finalidade Moeda 2021 2020

Bradesco – 10.10.23
Imobilizado
Consórcio R$ 817.815 1.444.189

Bradesco CDI+1,59% a.a. 15.07.22 Exportação R$ 1.701.201 8.396.652
Banco do Brasil 2,5 a 8,7% a.a. 15.09.23 Imobilizado R$ – 23.803.062
Banco do Brasil CDI+1,25% a.a 04.07.22 Exportação R$ 8.814.811 –
Itaú CDI+2.07% a.a. 14.01.22 Exportação R$ 4.043.382 19.974.067
Santander CDI+2,01% a.a. 31.05.21 Exportação R$ – 2.006.725
CEF CDI + 2,40% 29.05.23 Giro R$ 8.512.931 15.393.357
FINEP TJLP+1,5% a.a. 15.06.28 Giro R$ 30.257.827 24.797.385
Itaú 3,06% a.a. 30.11.24 ACC US$ 33.483.000 682.077
Santander 5,74% a.a. 25.10.21 Giro US$ – 216.989
Santander 4,74% a.a. 02.04.21 PPE US$ – 2.598.350
Bradesco 2,08% a.a. 31.10.22 ACC US$ 16.741.500 –

104.372.469 99.312.853
Circulante 42.569.501 56.060.956
Não circulante 61.802.968 43.251.897
b. Movimentação:

Consolidado
2021 2020

Saldo no início do exercício 99.312.853 132.228.779
Variação cambial 161.281 2.766.734
Captações 62.306.332 32.857.682
Provisões de juros 4.411.159 5.791.898
Amortizações de juros (4.151.422) (6.555.807)
Amortização de principal (57.667.734) (67.776.433)
Saldo no fi nal do exercício 104.372.469 99.312.853
c. Garantias: Os empréstimos e fi nanciamentos estão garantidos por avais e aplicações 
fi nanceiras.

16 | FORNECEDORES

 Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fornecedores mercado interno 28.740.702 20.204.680 28.740.702 20.204.680
Fornecedores mercado externo 4.560.597 1.422.132 4.560.597 1.422.132
Fornecedores - convênio (i) – – 5.250.730 12.976.088
Total 33.301.299 21.626.812 38.552.029 34.602.900
(i) A Companhia realiza a antecipação do recebimento de suas exportações para a con-
trolada ZEN North América através do programa de fi nanciamento de exportações do 
governo brasileiro - PROEX, onde recebe à vista as suas vendas e a controlada realiza os 
pagamentos diretamente ao Banco do Brasil no prazo de 180 dias. O programa não altera 
substancialmente as principais características das condições comerciais anteriormente 
estabelecidas. Assim essas operações são apresentadas na demonstração do fl uxo de 
caixa como fl uxo das atividades operacionais.

17 | PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS

A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas, tributários e outros 
em andamento e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na 
judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões 
para as eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas 
pela Companhia, amparada pela opinião de seus consultores legais externos é de 
R$ 4.015.551 (R$ 5.467.218 em 2020). • Descrição do processo de perda provável. 
INSS - Fator previdenciário: A Companhia possui o montante de R$ 3.996.051 
(R$ 3.865.376 em 2020) provisionado referente a ação visando declarar a inconstitu-
cionalidade do FAP e/ou a ilegalidade de sua metodologia, o qual aguarda decisão do 
Tribunal Superior de repercussão geral (STF). Tais valores estão depositados judicialmente. 
INSS - 1/3 de Férias: O STF, em 28/08/2021, fi nalizou julgamento virtual do RE n° 1.072.485/
PR, paradigma do Tema 985, cuja Repercussão Geral havia reconhecido, fi rmando tese 
nos seguintes termos: Tema 985 - “É legítima a incidência de contribuição social sobre o 
valor satisfeito a título de terço constitucional de férias.” Diante dessa decisão, os valores 

depositados em juízo R$ 1.675.142 (R$ 1.582.342 em 2020) foram convertidos em renda 
para a União. Contingências possíveis: Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia 
possui processos no montante total estimado de R$ 19.500 (R$ 40.000 em 2020), cuja 
opinião dos consultores jurídicos é que o risco de perda é possível, para os quais nenhuma 
provisão foi constituída tendo em vista que as práticas contábeis no Brasil não requerem 
a sua contabilização. 

18 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO

a. Capital social: O capital social subscrito e integralizado é representado por 10.903.524 
(dez milhões novecentas e três mil e quinhentas e vinte e quatro ações (2021 e 2020), 
sendo 9.976.186 (nove milhões novecentas e setenta e seis mil e cento e oitenta e seis) 
ações ordinárias e 927.338 (novecentas e vinte e sete mil trezentas e trinta e oito) ações 
preferenciais, sem valor nominal. b. Reservas: Reserva legal: É constituída à razão de 5% 
do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei 6.404/76, 
até o limite de 20% do capital social. Reserva de lucros retidos: Foi constituída com os 
saldos de lucros acumulados de anos anteriores nos termos do art. 196 da Lei 6.404/76.
Nos termos do art. 199 da Lei 6.404/76, o saldo das reservas de lucros, exceto as para 
contingências, de incentivos fi scais e de lucros a realizar, não poderá ultrapassar o capital 
social. Atingindo esse limite, a assembleia deliberará sobre aplicação do excesso no 
aumento do capital social ou na distribuição de dividendos. c. Dividendos e juros sobre 
capital próprio: Os dividendos foram calculados sobre o lucro do exercício, após a reserva 
legal, conforme cálculo abaixo:

2021
Lucro líquido do exercício 25.393.879
Reserva legal (5%) 1.269.694
Base de cálculo dos dividendos 24.124.185
Dividendos mínimos obrigatórios (25%) 6.031.046
Juros sobre capital próprio (líquido de IR) 5.097.450
No exercício de 2021, a Companhia creditou aos seus acionistas juros sobre capital próprio 
no montante de R$ 5.097.450 (R$ 5.057.000 em 2020), o qual foi calculado considerando 
o limite de variação da taxa de juros a longo prazo - TJLP nos termos da Lei 9.249/95, 
complementada por disposições legais posteriores e considerando o limite de 50% dos 
lucros acumulados. O total de juros foi contabilizado em despesas fi nanceiras conforme 
requerido pela legislação fi scal. Para efeito destas Demonstrações Financeiras, esses juros 
foram revertidos da Demonstração do Resultado para o Patrimônio Líquido, sendo apre-
sentados nas destinações de resultado. Para atendimento das defi nições apresentadas no 
estatuto social a Companhia distribuiu um valor de dividendos adicionais de R$ 7.912.363.

19 | PARTES RELACIONADAS

a. Controladora e parte controladora fi nal: A Companhia é controlada pelas Holdings 
NEZ Participações Ltda. e ZELLA Participações Ltda. b. Saldos e transações com par-
tes relacionadas: Em 31 de dezembro de 2021 as operações com partes relacionadas 
referem-se a vendas da controladora para a controlada ZEN North América no valor total 
de R$ 25.300.847 (R$ 29.983.689 em 2020) cujo contas a receber junto à controlada é de 
R$ 11.260.798 (R$ 10.376.234 em 2020). Adicionalmente a Companhia possui contrato 
de locação de imóveis com a empresa ligada Calin Empreendimentos Imobiliários, para 
o prazo de 300 meses e no valor anual de R$ 4.158.634, atualizados pelo IGP-M, a qual 
está incluído nos ativos de direito de uso, nota explicativa 14.

20 | RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Venda de produtos -
 mercado interno 175.399.701 126.630.689 175.399.701 126.630.689
Venda de produtos -
 mercado externo 112.238.825 74.494.151 112.238.825 74.494.151
Vendas para partes relacionadas -
 mercado externo (nota 19 b) 25.300.847 29.983.689 – –
Revendas – – 34.621.590 35.962.692
Receita Bruta 312.939.373 231.108.529 322.260.116 237.087.532
Deduções de vendas (46.055.081) (36.960.031) (46.055.081) (36.960.031)
Receita operacional líquida 266.884.292 194.148.498 276.205.034 200.127.501

21 | CUSTOS E DESPESAS POR NATUREZA

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Custo dos produtos vendidos 200.507.492 144.970.246 204.556.963 148.650.802
Despesas comerciais 19.685.955 14.178.195 23.446.575 17.838.436
Despesas administrativas e gerais 14.919.969 11.880.425 15.411.318 12.355.843

235.113.416 171.028.866 243.414.856 178.845.081
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Salários e ordenados 83.474.519 63.387.084 84.999.036 65.700.538
Matéria-prima, componentes
 e outros materiais 94.164.841 58.516.264 99.366.816 59.896.751
Depreciação 16.081.785 14.928.521 16.081.785 14.928.521
Gastos gerais de produção 8.360.237 9.497.887 8.360.237 9.497.887
Mão de obra e serviços de terceiros 10.084.494 6.699.085 10.084.494 6.699.085
Energia elétrica 6.026.462 4.721.722 6.026.462 4.721.722
Despesas com manutenção 5.428.197 3.594.967 5.428.197 3.594.967
Comissões sobre vendas 1.998.505 1.515.377 1.998.505 1.515.377
Outros custos e despesas 9.494.377 8.167.959 11.069.324 12.290.233

235.113.416 171.028.866 243.414.856 178.845.081

22 | RECEITAS E DESPESAS FINANCEIRAS

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Receitas fi nanceiras
Variação cambial 10.637.173 16.877.762 10.637.173 16.877.762
Juros ativos 131.639 8.436.486 131.639 8.436.486
Rendimento aplicação fi nanceira 3.595.493 2.184.552 3.820.408 2.185.007
Descontos ativos 57.136 61.976 57.136 61.976

14.421.441 27.560.776 14.646.356 27.561.231
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Despesas fi nanceiras
Variação cambial (8.791.266) (13.246.126) (8.791.266) (13.246.126)
Atualização de empréstimos
 e fi nanciamentos (4.410.267) (5.645.987) (4.410.267) (5.791.898)
Juros passivos fornecedores (3.195) (3.420) (3.195) (3.420)
Imposto sobre operações 
 fi nanceiras - IOF (26.670) (14.029) (26.670) (14.029)
Despesas com operações
 fi nanceiras (983.112) (1.590.062) (983.112) (1.590.062)
Juros sobre arrendamento
 mercantil (nota 14) (2.900.544) (2.798.818) (2.900.544) (2.798.818)
Outras (194.619) (624.934) (194.619) (624.934)

(17.309.673) (23.923.376) (17.309.673) (24.069.287)

23 |  CONCILIAÇÃO DA DESPESA EFETIVA DE IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes dos impostos 29.160.027 33.256.317 29.528.587 33.248.718
Alíquota nominal 34% 34% 34% 34%
Imposto de renda e contribuição
 social a alíquotas nominais (9.914.409) (11.307.148) (10.039.720) (11.304.564)
Efeito dos impostos sobre:
Equivalência patrimonial 297.331 (681.469) – –
Juros sobre capital próprio 2.038.980 1.719.380 2.038.980 1.719.380
Outras diferenças permanentes 3.811.950 1.530.020 3.866.032 853.566
Crédito (Débito) de imposto de renda e
 contribuição social no resultado (3.766.148) (8.739.217) (4.134.708) (8.731.618)
Imposto de renda e contribuição
  social diferido 1.544.330 1.833.026 1.544.330 1.833.026
Imposto de renda e contribuição
 social corrente (5.310.478) (10.572.243) (5.679.038) (10.564.644)

Aos Conselheiros e Diretores da ZEN S.A. Indústria Metalúrgica - Brusque - SC.  
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas da 
ZEN S.A. Indústria Metalúrgica (Companhia), identifi cadas como controladora e consolidado, 
respectivamente, 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 fl uxos de caixa para o exercício fi ndo nessa data, bem como as 
correspondentes notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis signifi cativas 
e outras informações elucidativas.  Em nossa opinião, as demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente, em todos os 
aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, individual e consolidada, da 
ZEN S.A. Indústria Metalúrgica em 31 de dezembro de 2021, o desempenho individual 
e consolidado de suas operações e os seus respectivos fl uxos de caixa individuais e 
consolidados para o exercício fi ndo 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 dos 
auditores pela auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas”. 
Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os 
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas 
normas profi ssionais 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 sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
Outras informações que acompanham as demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas e o relatório dos auditores: A administração da Companhia é responsável 
por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião 
sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas não abrange o Relatório 
da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre 
esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações 
fi nanceiras ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta 
estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que 
há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse 

fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração 
pelas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas: A administração é 
responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos 
controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, 
a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade 
operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento 
das operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações 
fi nanceiras individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, 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 infl uenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas 
referidas demonstrações fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com 
as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional 
e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: - Identifi camos e 
avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações fi nanceiras individuais e 
consolidadas, 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 sufi ciente 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, falsifi cação, 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 efi cácia dos 
controles internos da Companhia e de suas controladas. - 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 signifi cativa em relação à capacidade de continuidade operacional 
da Companhia e de suas controladas. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas ou incluir modifi cação 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 e suas controladas a não mais se manterem 
em continuidade operacional. - Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo 
das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de 
maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. - Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entidades ou 
atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
fi nanceiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão 
e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance 
planejado, da época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive 
as eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos durante 
nossos trabalhos.

Joinville, 5 de fevereiro de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda. André Luiz de Godoy
CRC SC-000071/F-8 Contador CRC PR-050218/O-0 T-SC
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