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...continuação
Matéria-prima
44.603
40.362
Embalagem
10.811
8.760
Outros
1.989
2.252
Transporte
4.555
4.176
Imobilizado
311
344
Fornecedores estrangeiros
Matéria-prima
6.632
1.020
Transporte
2093
1.233
Total
71.684
58.822
O aumento de 23,81% na linha de matéria-prima, está relacionado principalmente pelo impacto do dólar nos insumos, que
fechou 2020 em 5,1967e considerável aumento em 2021, fechando em 5,5999 e pela postergação de pagamento junto aos
fornecedores através de negociação em virtude da pandemia,
e pela perspectiva positiva de volumes para o início de 2022.
11. Empréstimos e financiamentos
Vencimento
Empréstimo em
moeda nacional
Taxa
final 2021 2020
Nota de crédito à
exportação - NCE-BRA 14,01%
nov/25 8.578 11.266
Capital de Giro
Exportação - ITAU
12,95%
out/23 6.571 9.749
Capital de Giro
Exportação - ITAU
12,31%
mar/22 3.020
Capital de Giro
Exportação - C.E.F
11,82%
nov/24 3.664 4.905
Arrendamento mercantil 14,07%
set/24
330
211
Empréstimo em moeda estrangeira
Adiantamento de contrato de
câmbio - ACC-BRAS
13.690
Operações com derivativos
37.696 16.170
Marcação a mercado de derivativos
Total
73.549 42.301
Modalidade
Nota de crédito à exportação
Adto Contrato de câmbio - ACC
Leasing
Total

31/12/2020
25.919
211
26.130
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Circulante
57.616 23.749
Não circulante
15.933 18.552
Total
73.549 42.301
Os empréstimos de capital de giro e adiantamentos de contrato de câmbio estão garantidos por notas promissórias e a totalidade da carteira de cobrança até o limite mantido na instituição, e as operações de Finame e Arrendamento mercantil,
pelos próprios bens financiados. A Companhia utiliza instrumentos financeiros somente para proteção de riscos identificados limitados a 100% do valor desses riscos, conforme política da organização. As operações com derivativos são exclusivamente utilizadas para reduzir a exposição à flutuação
de moeda estrangeira e taxa de juros, visando à manutenção
do equilíbrio da estrutura de capital. A operação principal realizada pela Companhia refere-se à proteção do açúcar, principal insumo de sua manufatura, sendo a gestão dessa operação é realizada em conjunto com a FCStone. A Companhia
possui contratos de empréstimos que contém cláusulas restritivas não financeiras (covenants), as quais estão em conformidade em 31 de dezembro de 2021, sendo estas: (i) Deixar
de cumprir qualquer obrigação estabelecida nos instrumentos
de créditos firmados; (ii) Sofrer protestos de dívida líquida e
certa, salvo se for feito por erro ou má fé, devidamente comprovados; (iii) Suspender as atividades por mais de 30 dias;
(iv) Vier a ser impedido, por normas do Banco Central do
Brasil, de participar de operações de crédito, inclusive como
coobrigado; (v) For sujeito passivo de demanda judicial que
possa atingir os direitos creditório dos bancos; e (vi) Pedir
recuperação judicial, ou for decretada a sua falência, ou tiver
contra si formulação de pedido de liquidação ou decretação
de intervenção.

Saldo inicial
Provisão Var.Cambial Var.Cambial Saldo final
Captação Pagamentos de Juros
Ganho
Perda 31/12/2021
12.000
19.558
329
31.887

18.189
5.624
216
24.029

2.101
297
8
2.406

2.192
2.192

1.652
1.652

21.832
13.690
331
35.854

A seguir demonstramos anualmente amortização projetada da
dívida:
Vencimentos em:
2022 2023 Após 2023 Total
Empréstimo em moeda nacional
Nota de crédito à
exportação - NCE-BRA
2.782 2.782
2.953 8.517
Capital de Giro
Exportação - Itaú
3.428 3.143
- 6.571
Capital de Giro
Exportação - Itaú
3.020
- 3.020
Capital de Giro
Exportação - C.E.F
1.256 1.256
1.152 3.664
Arrendamento mercantil
120
121
90
331
Adiantamento de contrato
de câmbio - ACC-Bras
9.314 4.433
- 13.747
Marcação a mercado
de derivativos
37.696
- 37.696
Total
57.616 11.735
4.195 73.546
12. Obrigações trabalhistas e tributárias
31/12/2021
31/12/2020
Obrigações tributárias:
PIS a recolher
42
180
Cofins a recolher
210
IRPJ a recolher
528
189
CSLL a recolher
1.108
Outros impostos e contribuições
152
250
ICMS a recolher
147
Obrigações trabalhistas:
FGTS
297
287
INSS a recolher
955
1.952
Parcelamentos:
Parcelamento INSS
796
Parcelamento ICMS - PPI
5.033
Parcelamento federal-IR/CS/PIS/Cofins
4.199
Refis crise
4.386
Parcelamento PERT
3.803
Parcelamento IRPJ, CSLL e PIS
557
Total
11.873
13.198
Circulante
3.361
4.954
Não circulante
8.512
8.244
Total
11.873
13.198
12.1. Parcelamentos - O Governo Federal editou a MP 783
que instituiu o Programa Especial de Regularização Tributária PERT. O Pert abrange os débitos de natureza tributária e não
tributária, vencidos até 30 de abril de 2017, inclusive aqueles
objetos de parcelamentos anteriores rescindidos ou ativos, em
discussão administrativa ou judicial, ou provenientes de lançamento de ofício efetuados após a publicação da Lei 13.496/
2017 (25.10.2017), desde que o requerimento seja efetuado no
prazo de adesão. Em dezembro de 2017 foi homologada a
adesão da Companhia ao PERT - Programa Especial de Regularização Tributária. Os processos em discussão referente
Contribuição Previdenciária 60 relativas ao ano de 2015 pela
Desoneração da Folha de Pagamento, CSLL 60 e IRPJ 60 pela
tributação das Receitas oriundas da Desoneração da folha de
pagamento foram incluídos no programa. O PERT - Programa
Especial de Regularização Tributária, ofereceu benefícios, os
quais a Companhia julgou vantajosos frente a obrigação original, com parcelamento em até 145 parcelas com redução de
80% dos juros e 40% da multa. Em 14 de dezembro de 2018
houve a consolidação do Pert, agora a Companhia possui controle sobre dois blocos de parcelamentos, onde além do Pert
possui o Refis com adesão feita em dezembro de 2013, instituído pela Lei no 11.941/09 e pela Medida Provisória no 70/2009
sendo reaberto o prazo através da Lei no 12.865/13. Ambos os
parcelamentos se encontram regulares e em 31 de dezembro
de 2021, seus saldos a pagar conforme extrato da Receita Federal do Brasil são: Refis da Crise – a pagar 83 parcelas de
180 no valor de R$ 54.649,67 (dezembro de 2021) com previsão de pagamento da última parcela em novembro de 2028.
Pert - a pagar 91 parcelas de 145 no valor de R$ 42.224,54
(dezembro de 2021) com previsão de pagamento da última parcela em agosto de 2029.
Saldo em Amortização
Juros de Saldo em
31/12/2020
Principal atualização 31/12/2021
Parcelamentos:
Refis da Crise 5.033
(647)
1.251
4.386
Pert
4.199
(497)
593
3.803
INSS - 60
(205)
7
796
IRPJ - 60
(190)
80
557
Total
9.232
(1.539)
1.931
9.542
13. Provisão para contingências - A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos
judiciais. As respectivas provisões para contingências foram
constituídas considerando a estimativa feita pelos Assessores
Jurídicos, para os processos cuja probabilidade de perda nos
respectivos desfechos foi avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não produzirá
efeito significativamente diferente do montante provisionado.
13.1. Composição da provisão de contingências
2021
2020
Contingências trabalhistas e previdenciárias (a) 366
366
Contingências cíveis
464
Contingências tributárias (b)
Total
366
830
(a) As contingências trabalhistas e previdenciárias referem-se
a processos movidos por ex-funcionários vinculados a verbas
decorrentes da relação de emprego e a vários pleitos indenizatórios; e (b) As contingências tributárias referem-se a estorno
de ICMS de baixas de Estoque de 2016, sendo as mesmas
estornadas em 2021, por completar 05 anos.

13.2. Movimentação das provisões de contingências
2021
2020
Saldo inicial
830 1.168
Provisões
366
Reversões
(464) (704)
Saldo final
366
830
Com base na avaliação dos assessores jurídicos da Companhia, há processos com probabilidade de perda possível no
montante de R$ 9.354 em 31 de dezembro de 2021 (R$ 8.514
em 2020).
14. Arrendamento - O cronograma de pagamento dos arrendamentos e conforme segue: Saldo final em: 2021
2020
Fluxo de pagamentos
Total
1.967 2.186
(-) Encargos financeiros futuros
(96) (122)
Valor presente dos pagamentos
2.088 2.088
Passivo circulante
1.936 1.863
Passivo não circulante
8.951 10.283
A movimentação do arrendamento e conforme segue:
Saldo final em:
2021
2020
Celebração de contrato em 1o de dezembro
de 2020
12.136 12.136
Pagamentos
(1.361)
Juros incorridos
112
10
Saldo final
10.887 12.146
Passivo circulante
1.936 1.863
Passivo não circulante
8.951 10.283
A Companhia não possui outros contratos de arrendamento
para os quais não foram aplicados os requisitos do pronunciamento técnico CPC 06 (R2) - Arrendamentos.
15. Patrimônio líquido - 15.1. Capital social - O capital social
subscrito e integralizado, está representado por 1.500.000
ações nominativas com valor nominal de R$ 10,00, totalizando
R$ 15.000. 15.2. Reservas legal - A reserva legal é constituída
anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva
legal tem por fim assegurar a integridade do capital social e
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos e aumentar o capital. 15.3. Destinação do lucro líquido - O lucro
líquido do exercício, após a constituição da reserva legal é
destinado como “Reserva de lucros a realizar”. Em decorrência do acima descrito, o lucro líquido da Companhia tem sido
destinado da seguinte forma:
2021
2020
Lucro líquido do exercício
15.805 12.248
Dividendos propostos 15.4
(4.770) (2.909)
Destinação da reserva legal (5%)
(397) (612)
Reavaliação do ajuste de avaliação
patrimonial 15.5
945
898
Apropriação de lucros a realizar
11.583 9.625
15.4. Dividendos propostos - O Estatuto social da Companhia prevê que os dividendos não sejam inferiores a 25% do
lucro líquido do exercício atribuível a participação dos controladores, portanto, a Companhia registrou a obrigação no final
do exercício de 2020 para os dividendos mínimos obrigatórios.
Os dividendos a pagar são reconhecidos no passivo em 31 de
dezembro de cada ano sempre que houver lucro.
2021
2020
Lucro líquido do exercício
15.805 12.248
(-) Reserva legal - 5%
(397) (612)
Lucro líquido ajustado para fins
de dividendos
15.408 11.636
Dividendos obrigatórios - 25% (a)
4.770 2.909
Realização do ajuste de
avaliação patrimonial
(945) (898)
Reserva de lucros
11.583 9.625
(a) Durante o exercício de 2021, a Companhia realizou o pagamento antecipado dos dividendos no montante de R$ 4.770,
conforme aprovado em AGOE aprovada em 16 de fevereiro de
2021. 15.5. Ajuste de avaliação patrimonial - Reflete a
reavaliação espontânea dos ativos imobilizados, relativos ao
Grupo de máquinas e equipamentos da Companhia, líquidos
dos efeitos tributários, e é realizada com base na depreciação
desses ativos. A Companhia constituiu imposto de renda e contribuição social diferidos passivos referentes à reserva de
reavaliação no montante de R$ 7.021 em 31 de dezembro de
2021 (R$ 7.342 em 31 de dezembro de 2020). 15.6. Lucro
básico e diluído por ação - Apresentamos a seguir o cálculo
do prejuízo por quota básico:
2021
2020
Numerador básico
Resultado do exercício
15.805 12.248
Denominador
Média ponderada de ações - básica
1.500
1.500
Lucro básico por ação em (R$)
10,5367 8,1653
A Companhia não possui itens diluidores para o cálculo do lucro diluído por ação. 16. Receita operacional líquida
2021
2020
Receita bruta de vendas - mercado interno 532.686 449.932
Receita bruta de vendas mercado externo (a)
70.704 85.332
(-) Descontos incondicionais (b)
(105.666) (85.882)
(-) Devoluções
(7.710) (5.741)
(-) Impostos sobre vendas
(78.634) (70.346)
Receita líquida de vendas
411.380 373.295
(a) Em 2021 a Companhia focou esforços para manutenção de
suas exportações, que representaram 14,21 das receitas nesse exercício. Apesar do menor volume quando comparado com
2020, o aumento da taxa do dólar no exercício, fechando em
R$5,5999 maior do que R$ 5,1967 de 31 de dezembro de
2020, garantiu um resultado positivo para o canal de Exportação; e (b) A mudança ocorrida em 2020 nana política Comercial da companhia, com unificação de tabela de preço, passando a prevalecer a maior tabela, e o maior desconto, também
levou impacto na linha de Descontos Incondicionais com alta
na variação, em virtude de maior desconto aplicado.

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis - Aos Administradores e Acionistas da
Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. - Embu das Artes SP. Opinião com ressalva - Examinamos as demonstrações
contábeis da Liotécnica Tecnologia em Alimentos S.A. (“Companhia”), 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 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir, instituída “Base para opinião com ressalva, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Liotécnica Tecnologia em Alimentos
S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa para o exercício
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva - O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por maioria,
em julgamento com repercussão geral no dia 13 de maio de
2021, que o ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias
e Serviços) não compõe a base de cálculo do PIS (Programa
de Integração Social) e da Cofins (Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social), sendo a decisão homologada
a partir de 15 de março de 2017, data em que foi fixada a tese
de repercussão geral, quando do julgamento do recurso extraordinário (RE) 574.706, ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que foi profe-

rido o julgamento. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia
possui ação judicial ajuizada em 25 de maio 2015 para a exclusão do ICMS da base de cálculo dos tributos de PIS e Cofins, e
com base na avaliação de seu assessor jurídico, o prognóstico
de perda é remoto, entretanto não procedeu com o registro do
referido crédito do qual possui realização de ganho praticamente certa. Em decorrência desse assunto, o balanço patrimonial no que tange ao ativo circulante, o patrimônio líquido e a
demonstração do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2021, estão subavaliados de forma relevante, em
decorrência do não registro dos créditos tributários e suas respectivas atualizações relativos aos referidos períodos requeridos na ação judicial no montante estimado de R$ 37.019 mil.
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 com ressalva. Outras informações
que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor - A administração da Companhia é responsável
por estas outras informações que compreendem o relatório da
administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório da administração e não expressa-

17. Gerais, administrativas, comerciais e custos
Custo dos produtos vendidos
2021
2020
Matéria-prima e materiais de
uso e consumo (a)
(262.461) (230.252)
Custos com pessoal (b)
(40.150) (35.224)
Serviços de terceiros
(1.977)
(1.481)
Depreciação e amortização
(4.201)
(3.928)
Total
(308.789) (270.885)
(a) O aumento nos custos com matéria-prima e materiais de
uso e consumo está relacionado com a forte volatividade da
moeda americana, fechou o ano com aumento de de7,5%,
sendo cotado a R$ 5,5799, mas ao longo do exercício de 2021
o dólar teve fortes picos e chegou a ser cotada a R$ 5,79 , essa
variação cambial impacta diretamente os insumos importados e
também parte dos nacionais que sofrem indiretamente com o
efeito cambial; e (b) O aumento nos custos com pessoal se
devem a restruturação da área Comercial, em convergência
com as estratégias da companhia, fortalecendo o time com
dois executivos, sendo um deles o Diretor Comercial B2C, além
da restruturação da área de Operações que foi contemplada
com uma gerência de Recursos Industriais.
Gerais, administrativas e comerciais
2021
2020
Despesas com pessoal
(38.636) (34.540)
Despesas comerciais
(5.438)
(6.635)
Despesas com fretes e carretos
(6.655)
(5.328)
Despesas com depreciação
(4.192)
(2.784)
Despesas com manutenção
(6.865)
(5.113)
Despesas com comissões e corretagens (3.749)
(2.031)
Despesas com prestadores de serviços
(9.814)
(7.430)
Despesas tributárias
(1.502)
(701)
Despesas sobre fretes
(5.232)
(3.825)
Despesas com armazenagem
(1.384)
(803)
Outras despesas
(1.217)
(6.159)
Total
(84.684) (75.349)
18. Receitas e despesas financeiras
2021
2020
Receitas financeiras
Descontos obtidos
1487
653
Juros ativos
382
140
Total
1.869
793
Despesas financeiras
Juros passivos
(2.705)
(2.690)
Descontos concedidos
(4.858)
(3.888)
Despesas bancárias diversas
(1.170)
(1.522)
Imposto sobre operações
financeiras (IOF)
(132)
(62)
Perda com instrumento
derivativo realizado
(17.967)
(8.953)
Perda com instrumento derivativo
não realizado
(32.492) (10.906)
Total
(59.324) (28.021)
2021
2020
Variação cambial líquida
Variação cambial ativa
63.821
31.268
Variação cambial passiva
(4.661) (16.463)
Total
59.160
14.805
Resultado financeiro líquido
1.705 (12.423)
19. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido - a) Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social diferido
2021
2020
Passivo fiscal diferido
Ajuste de avaliação patrimonial
20.650
21.595
Alíquota vigente
34%
34%
Total passivo fiscal diferido
(7.021)
(7.342)
Ativo fiscal diferido
Provisão estimada de crédito de
liquidação duvidosa
(954)
(699)
Provisão de contingências
(366)
(830)
Ganhos ou perdas com hedge e
transações com leasing
(2.720)
(2.557)
Provisão fretes e carretos
(1.592)
(1.216)
Provisão gás natural
(716)
(465)
Provisão energia elétrica
(310)
(309)
Provisão com reembolso de clientes
1
(2.238)
Provisão com transações de clientes
1.358
Provisão de fornecedores
(783)
(631)
Provisão de passivo financeiro - Hedge
(3.353) (13.017)
Outras adições temporárias
(773)
(367)
Total
(10.208) (22.329)
Alíquota vigente
34%
34%
Total ativo fiscal diferido
3.472
7.592
Total ativo (passivo) diferidos
(3.549)
250
b) Composição da despesa
2021
2020
Imposto corrente
Imposto de renda corrente
(2.822)
(2.743)
Contribuição social sobre o lucro corrente (1.071)
(1.042)
Total
(3.893)
(3.785)
Imposto diferido
Imposto de renda diferido
(3.030)
(1.781)
Contribuição social sobre o lucro diferida (1.091)
(641)
Total
(4.121)
(2.422)
Total
(8.014)
(6.207)
c) Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social
2021
2020
Lucro antes do imposto de renda e
da contribuição social
23.819
18.455
Imposto calculado com base

em alíquotas vigentes - 34%
(8.098)
(6.275)
Reconciliação do imposto corrente:
(Adições)/Exclusões permanentes
Lei do bem - Lei no 11.196/2005
- Inovação tecnológica
796
586
Doações e brindes
(198)
(422)
Outras adições permanentes
(980)
(250)
Benefícios fiscais deduzidos do IRPJ
152
153
Totais das exclusões permanentes
(230)
67
(Adições) /exclusões temporárias
Provisão / reversão para créditos de
liquidação duvidosa
(87)
306
Provisão com transações de clientes
462
Provisão / reversão comissões
(97)
37
Provisão / reversão energia elétrica
(105)
Provisão para despesa com frete
(128)
143
Provisão / reversão fornecedores
(52)
(177)
Provisão para contingências
114
Ganhos ou perdas com hedge e
transações com leasing
10.312
880
Provisão / reversão de passivo
financeiro – Hedge
(7.003)
1.294
Efeito líquido das transações com leasing
14
39
Outras adições / exclusões temporárias
635
(699)
IR e CS calculado s/ prejuízo fiscal
147
590
Depreciação + juros s/ arrendamento
mercantil CPC 06 - IFRS 16
(92)
Totais das adições/exclusões
temporárias
4.111
2.422
Imposto de renda e contribuição
social corrente
(3.893)
(3.785)
Imposto de renda e contribuição
social diferidos
(4.121)
(2.422)
Total da despesa com imposto de
renda e contribuição social
(8.014)
(6.207)
Alíquota efetiva de imposto de
renda e contribuição social
34%
34%
20. Seguros (não auditado) - A Companhia adota a política
de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como
suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a
natureza de sua atividade. As apólices estão em vigor e os
prêmios foram devidamente pagos. A Companhia possui um
programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com o nosso porte e operações, sendo a nossa cobertura de seguros consistentes com as outras Companhias de dimensão semelhante operando no setor. As premissas de riscos dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da autoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 21.
Instrumentos financeiros - A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A Administração desses
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.
A Administração de riscos e gestão de instrumentos financeiros é realizada pela Tesouraria, também fica sobre responsabilidade deste departamento o mapeamento, a definição de estratégia e controle de todos os riscos financeiros.
A Administração supervisiona a gestão desses riscos. As
políticas e procedimentos adotados pela entidade são apropriados para que os riscos financeiros sejam identificados,
avaliados e gerenciados. Todas as medidas são revisadas e
aprovadas pelo Comitê de Risco, que é composto pelo CEO,
Diretor Financeiro, Diretor de Compras e Tesoureiro. Não
são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa. Adicionalmente, a Administração procede com a avaliação tempestiva, acompanhando
os resultados financeiros obtidos avaliando as projeções futuras, como forma de garantir o cumprimento do plano de negócios definido e monitoramento dos riscos aos quais está exposta. 21.1. Fatores de risco financeiro - As atividades da
Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de
mercado (incluindo risco de moeda, risco de taxa de juros de
valor justo, risco de taxa de juros de fluxo de caixa), risco de
preço, risco de crédito e risco de liquidez. A gestão de risco é
realizada pela alta administração da Companhia, segundo as
políticas aprovadas pelos sócios. A Alta Administração da
Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra
eventuais riscos financeiros. 21.1.1. Risco de mercado - a)
Risco de taxa de juros - O risco de taxa de juros decorre da
parcela da dívida e aplicações financeiras referenciadas ao
CDI, que podem afetar as receitas ou despesas financeiras
caso ocorra um movimento desfavorável nas taxas de juros ou
na inflação. Considerando que parte substancial dos empréstimos da Companhia estão atrelados a taxas prefixadas, a Administração entende que o risco de mudanças significativas
no resultado e nos fluxos de caixa é baixo. Devido à natureza,
complexidade e isolamento de uma única variável, as estimativas apresentadas podem não representar fielmente o valor da
perda, caso a variável em questão tenha a deterioração apresentada. O cálculo foi efetuado para um cenário considerados pela Administração como razoavelmente possíveis de
ganho/perda no período de um mês.

CDI Exposição
Cenário
Cenário
Taxa de Posição em razoavelmente razoavelmente
Indexador
juros a.a.
31/12/2021
possível %
possível R$
Arrendamento mercantil
CDI
153,80%
331
11,65% a.a
59
Nota de crédito à exportação - NCE -BRA
CDI
69,90,3%
(8.578)
11,65% a.a
(699)
Capital de giro exportação - ITAU
CDI
139,03%
(6.571)
11,65% a.a
(1.064)
Capital de giro exportação - C.E.F
CDI
129,20%
(3.664)
11,65% a.a
(551)
Total
8.481
(2.255)
b) Risco cambial e commodities - O risco associado decorre da possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por
causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores captados no mercado.
Cenário
Cenário
Taxa do Posição em razoavelmente razoavelmente
Indexador
dólar
31/12/2021
possível %
possível R$
Clientes estrangeiros
USD
5,5805
5.118
10% a.a
512
Fornecedores estrangeiros
USD
5,5805
(8.751)
10% a.a
(875)
Instrumentos derivativos
USD
5,5805
(37.696)
10% a.a
(3.770)
Total
(41.328)
(4.133)
A exposição líquida ao risco da taxa de câmbio e commodities por ativos e passivos em moeda estrangeira, no exercício findo
em 31 de dezembro de 2021 foi um passivo de R$ 37.696. A
Companhia tem contratado operações financeiras com derivativos visando à proteção de sua exposição ao risco de câmbio
e commodities. Os principais instrumentos financeiros derivativos e os seus valores por categoria são os seguintes: · Derivativos – açúcar; e · Derivativos - moeda. As operações de derivativos de açúcar e moeda visam a proteger a Companhia da
exposição a riscos financeiros que a entidade possui relacionados as suas operações. c) Risco de crédito - O risco de
crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em
bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de
crédito a clientes como montadoras e o mercado de reposição.
Para bancos e instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades consideradas de primeira linha. A área de
análise de crédito avalia a qualidade do crédito do cliente, levando em consideração sua posição financeira, experiência
passada e outros fatores. A entidade está exposta ao risco de
crédito em suas atividades operacionais, incluindo depósitos
em bancos e instituições financeiras e outros instrumentos financeiros, os quais relacionamos os principais a seguir: Caixa
e equivalentes de caixa - O risco de crédito de saldos com
bancos e instituições financeiras é administrado pela Tesouraria de acordo com a política por esta estabelecida. Os recursos
excedentes são investidos apenas em contrapartes aprovadas
e dentro do limite estabelecido a cada uma. A exposição máxima da entidade ao risco de crédito em relação aos componentes do balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 é o valor justo do saldo existente na rubrica de “Caixa e equivalentes
de caixa”. Contas a receber - O risco de crédito do cliente é
administrado estando sujeito aos procedimentos, controles e
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política por ela estabelecida em relação a esse risco. Os limites
de crédito são estabelecidos para todos os clientes com base
em critérios internos de classificação. A qualidade do crédito
do cliente é avaliada com base em um sistema interno de classificação de crédito. Os recebíveis de clientes em aberto são
acompanhados com frequência pela tesouraria. Os limites de
riscos individuais são determinados com base em classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados pela Administração. A utilização de limites de crédito é
monitorada regularmente. Não foi ultrapassado nenhum limite
de crédito durante o exercício e a administração não espera
nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes, além da provisão já constituída (Nota Explicativa no 5).
d) Risco de liquidez - A previsão de fluxo de caixa é realizada
pela administração da Companhia. A Administração monitora
as previsões contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda. O excesso de caixa mantido pela Companhia,
além do saldo exigido para administração do capital circulante,
é investido em contas correntes com incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente
para fornecer margem suficiente conforme determinado pelas
previsões acima mencionadas. A tabela a seguir analisa os
passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas

de vencimento, correspondentes ao período remanescente no
balanço patrimonial até a data contratual do vencimento.
Menos de Entre um e Entre dois e
um ano dois anos cinco anos
Em 31 de dezembro de 2021
Empréstimo e
financiamentos
57.616
11.734
4.199
Fornecedores
71.684
Total
129.299
11.734
4.199
e) Gestão de capital - Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos sócios e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. Para manter
ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a
política de pagamento de dividendos, devolver capital aos sócios ou, ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o nível
de endividamento. A Companhia monitora o capital com base
no índice de alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A dívida líquida,
por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo
empréstimos de curto e longo prazo, conforme demonstrado
no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e
equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2021 e de 2020
podem ser assim sumariados:
2021
2020
Total dos empréstimos (Nota
Explicativa no 12)
73.549
42.301
Menos: caixa e equivalentes de caixa
(Nota Explicativa no 4)
(1.342)
(4.026)
Dívida líquida
72.207
38.705
Total do patrimônio líquido
52.842
38.076
Total do capital
125.049
76.351
Índice de alavancagem financeira - % 57,74%
47,99%
21.2. Estimativa do valor justo - Pressupõe-se que os saldos
das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor contábil, menos a perda (impairment), estejam
próximos de seus valores justos, considerando os prazos de
realização e liquidação desses saldos, de no máximo 45 dias.
O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação,
é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa contratuais, futuros, pela taxa de juros vigente no mercado, que está
disponível para a Companhia para instrumentos financeiros similares. As taxas de juros efetivas nas datas dos balanços são
os habituais no mercado e os seus valores justos não diferem
significativamente dos saldos nos registros contábeis. Os instrumentos financeiros são mensurados ao valor justo nas datas
dos balanços conforme determinado pelo CPC 40 - Instrumentos Financeiros: Evidenciação e de acordo com a seguinte hierarquia: Nível 1: avaliação com base em preços cotados (não
ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos
nas datas dos balanços. Um mercado é visto como ativo se os
preços cotados estiverem pronta e regularmente disponíveis a
partir de uma Bolsa de Mercadorias e Valores, um corretor,
grupo de indústrias, serviço de precificação ou agência reguladora e aqueles preços representam transações de mercado
reais, as quais ocorrem regularmente em bases puramente comerciais. Nível 2: utilizado para instrumentos financeiros que
não são negociados em mercados ativos (por exemplo, derivativos de balcão), cuja avaliação é baseada em técnicas que,
além dos preços cotados incluídos no Nível 1, utilizam outras
informações adotadas pelo mercado para o ativo ou passivo
direta (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). Nível 3: avaliação determinada em virtude
de informações, para os ativos ou passivos, que não são baseadas nos dados adotados pelo mercado (ou seja, informações
não observáveis). Em 31 de dezembro de 2021, a mensuração
dos derivativos da Companhia se enquadra no Nível 2. O valor
justo das operações de derivativos (“swaps”) é determinado
com base nas taxas futuras de Juros e Câmbio no fechamento
do balanço e o valor resultante foi descontado a valor presente.
21.3. Instrumento financeiro por categoria - a) A Administração entende que o valor justo dos ativos e passivos financeiros
é registrado pelo preço de saída, ou seja, o valor que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela transferência de
um passivo em uma transação corrente entre partes dispostas
a negociar, e não em uma venda ou liquidação forçada. Assim
os instrumentos financeiros representados acima, os quais são
reconhecidos nas demonstrações contábeis pelos seus valores
contábeis, não apresentam variações significativas em relação
aos respectivos valores de mercado, pois: (i) As taxas contratadas dos empréstimos e financiamentos são próximas aos seus
respectivos preços de saída atualmente praticados no mercado; (ii) Os vencimentos de parte substancial dos saldos, exceto
empréstimos e financiamentos, ocorrem em datas próximas às
dos balanços; e (iii) Instrumentos financeiros derivativos, caixa
e aplicações financeiras, já estão registrados pelo seu valor
justo.
Ativos financeiros
Categoria
2021
2020
Caixa e equivalentes
Valor justo por
1.342 4.026
de caixa
meio do resultado
Contas a receber
Empréstimos e
51.213 39.230
recebíveis
Partes relacionadas
Empréstimos e
recebíveis
Instrumentos financeiros Registrado pelo
35.188 4.215
derivativos
valor justo
Passivos financeiros
Fornecedores
Custo amortizado 71.684 58.822
Dividendos a pagar
Custo amortizado
- 4.080
Empréstimos e
Custo amortizado 19.920 7.579
arrendamentos CP
Instrumentos
Registrado pelo
37.696 16.170
financeiros derivativos
valor justo
Empréstimos e arrendamentos LP
Nota de crédito à
Custo
5.735 8.517
exportação - NCE-BRA amortizado
Capital de Giro
Custo amortizado
3.145
Exportação - ITAU
Capital de Giro
Custo amortizado
Exportação - ITAU
Capital de Giro
Custo amortizado
2.408
Exportação - C.E.F
Arrendamento
Custo amortizado
211
mercantil
Empréstimo em moeda estrangeira
Adto de contrato de
Custo amortizado
4.433
câmbio - ACC
Capital de giro
Custo amortizado
- 10.035
exportação - CEF/ ITAU
22. Transações que não afetam o caixa - Conforme requerido pelo pronunciamento técnico CPC 03 (R2) - Demonstração
dos Fluxos de Caixa, item 43, a seguir estão apresentadas as
transações de investimento e financiamento que não envolvem
o uso de caixa ou equivalentes de caixa, e, portanto, foram excluídas da demonstração dos fluxos de caixa.
31/12/2021 31/12/2020
Atividades de investimento
Ativo de direito de uso
12.136
Atividades de financiamento
Passivo de arrendamento
12.136
Total
24.272
23. Eventos subsequentes - Conflito Ucrânia x Russia - A
companhia realizou revisão em seu Planejamento Orçamentário de 2022 no início deste exercício, para considerar as possíveis perdas em volume de vendas destinadas ao exterior,
em decorrência da guerra na Europa entre Rússia e Ucrânia.
O planejamento anterior contemplava vendas no montante
aproximado de R$ 31,747, destinadas ao mercado russo,
contudo em virtude dos embargos impostos aquele país pela
comunidade internacional, as exportações passaram a ser
inviáveis e a receita esperada foi desconsiderada no planejamento da companhia, com respaldo do próprio cliente, mas
estrategicamente a direção da LIOTÉCNICA atuou com ajustes e ações para que ocorram compensações, em outras
frentes do mercado interno.
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mos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é 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 este fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração e da governança 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, a não
ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração
das demonstrações 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
obtivemos 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; · Obtivemos 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 contábeis 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; e · 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 governança a respeito, entre outros aspectos,
do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados
e das constatações significativas de auditoria, inclusive as
deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos.
São Paulo, 09 de junho de 2022
Raphael Tonetto Rodrigues - CT CRC 1SP-307.040/O-0
Grant Thornton Auditores Independentes
CRC 2SP-025.583/O-1
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