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Biodiesel do Vale do
São Francisco - BIOVASF - LTDA.

CNPJ 07.803.979/0001-85 - NIRE: 35.233.037.381
Convocação

Ficam convocados os senhores sócios para Assembleia de Sócios, nos termos do contrato social, a ser
realizada no dia 20 de maio de 2.022, ás 17:00 horas na Rua Boa Vista, 254, 10º andar - Centro, São
Paulo/SP - CEP 01010-010, com a seguinte ordem do dia: a) Alteração da Clausula Décima Segunda do
Contrato Social; e b) Assuntos Diversos. São Paulo, 10 de maio de 2022 - Administração.    (11, 12 e 13)

Balanço Patrimonial em 31 d e dezembro em R$(1)
A T I V O Nota 2021 2020
ATIVO CIRCULANTE 28.449.266 33.399.877
Disponibilidades 4 241.505 1.208.822
Caixa e bancos 241.505 1.208.822

Direitos realizáveis 28.123.545 32.117.572
Clientes 3.c 7.693.592 12.577.325
Adiant. a empregados 47.921 73.985
Impostos a recuperar 7 6.247.252 9.440.675
Adiant. a fornecedores 509.717 155.774
Outras contas a receber 201.844 15.897

Estoques 5 13.423.219 9.853.916
    Despesas de exer-
      cícios seguintes 84.216 73.483
ATIVO NÃO CIRCULANTE 15.361.784 15.036.047
Realizável a longo prazo 5.707.374 5.209.278
Depósitos judiciais 8 5.614.875 5.111.776
Empréstimos compulsórios

  eletrobrás 65.832 65.832
Outros créditos 26.667 31.670
INVESTIMENTOS 11.335 11.335
Investimentos diversos 11.335 11.335

IMOBILIZADO 9 3.271.443 3.443.189
Custo corrigido 11.679.963 11.478.182
(-) Deprec. acumuladas (8.408.520) (8.034.993)

INTANGÍVEL 9 6.371.632 6.372.245
Custo corrigido 6.817.099 6.817.099
(-) Amortiz. acumuladas (445.467) (444.854)

TOTAL DO ATIVO 43.811.050 48.435.924
(As notas explicativas integram o conjunto das

demonstrações contábeis.)

A Administração da Ilumatic S.A. Iluminação e Eletrometalúrgica, em cumprimento às disposições legais e estatutárias,
submete à apreciação dos Senhores Acionistas as Demonstrações Contábeis e Financeiras relativas ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2021, acompanhadas do Relatório dos Auditores Independentes. Julgamos oportuno adicionar o
que segue: 1. Descrição dos Negócios: A Ilumatic S.A. registrou no ano de 2021, uma Receita Líquida de R$ 37.211.505
que significa uma redução 37,75% em relação a 2020 que foi de R$ 59.785.010. O Lucro Líquido atingiu R$ 2 milhões
no ano de 2021. O segmento sentiu de forma mais intensa os efeitos da pandemia decorrentes da COVID-19  afetando
os resultados operacionais da Companhia. Pelo segmento que a empresa atua, fornecendo quase que exclusivamente ao
segmento de iluminação pública, houve uma forte retração de mercado por força da crise pandêmica e do aumento
significativo de decisões dos setores públicos em endurecer regras de isolamento e restrição de atividades econômicas,
principalmente no primeiro semestre do ano, afetando diretamente o faturamento da Companhia. Outra questão que
também trouxe um impacto negativo nas vendas foram os sucessivos aumentos repassados pelos fornecedores, o que
elevou os preços praticados, e a empresa deixou de ser competitiva em diversas licitações durante o ano. Porém a Companhia
continua a promover medidas com vista a redução de despesas e adequação ao momento econômico geral brasileiro.
2. Conjuntura Econômica: O Produto Interno Bruto em 2021, ficou em 4,6%, registrando um aumento se comparado com
2020, mostrando uma recuperação no mercado. Com isso o mercado volta a acenar uma retornada de forma mais
consistente a partir de 2022. 3. Desempenho Econômico-Financeiro: O IPCA encerrou 2021 com variação de 10,06%,
representando a maior inflação acumulada desde o ano de 2015. O Cenário para 2022, considerando a dinâmica social

ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
CNPJ n° 61.276.226/0001-04 - NIRE: 35300031661

e econômica mundial tende a sofrer menores alterações quanto a pandemia de Covid-19, mas a alta da inflação acaba por
gerar diversos reajustes. Tratando o ano de 2022 de um ano de eleições presidenciais, a perspectiva é que a iluminação
pública no Brasil continuará em forte crescimento. A Iniciativa privada assumiu diversos contratos em regime de Concessão
administrativa – Parceria Público Privada – PPP, o que resultará em incrementos de novas tecnologias no parque de iluminação
das cidades, e por essa razão, a expectativa é manter um crescimento equilibrado e sustentável de vendas.
4. Desafios para 2022: Apesar de 2021 de sido um ano de muitos desafios, a empresa vem tomando diversas medidas
para retornar seu crescimento. A ILUMATIC está focada em buscar novas soluções para os grandes desafios da sociedade
brasileira, priorizando a produção de produtos com maior eficiência energética e implementando inovação tecnológica com
práticas que contribuam para a sustentabilidade. Muito embora as variáveis econômicas possam afetar diretamente o
mercado, a Companhia está focada e direcionada no crescimento de sua produtividade em razão da necessidade das
Cidades adquirirem produtos com novas tecnologias voltadas à redução de consumo, onde apenas no Brasil, menos de
10% dos aproximados vinte milhões de pontos de iluminação possuem instaladas luminárias LED. 5. Agradecimentos: A
Administração da Companhia agradece aos acionistas pela confiança em nós depositada, a quem procuramos retribuir
sempre com a obtenção de resultados diferenciados em relação ao mercado, e aos nossos colegas, pela dedicação e
comprometimento com que têm contribuído para garantir o crescimento sustentável dos negócios.

São Paulo- SP, 26 de abril de 2022.
Rodrigo dos Santos Fantinel - Diretor Presidente

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Demonstração dos Fluxos de Caixa em R$(1)
FLUXOS DE CAIXA DAS 2021 2020
 ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro antes do IR
 e da contribuição social 2.897.406 20.626.000
Ajustes para reconciliar
 o lucro líquido com caixa
  líquido
Aplicado/obtido nas/das
   atividades operacionais:

Depreciação e amortização 439.544 411.938
Ganho na alienação de

   imobilizado e intangível (23.254) (34.678)
Perdas em créditos c/ clientes 146.987 664.008
Juros s/ financiamentos

   (apropriados) 567.505 -
Juros empréstimos

   mutuo (apropriados) 67.034 40.134
Part. dos Administradores 238.695 -

     Total 4.333.917 21.707.402
Variação nos saldos de contas
 dos grupos do ativo e do passivo
Contas a receber de clientes 4.736.746 359.344
Estoques (3.569.303) (945.928)
Impostos a recuperar 3.193.423 (8.457.203)
Despesas antecipadas (10.733) (59.634)
Depósitos judiciais (503.099) (169.138)
Outros créditos do ativo
  curto e longo prazo (508.823) (97.834)
Fornecedores (1.084.916) (615.444)
Impostos, taxas e
  contrib. diversas (702.652) (168.923)
IR e Contribuição Social (666.488) (4.734.142)
Provisão de fériais (4.385) 607
Salários (12.798) 2.116
Débitos com pessoas ligadas (551.782) (5.563.573)
Outros débitos/contas a pagar
  - curto e longo prazo (401.102) (366.936)
Total líquido na variação das
 contas de ativo e passivo (85.912) (20.816.688)
CAIXA LÍQ. PROVENIENTE DAS
 ATIV. OPERACIONAIS 4.248.005 890.714
FLUXOS DE CAIXA DAS
 ATIV. DE INVESTIMENTOS
Aquisição de bens do
 ativo imobilizado (286.404) (481.819)
Recebimento por venda
 de bens do imobilizado 42.473 36.472
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
 NAS/DAS ATIVIDADES
   DE INVESTIMENTOS (243.931) (445.347)
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIV.
 DE FINANCIAMENTO
Contratação de novos
  empréstimos 5.558.562 -
Amortização de empréstimos (5.946.003) 738.311
Dividendos pagos (4.583.950) (501.500)
CAIXA LÍQUIDO OBTIDO
 DAS ATIVIDADES
  DE FINANCIAMENTOS (4.971.391) 236.811
DIMINUIÇÃO LÍQUIDO NO
 CAIXA E EQUIV. DE CAIXA (967.317) 682.178
CAIXA E CAIXAS EQUIV.
 EM 01 DE JANEIRO 1.208.822 526.644
CAIXA E CAIXAS EQUIV.
 EM 31 DE DEZEMBRO 241.505 1.208.822

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

NOTA 9. IMOBILIZADO E INTANGÍVEL: O Ativo Imobilizado e Intangível tem a seguinte composição:
Imobilizado Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
Aquisições  31/12/21 em 2021 em 2021 cias em 2021 31/12/20 em 2020  em 2020 cias em 2020 31/12/19
Equipamento, Instalações Industriais 10.707.483 230.410 (77.589) - 10.554.663 463.656 (699.344) - 10.790.351
Móveis, Utensílios e Instalações 509.990 56.247 (7.034) - 460.777 5.481 - - 455.296
Veículos 216.544 - - - 216.544 - (77.000) - 293.544
Equipamentos Processamento de Dados 245.946 1.136                   - - 244.810 11.294                   - - 233.516
Imobilizado em Andamento - - - - 1.388 1.388 - - -
SOMA DO IMOBILIZADO 11.679.963 287.793 (84.623) - 11.478.182 481.819 (776.344) - 11.772.707
Depreciações Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
sobre Aquisições 31/12/21 em 2021 em 2021 cias em 2021 31/12/20 em 2020  em 2020 cias em 2020 31/12/19
Equipamento, Instalações Industriais 7.595.346 406.234 (58.370) - 7.247.482 378.297 (697.550) - 7.566.735
Móveis, Utensílios e Instalações 371.726 16.600 (7.035) - 362.161 15.540 - - 346.621
Veículos 216.543 - - - 216.543 - (77.000) - 293.543
Equipamentos Processamento de Dados 224.905 16.098 - - 208.806 16.932 - - 191.874
SOMA DAS DEPRECIAÇÕES 8.408.520 438.932 (65.405) - 8.034.993 410.769 (774.550) - 8.398.774
IMOBILIZADO LÍQUIDO 3.271.443 151.139 (19.218) - 3.443.189 71.050 (1.794) - 3.373.933
Intangível Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
Aquisições 31/12/21 em 2021 em 2021 cias em 2021 31/12/20 em 2020  em 2020 cias em 2020 31/12/19
Software 372.658 - - - 372.658 - - - 372.658
Direitos Uso Telefone 74.161 - - - 74.161 - - - 74.161
Marcas e Patentes 6.370.280 - - - 6.370.280 - - - 6.370.280
SOMA DO INTANGÍVEL 6.817.099 - - - 6.817.099 - - - 6.817.099
Amortização Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em Aquisições Baixas Transferên- Saldo em
sobre Aquisições 31/12/21 em 2021 em 2021 cias em 2021 31/12/20 em 2020  em 2020 cias em 2020 31/12/19
Direitos Uso Telefone 74.161 - - - 74.161 - - - 74.161
Software 371.306 612 - - 370.693 1.169 - - 369.524
SOMA DAS AMORTIZAÇÕES 445.467 612  -  - 444.854 1.169  -  - 443.685
INTANGÍVEL LÍQUIDO 6.371.632 612  -  - 6.372.245 (1.169)  -  - 6.373.414

Demonstração do Resultado do Exercício em R$(1)
2021 2020

RECEITA BRUTA 53.164.807 86.433.610
Vendas de produtos 44.366.664 78.379.694
Vendas de mercadorias

    e serviços 8.798.143 8.053.916
DEDUÇÕES (15.953.302) (26.648.600)
   Devoluções de vendas (842.053) (1.738.986)
   Imp. e contribuições (15.111.249) (24.909.614)
RECEITA LÍQUIDA 37.211.505 59.785.010
CUSTOS DAS VENDAS
 E SERVIÇOS (27.357.893) (40.263.719)
LUCRO BRUTO 9.853.612 19.521.291
RECEITAS/DESPESAS
 OPERACIONAIS (6.498.682) (1.851.967)

Despesas com vendas (4.765.019) (5.814.390)
Despesas administrativas (1.531.886) (2.180.031)
Partic. dos Administradores (238.695) (16.000)
Deprec. e Amortizações (439.544) (411.938)
Deprec. e amortizações

   apropriadas aos custos 422.710 394.084
Outras receitas operacionais 113.510 6.505.262
Outras desp. operacionais (59.758) (328.954)

LUCRO OPERACIONAL 3.354.930 17.669.324
 Receitas Financeiras 1.129.871 6.899.332
 Despesas Financeiras (1.587.395) (3.942.656)
DESPESAS FINANCEIRAS
 LÍQUIDAS (457.524) 2.956.676
LUCRO ANTES DO IR E
  DA CONTRIB. SOCIAL 2.897.406 20.626.000
 CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (208.237) (1.261.280)
 IMPOSTO DE RENDA (540.554) (3.259.150)
LUCRO/PREJUÍZOS
 DO EXERCÍCIO 2.148.615 16.105.570

Lucro Básico por Ação de
  Operações Contínuadas 10,7431 80,5279

Lucro Diluído por Ação de
  Operações Contínuadas 10,7431 80,5279

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

2021 2020
 Lucro líquido do exercício 2.148.615 16.105.570
 Ajuste de exerc. anteriores - -
  Total do resultado abran-
   gente, líq. de impostos 2.148.615 16.105.570

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

Demonstração dos Resultados Abrangentes em R$(1)

P A S S I V O Nota 2021 2020
PASSIVO CIRCULANTE 7.587.466 17.220.995

Fornecedores 2.451.061 3.535.977
Salários a pagar 71.062 83.860
Impostos, taxas e

   contribuições diversas 1.089.629 1.709.979
Instituições financeiras 1.022.209 7.342.145
Juros s/ capital próprio

   e dividendos a pagar 12.b 510.296 2.186.567
Part. dos Administ.

   a pagar 266.695 28.000
Representantes a pagar 244.162 341.916
Provisão para férias

   e encargos 3.h 336.815 341.200
Outras contas a pagar 1.095.745 1.651.351
Emprést. em controladas

   e pessoas ligadas 499.792 -
NÃO-CIRCULANTE 9.065.667 3.297.948

Instituições financeiras 6.500.000 -
Empréstimos com

   pessoas ligadas 10.b - 984.540
Adiant. p/ futuro

   aumento de capital 10.a 2.000.000 2.000.000
Outras contas a pagar 565.667 313.408

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 27.157.917 27.916.981
Capital social realizado 12.a 21.000.000 21.000.000

  Reserva de Lucros 6.157.917 6.916.981
TOTAL DO PASSIVO E
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO 43.811.050 48.435.924

(As notas explicativas integram o conjunto das
demonstrações contábeis.)

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

AudiLink & Cia. Auditores
CRC 2RS003688/O-2 ‘T’ SP
Roberto Caldas Bianchessi

Contador
CRC/RS 040078/O-7 ‘T’ SP

DIRETORIA
Rodrigo dos Santos Fantinel - Diretor Presidente

Edson D'Arrigo - Diretor

                                       CONTAS RESERVA RESERVA LUCROS/
CAPITAL RESERVA RESERVA PARA DE PREJUÍZOS TOTAL

ESPECIFICAÇÕES SOCIAL DE CAPITAL LEGAL INVESTIMENTOS LUCROS ACUMULADOS GERAL
SALDOS EM 31/12/2019        21.000.000               -  -                   -                       -           (6.898.972)           14.101.028
APURAÇÃO DO RESULTADO
 DO EXERCÍCIO
Lucro líquido do exercício                       -               - - -                       -           16.105.570           16.105.570
DESTINAÇÕES PROPROSTAS
Reserva legal - -     460.330 -             460.330              (460.330) -
Reserva para investimentos - - -      6.456.651          6.456.651           (6.456.651) -
Juros sobre capital próprio - - - - -              (687.000)              (687.000)
Dividendos           (1.602.617)           (1.602.617)
SALDOS EM 31/12/2020        21.000.000               -     460.330      6.456.651          6.916.981                           -           27.916.981
Pagamento majoração dividendos
 conforme AGE 20/04/2021     (2.397.383)         (2.397.383) -           (2.397.383)
APURAÇÃO DO RESULTADO
 DO EXERCÍCIO
Lucro líquido do exercício                       -               - - -                       -             2.148.615             2.148.615
DESTINAÇÕES PROPROSTAS
Reserva legal - -     107.431 -             107.431              (107.431) -
Reserva para investimentos - - -      1.530.888          1.530.888           (1.530.888) -
Juros sobre capital próprio - - - - -                          -                         -
Dividendos propostos              (510.296)              (510.296)
SALDOS EM 31/12/2021        21.000.000               -     567.761      5.590.156          6.157.917                          -           27.157.917

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020  - Valores Expressos em R$ (1)

DEMONSTRAÇÃO  DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - R$(1) (PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/12/2021)

NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL: A companhia tem
por objeto social: I) a industrialização e o comércio de produtos
e equipamentos elétricos, eletrônicos e metalúrgicos, além de
equipamentos, ferramentas especiais e aparelhos afins aos
produtos relacionados ao seu objeto social, bem como, a
respectiva exportação; II) o comércio de componentes, de
aparelhos de sua fabricação, de acessórios para iluminação,
bem como, outros produtos para revenda; III) importação de
matérias-primas, componentes, materiais para revenda,
máquinas, equipamentos, veículos e partes e peças de
material para iluminação; IV) a prestação de serviços de
instalação e manutenção elétrica e de montagem e instalação
de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em
vias públicas, portos e aeroportos; V) a locação de prestação
de serviços de instalação e manutenção elétrica e de
montagem e  instalação de sistemas e material elétrico,
iluminação e afins; VI) a prestação de serviços de intermediação
de compra e venda de bens  imóveis, de processamento de
dados para terceiros e de serviços de corte, dobra,
estampagem e pintura; VII) a prestação de serviços de
administração, locação, arrendamento, loteamento e
incorporação de bens imóveis; VIII) a prestação de serviços
de correspondente bancário; IX) a participação no capital
social de outras empresas, como sócia ou cotista ou acionista,
mesmo quando o objeto social não coincida com o próprio,
mediante a aplicação de recursos próprios ou decorrentes de
incentivos fiscais; X) desenvolvimento, fornecimento e
manutenção de sistemas informatizados (telegestão e/ou
telemetria) e suporte técnico com hospedagem de software;
XI) fabricação de luminárias para iluminação e sua instalação;
XII) comércio atacadista de soja, cereais, leguminosas e
produtos alimentícios, sua importação e sua exportação. NOTA
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis de 31/12/2021 e 31/12/2020
foram preparadas de acordo com a NBC TG 1000(R1),
Contabilidade Para Pequenas e Médias Empresas - PME,
destacando-se o seguinte: balanço patrimonial, demonstração
do resultado do exercício, demonstração dos resultados
abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e
demonstração dos fluxos de caixa. Para fins de

comparabilidade, estamos apresentando também as
Demonstrações Contábeis do exercício encerrado em 31/12/
2020. Em 26 de abril de 2022, a administração concedeu
autorização para conclusão das demonstrações contábeis
da Ilumatic S/A Iluminação e Eletrometalúrgica. NOTA 3.
PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS: Dentre os principais
procedimentos adotados para a preparação das
demonstrações contábeis, ressaltamos: a) APURAÇÃO DO
RESULTADO: O resultado é apurado em observância ao
regime de competência, para apropriação de receitas, custos
e despesas correspondentes. b) CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA: Contemplam numerários em caixa, saldos em
bancos em conta de livre movimentação. c) CONTAS A
RECEBER DE CLIENTES: Estão apresentadas a valores de
realização a receber de clientes, reconhecidos pelo regime de
competência. d) ESTOQUES: Os estoques de matérias-primas
e produtos de revenda foram mensurados pelo custo médio
de aquisição, os quais não superam os valores de mercado.
Os estoques de produtos acabados foram avaliados pelo
custo médio de produção. As provisões para estoque de
baixa rotatividade, obsoletos, ou para ajuste ao valor de
mercado são constituídas quando consideradas necessárias
pela administração. e) INVESTIMENTOS: Estão demonstrados
ao custo de aquisição e referem-se a créditos da Eletrobrás.
f) IMOBILIZADO: A obrigação da revisão periódica
determinada pelo Pronunciamento Técnico CPC nº 13, item
54, foi efetuada durante o exercício social iniciado a partir de
01/01/2010. Para 2021, em vista de não terem sido
constatadas alterações relevantes na situação dos bens que
compõem o imobilizado da companhia, incluindo as aquisições
realizadas durante o exercício, a sua administração decidiu
manter as mesmas taxas de depreciação calculadas pelos
mesmos prazos de vida útil adotados em 2010. As taxas anuais
de depreciação são as seguintes:
DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
Máquinas e Equip.
 Industriais 2,45% a 20,20% 2,45% a 20,20%
Móveis, Utensílios
 e Instalações 4% a 10% 4% a 10%
Equipamentos Proces-

DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
 samentos de Dados 5% a 20% 7% a 18%
Veículos 20,00% 20,00%
g) INTANGÍVEL: O intangível é formado pelo valor da marca
Ilumatic. Os demais bens intangíveis são avaliados pelo custo
de aquisição, sendo o software amortizado a taxa de 5% a
20% a.a. h) PROVISÃO PARA FÉRIAS E ENCARGOS: Foi
constituída com base no direito adquirido dos funcionários até
a data do balanço, acrescido dos encargos sociais
correspondentes e, do adicional de um terço. i) PROVISÃO
PARA O IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL:
Quando calculada, é efetuada com base no lucro real, com a
aplicação das alíquotas previstas na legislação fiscal: imposto
de renda 15%, mais adicional de 10% sobre o lucro excedente
a R$ 240.000,00 e 9% de contribuição social. j) OUTROS
ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES:
São demonstrados pelos valores de realização (ativos) e pelos
valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e variações cambiais incorridas
até a data do balanço (ativos/passivos).
NOTA 4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
Caixas e bancos 241.505 1.208.822
Aplicação de liquidez imediata - -
TOTAL 241.505 1.208.822
O caixa corresponde a bens numerários em moeda nacional.
Os bancos representados pelas contas de livre movimentação
mantidas com instituições financeiras, correspondem ao saldo
existente no final do exercício.
NOTA 5. ESTOQUES: Os estoques correspondem a:
DESCRIÇÃO 31/12/2021 31/12/2020
Produtos Acabados 1.816.430 2.199.341
Mercadorias para Revenda 614.401 347.385
Produtos em Elaboração 5.867 6.345
Matérias-Primas 8.892.396 5.349.540
Materiais de consumo 13.426 -
Estoque de terceiros
 em nosso poder 758.145 910.705
Adiant. a fornecedores 1.322.554 1.040.600
TOTAL 13.423.219 9.853.916

Os estoques de produtos acabados e mercadorias para
revenda são destinados à venda, e seu giro e volumes
estão compatíveis às suas espécies e sazonalidade. NOTA
6. VALOR PRESENTE – CLIENTES E FORNECEDORES: A
empresa não efetuou ajustes a valor presente de suas contas
a receber e a pagar, em razão de não serem relevantes.
NOTA 7. IMPOSTOS A RECUPERAR: Correspondem a
saldos de Imposto de Renda e da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido, de antecipações mensais e de retenção do
imposto de renda de juros sobre o capital próprio, de créditos
homologados pela RFB e impostos recuperáveis oriundos
de aquisição de insumos e serviços. Os valores estão
atualizados pela variação mensal da Selic até 31/12/2021 e
31/12/2020, quando aplicável. NOTA 8. REALIZÁVEL A
LONGO PRAZO: Depósitos judiciais: A Ilumatic S.A
ofereceu a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo,
com anuência do Tribunal de Justiça, o qual determinou a
penhora de direitos creditórios no valor de R$ 4.650.491 em
2021 e R$4.278.859 em 2020 para garantir o
prosseguimento de discussão judicial, e para garantir
discussões de processos trabalhistas e tributários o valor de
R$ 964.384 em 2021 e R$ 832.917 em 2020.

NOTA 10. OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO: a)
ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL:
Correspondem a recursos para serem utilizados com intuito
de aumentar o capital social. b) EMPRÉSTIMOS COM
PESSOAS LIGADAS: Os empréstimos a longo prazo foram
totalmente quitados para o ano de 2021. NOTA 11.
CONTINGÊNCIAS JUDICIAIS: a) Fiscais: A companhia
defende-se de execução fiscal da fazenda estadual (ICMS)
no montante aproximado de R$ 2.500.000. Também segundo
os consultores jurídicos da companhia, o grau de incerteza
não permite a determinação de probabilidade de perda, sendo
grande, no mérito, a expectativa de sucesso nas demandas.
b) Garantias: Para as contingências passivas a Controladora
Intral S/A avalizou fianças bancárias para garantir

demonstrado no quadro a seguir:
DESCRIÇÃO 31/12/2021
Lucro líquido do exercício 2.148.615
Compensação de prejuízos -
Reserva legal (107.430)

Aos Administradores e Acionistas da
ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E ELETROMETALÚRGICA
São Paulo -SP
Opiniãocom ressalva: Examinamos as demonstrações
contábeis da ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA, que compreendem o balanço
patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício f indo nessa data, bem como as
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto
pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações
contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
f inanceira da ILUMATIC S/A ILUMINAÇÃO E
ELETROMETALÚRGICA 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 com ressalva: No exercício encerrado
em 31/12/2021 a Companhia deixou de constituir provisão
no valor de R$ 1.792.444,26, relacionada a processo
originado de reclamatória trabalhista, considerada por seus
assessores jurídicos como de risco de perda provável. Esse
procedimento gerou um efeito positivo no resultado do
exercício e no Patrimônio Líquido no mesmo valor. 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 contábeis”. 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.
Outras Informações que acompanham as
demonstrações contábeis e o relatório do auditor: A
administração da Companhia é responsável por essas
outras informações que compreendem o Relatório da
Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações
contábeis 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 contábeis, 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 contábeis, 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 declarar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas
demonstrações contábeis: A administração é responsável
pela elaboração e adequada apresentação das
demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção
relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis. Os responsáveis pela
administração da Companhia são aqueles com

responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis:
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as
demonstrações contábeis, 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 contábeis. 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 contábeis,
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 polít icas contábeis uti l izadas 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 signif icativa em relação à capacidade de
continuidade operacional da Companhia. 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 contábeis, inclusive as divulgações e
se as demonstrações contábeis representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira
compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração
a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações de auditoria,
inclusive as eventuais deficiências nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
Eldorado do Sul, 26 de abril de 2022.

Adriana Kahler Libino
Contadora - CRC/RS - 068342/O-4

determinadas   demandas (trabalhistas) e em favor da
Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo para garantir
o prosseguimento da discussão judicial, penhora de direitos
creditórios pertencentes a executada nos autos do processo
e seguro garantia. NOTA 12. CAPITAL SOCIAL: a) CAPITAL
SOCIAL: O capital social da companhia, no montante de R$
21.000.000, pertencente inteiramente a acionistas domiciliados
no país, está composto por 200.000 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal. b) DIVIDENDOS E JUROS
SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO: A política de distribuição de
dividendos da empresa prevê que do lucro líquido no mínimo
25% será destinado aos acionistas como dividendos. No
exercício de 2021 foram calculados juros sobre o capital próprio,
os quais foram imputados aos dividendos, conforme

NOTA 13. COBERTURA DE SEGUROS: Em 31 de dezembro de 2021 a Companhia possuía cobertura de seguros contra
incêndios e riscos diversos, com a HBI Seguros, para os bens do ativo imobilizado e para os estoques, por valores considerados
suficientes para cobrir eventuais perdas. VALOR VALOR
OBJETO MODALIDADE SEGURADO 2021 SEGURADO 2020
Edificações e conteúdos, estoques, almoxarifados, Incêndio e
 responsabilidade cívil e lucros cessantes riscos diversos 51.502.916 47.999.000
Veículos Colisão e

responsabilidade civil 1.710.000 1.710.000
Total 53.212.916 49.709.000

DESCRIÇÃO 31/12/2021
Base de cálculo para os dividendos 2.041.184
Dividendos propostos 510.296
Juros sobre o capital próprio
 atribuído aos dividendos -
Dividendos 510.296

Extremamente fácil de 
ser moldado, o aço é 
utilizado de diversas 
formas, espessuras 
e tamanhos, além 
de possuir um preço 
mais atrativo quando 
comparado com 
outros materiais, o 
que o torna útil em 
vários setores

Basicamente, existem 
seis tipos de aço: 
carbono, ligado, aço 

inoxidável, aço inoxidável 
ferrítico, aço inoxidável 
austenítico e aço galvani-
zado. O aço está presente 
em todos os lugares. Na 
alimentação, por exemplo, 
além das óbvias latinhas, 
também são utilizados nas 
embalagens longa vida, 
aqueles que contêm leite, 
sucos, molhos ou alimen-
tos em que basta abrir a 
caixa, colocar o conteúdo 
em um prato e levar ao 
micro-ondas.

“O aço de baixo carbono, 
por exemplo, é o tipo de aço 
mais popular no mercado, 
normalmente utilizado em 
vigas, chapas e suportes. 
E com cada tipo de com-
posição, o aço se torna 
específico para cada tipo de 
utilização na nossa rotina”, 
comenta o gerente de mar-
keting da Açovisa, Giovani 
Marques da Costa. Além 
disso, o aço é um produto 
100% reciclável. Números 
da International Iron and 
Steel Institute indicam que 
630 milhões de toneladas 
do produto são recicladas 
anualmente. 

E o Brasil tem se apresen-
tado como um dos líderes 
globais em reciclagem. 
Só a associação sem fins 
lucrativos Prolata reciclou 
55.090 toneladas de la-
tas de aço em 2021 - por 
exemplo -, o que representa 
um aumento de 141% em 
comparação a 2020. A 
maioria dessas latas foram 
recicladas nas regiões Sul, 
Sudeste e Nordeste: 28, 
16 e 8 mil toneladas de 
latas de aço pós consumo, 
respectivamente. Paraná é 
o estado que mais reciclou. 
Confira os tipos de aço mais 
utilizados e locais que são 
encontrados:
	 •	Aço Carbono - Os 

aços carbono são clas-
sificados em outros 
seis tipos: aço de baixo 
carbono, aço de médio 
carbono e aço de alto 
carbono. E essas ca-
tegorias podem variar 

ainda mais dependendo 
do tipo de elemen-
tos acrescentados na 
composição do mate-
rial como manganês, 
cromo, silício, níquel, 
molibdênio, vanádio, 
alumínio e nióbio.

  Brinquedos, carcaças 
de celulares e equipa-
mentos de ginástica são 
um dos produtos onde 
o aço carbono pode 
ser encontrado. Ele 
também serve de ma-
téria-prima para obras 
arquitetônicas e de arte 
contemporânea; Já na 
indústria automotiva, 
ele está mais do que 
presente: representa 
56% do peso total de 
um carro; Aviões, trens 
e bicicletas, são alguns 
dos modais de transpor-
te que usam bastante 
aço carbono.

	 •	Aço liga - Também 
possui sub variações, 
como baixa liga, aço 
média liga e aço alta 
liga. São usados, prin-
cipalmente na fabrica-
ção de eixos, tubos e 
peças para aplicações 
relacionadas à geração 
de energia e fabricação 
de ferramentas para 
exploração de petróleo 
ou em juntas universais, 
terminais de direção e 
correntes de aciona-
mento de máquinas. 

  “A indústria destes 
setores demandam mui-
to do aço em torres 
de transmissão, turbi-
nas, rotores, reatores e 
exaustores”, explica o 
gerente de marketing da 
Açovisa. Outros setores, 
como construção civil e 
naval, além das indús-
trias automobilística 
também usam bastante 
do aço de ligamento. 

	 •	Aço inox - È o tipo 
de aço que é bastante 
utilizado na constru-
ção civil, dentro das 
residências, pois por se 
tratar de um ambiente 
úmido na maioria das 
vezes, ali é preciso um 
material que não enfer-
ruje e cuja superfície 
seja lisa e livre de poros 
a fim de dificultar a ade-
são de bactérias. Nesse 
ambiente residencial o 
aço é usado em pias, 
bancadas, panelas e 
eletrodomésticos em 
geral, como fogões, 
máquinas de lavar, mi-
cro-ondas e geladeiras. 
- Fonte e outras obser-
vações: (https://www.
acovisa.com.br/).

Você não sabia que usava tantos tipos de aço no seu dia a dia.

Material versátil, 
o aço é utilizado 

em diferentes 
objetos e locais
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