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Dados da Empresa / Composição do Capital

Número de Ações
(Unidades)

Trimestre Atual
30/09/2022

Do Capital Integralizado

Ordinárias 233.164

Preferenciais 0

Total 233.164

Em Tesouraria

Ordinárias 0

Preferenciais 0

Total 0
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
30/09/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

1 Ativo Total 2.527.489 2.415.596

1.01 Ativo Circulante 997.250 824.680

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 104.738 82.192

1.01.02 Aplicações Financeiras 2.208 0

1.01.03 Contas a Receber 462.260 393.763

1.01.03.01 Clientes 151.670 142.952

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 310.590 250.811

1.01.03.02.01 Contas a receber de partes relacionadas 307.239 224.315

1.01.03.02.02 Dividendos a receber 3.351 26.496

1.01.04 Estoques 309.842 245.521

1.01.06 Tributos a Recuperar 56.166 45.910

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 56.166 45.910

1.01.07 Despesas Antecipadas 8.238 7.833

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 53.798 49.461

1.01.08.03 Outros 53.798 49.461

1.01.08.03.01 Ativo de contrato 1.077 1.951

1.01.08.03.03 Outros ativos circulantes 52.721 47.510

1.02 Ativo Não Circulante 1.530.239 1.590.916

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 82.279 241.304

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 
Resultado

0 2.044

1.02.01.04 Contas a Receber 12.301 13.736

1.02.01.04.01 Clientes 12.301 13.736

1.02.01.07 Tributos Diferidos 13.603 111

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 13.603 111

1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 11.385 186.437

1.02.01.09.04 Créditos com partes relacionadas 0 138.411

1.02.01.09.05 Contas a receber de partes relacionadas 11.385 48.026

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 44.990 38.976

1.02.01.10.03 Ativo de contrato 5.308 1.412

1.02.01.10.04 Imposto a recuperar 6.626 4.583

1.02.01.10.05 Outros Créditos 33.056 32.981

1.02.02 Investimentos 1.215.330 1.125.687

1.02.02.01 Participações Societárias 1.205.890 1.116.247

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 9.440 9.440

1.02.03 Imobilizado 231.248 222.000

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 209.735 197.058

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 21.513 24.942

1.02.04 Intangível 1.382 1.925

1.02.04.01 Intangíveis 1.382 1.925
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
30/09/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

2 Passivo Total 2.527.489 2.415.596

2.01 Passivo Circulante 1.369.853 981.857

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 28.204 20.091

2.01.01.01 Obrigações Sociais 4.078 4.138

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 24.126 15.953

2.01.01.02.01 Obrigações e provisões trabalhistas 24.126 15.953

2.01.02 Fornecedores 165.217 136.031

2.01.03 Obrigações Fiscais 17.490 35.755

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 2.836 4.899

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 927 2.657

2.01.03.01.02 Outros Impostos Federais 1.909 2.242

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 14.654 30.856

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 480.040 358.719

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 480.040 358.719

2.01.05 Outras Obrigações 670.632 431.261

2.01.05.01 Passivos com Partes Relacionadas 605.936 333.060

2.01.05.02 Outros 64.696 98.201

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 10.283 48.333

2.01.05.02.04 Débito com partes relacionadas 0 120

2.01.05.02.06 Outras contas a pagar 47.613 43.490

2.01.05.02.07 Passivo de arrendamento 6.800 6.258

2.01.06 Provisões 8.270 0

2.01.06.02 Outras Provisões 8.270 0

2.01.06.02.05 Provisão para litígios 8.270 0

2.02 Passivo Não Circulante 733.172 961.821

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 515.974 575.269

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 515.974 575.269

2.02.02 Outras Obrigações 179.657 381.573

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 163.330 361.416

2.02.02.02 Outros 16.327 20.157

2.02.02.02.04 Outras contas a pagar 353 427

2.02.02.02.06 Passivo de arrendamento 15.974 19.730

2.02.03 Tributos Diferidos 0 4.307

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 0 4.307

2.02.04 Provisões 37.541 672

2.02.04.02 Outras Provisões 37.541 672

2.02.04.02.04 Provisão para litígios 37.541 672

2.03 Patrimônio Líquido 424.464 471.918

2.03.01 Capital Social Realizado 188.073 43.646

2.03.04 Reservas de Lucros 10.807 329.427

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 137.412 0

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -12.144 -12.144

2.03.06.01 Transação de capital entre sócios -12.144 -12.144

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 100.316 110.989
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/07/2022 à 30/09/2022

Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2022 à 30/09/2022

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior

01/07/2021 à 30/09/2021

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2021 à 30/09/2021

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 477.609 1.296.310 368.699 959.824

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -380.605 -1.048.444 -305.328 -756.975

3.03 Resultado Bruto 97.004 247.866 63.371 202.849

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -13.240 -32.897 16.747 33.331

3.04.01 Despesas com Vendas -40.564 -118.912 -28.251 -71.745

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -32.536 -92.576 -28.583 -82.436

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 2.645 0 2.250 5.356

3.04.05 Outras Despesas Operacionais 0 -1.877 0 0

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 57.215 180.468 71.331 182.156

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 83.764 214.969 80.118 236.180

3.06 Resultado Financeiro -39.934 -93.995 -43.546 -73.637

3.06.01 Receitas Financeiras 46.384 210.996 38.245 142.869

3.06.02 Despesas Financeiras -86.318 -304.991 -81.791 -216.506

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 43.830 120.974 36.572 162.543

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -3.782 13.800 4.671 2.341

3.08.01 Corrente -3.983 -3.985 11.756 -2.271

3.08.02 Diferido 201 17.785 -7.085 4.612

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 40.048 134.774 41.243 164.884

3.11 Lucro/Prejuízo do Período 40.048 134.774 41.243 164.884

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.01.01 ON 171,76 468,2 124,34 497,11

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01 ON 171,76 468,2 124,34 497,11
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/07/2022 à 30/09/2022

Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2022 à 30/09/2022

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior

01/07/2021 à 30/09/2021

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2021 à 30/09/2021

4.01 Lucro Líquido do Período 40.048 134.774 41.243 164.884

4.02 Outros Resultados Abrangentes 3.121 -8.035 6.748 -2.902

4.02.01 Efeito ajuste economia hiperinflacionária em filial no exterior 1.105 2.809 -1.102 -666

4.02.02 Efeito ajuste economia hiperinflacionária em controlada no exterior 4.216 10.716 286 1.431

4.02.03 Variação cambial de filial e controlada no exterior -2.200 -21.560 7.564 -3.667

4.03 Resultado Abrangente do Período 43.169 126.739 47.991 161.982
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DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2022 à 30/09/2022

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2021 à 30/09/2021

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais -13.603 3.635

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 60.245 57.074

6.01.01.01 Lucro antes do IR 120.974 162.543

6.01.01.02 Depreciação e amortização 20.126 18.981

6.01.01.03 Baixa de propriedade para investimento 0 1.500

6.01.01.04 Realização ajuste valor presente - CPC 06 1.092 214

6.01.01.05 Efeito Hiperinflação - CPC 42 -925 -1.867

6.01.01.06 Resultado nas baixas do imobilizado 2.138 713

6.01.01.07 Resultado de equivalência patrimonial -180.468 -182.156

6.01.01.08 Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas 3.982 -3.641

6.01.01.09 Provisão para estoques obsoletos 435 405

6.01.01.10 Realização do lucro na integralização do capital -463 -217

6.01.01.11 Provisão para litígios 45.139 35

6.01.01.12 Reversão para avais em terceiros 0 -841

6.01.01.13 Juros e variação cambial sobre empréstimos e 
financiamentos

48.215 61.405

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -73.848 -53.439

6.01.02.01 Contas a receber -11.265 -10.428

6.01.02.02 Estoques -64.756 -53.242

6.01.02.03 Impostos a recuperar -11.931 -8.078

6.01.02.04 Outras contas a receber -4.963 189

6.01.02.05 Fornecedores 29.186 42.882

6.01.02.06 Obrigações fiscais e sociais -9.168 2.023

6.01.02.07 Outras contas a pagar 4.049 -23.240

6.01.02.08 Imposto de renda e contribuição social pagos -5.000 -3.545

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -27.162 -23.992

6.02.01 Em aplicações financeiras -164 2.206

6.02.02 Em propriedade para investimentos 0 -400

6.02.03 Em investimentos -1.109 -5.610

6.02.04 Em imobilizado -25.889 -19.957

6.02.05 No intangível 0 -231

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 63.311 -8.750

6.03.01 Empréstimos e financiamentos – captação 424.277 219.313

6.03.02 Empréstimos e financiamentos - pagamentos -334.560 -211.703

6.03.03 Juros de empréstimos pagos -75.906 -43.415

6.03.04 Créditos com partes relacionadas 860 -121.297

6.03.05 Débitos com partes relacionadas 92.426 164.121

6.03.06 Pagamentos realizados arrendamento -5.736 -3.280

6.03.07 Pagamentos de dividendos -38.050 -12.489

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 22.546 -29.107

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 82.192 99.864

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 104.738 70.757
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 30/09/2022

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01 Saldos Iniciais 43.646 0 329.427 0 98.845 471.918

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 43.646 0 329.427 0 98.845 471.918

5.04 Transações de Capital com os Sócios 144.427 0 -318.620 2.638 -10.673 -182.228

5.04.01 Aumentos de Capital 144.427 0 -144.427 0 0 0

5.04.05 Ações em Tesouraria Vendidas 0 0 -174.193 0 0 -174.193

5.04.08 Realização da depreciação do custo atríbuido, líquida de 
tributos 

0 0 0 2.638 -2.638 0

5.04.09 Efeito ajuste economia hiperinflacionária em filial no exterior 0 0 0 0 2.809 2.809

5.04.10 Efeito ajuste economia hiperinflacionária em controlada no 
exterior 

0 0 0 0 10.716 10.716

5.04.11 Variação cambial de filial e controlada no exterior 0 0 0 0 -21.560 -21.560

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 134.774 0 134.774

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 134.774 0 134.774

5.07 Saldos Finais 188.073 0 10.807 137.412 88.172 424.464
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido

5.01 Saldos Iniciais 57.894 0 179.891 0 105.332 343.117

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 57.894 0 179.891 0 105.332 343.117

5.04 Transações de Capital com os Sócios -14.248 0 0 3.430 -6.332 -17.150

5.04.08 Realização da depreciação do custo atribuído, líquida de 
tributos 

0 0 0 3.430 -3.430 0

5.04.09 Efeito ajuste economia hiperinflacionária em filial no exterior 0 0 0 0 -666 -666

5.04.10 Efeito ajuste economia hiperinflacionária em controlada no 
exterior 

0 0 0 0 1.431 1.431

5.04.11 Variação cambial de filial e controlada no exterior 0 0 0 0 -3.667 -3.667

5.04.12 Redução de Capital -14.248 0 0 0 0 -14.248

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 164.884 0 164.884

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 164.884 0 164.884

5.07 Saldos Finais 43.646 0 179.891 168.314 99.000 490.851
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DFs Individuais / Demonstração de Valor Adicionado

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2022 à 30/09/2022

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2021 à 30/09/2021

7.01 Receitas 1.544.960 1.176.762

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 1.536.695 1.170.008

7.01.02 Outras Receitas 12.247 3.113

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -3.982 3.641

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1.119.736 -782.675

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -909.302 -636.613

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -210.434 -146.062

7.03 Valor Adicionado Bruto 425.224 394.087

7.04 Retenções -20.126 -18.981

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -20.126 -18.981

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 405.098 375.106

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 391.464 325.025

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 180.468 182.156

7.06.02 Receitas Financeiras 210.996 142.869

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 796.562 700.131

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 796.562 700.131

7.08.01 Pessoal 131.248 114.292

7.08.01.01 Remuneração Direta 108.062 95.382

7.08.01.02 Benefícios 14.116 12.135

7.08.01.03 F.G.T.S. 9.070 6.775

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 225.174 203.821

7.08.02.01 Federais 99.588 97.832

7.08.02.02 Estaduais 125.305 105.763

7.08.02.03 Municipais 281 226

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 305.366 217.134

7.08.03.01 Juros 116.606 58.170

7.08.03.02 Aluguéis 373 387

7.08.03.03 Outras 188.387 158.577

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 134.774 164.884

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 134.774 164.884
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
30/09/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

1 Ativo Total 2.285.755 2.226.318

1.01 Ativo Circulante 1.566.161 1.379.622

1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 200.019 246.850

1.01.02 Aplicações Financeiras 2.208 0

1.01.03 Contas a Receber 448.921 410.717

1.01.03.01 Clientes 446.429 407.333

1.01.03.02 Outras Contas a Receber 2.492 3.384

1.01.03.02.01 Contas a receber de partes relacionadas 2.492 3.384

1.01.04 Estoques 692.843 535.084

1.01.06 Tributos a Recuperar 109.666 85.824

1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 109.666 85.824

1.01.07 Despesas Antecipadas 12.999 10.486

1.01.08 Outros Ativos Circulantes 99.505 90.661

1.01.08.03 Outros 99.505 90.661

1.01.08.03.01 Ativo de contrato 2.100 3.902

1.01.08.03.03 Outros ativos circulantes 97.405 86.759

1.02 Ativo Não Circulante 719.594 846.696

1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 109.570 252.791

1.02.01.01 Aplicações Financeiras Avaliadas a Valor Justo através do 
Resultado

0 2.044

1.02.01.04 Contas a Receber 42.447 37.417

1.02.01.04.01 Clientes 42.447 37.417

1.02.01.07 Tributos Diferidos 14.268 843

1.02.01.07.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 14.268 843

1.02.01.09 Créditos com Partes Relacionadas 0 169.712

1.02.01.09.04 Créditos com Outras Partes Relacionadas 0 137.811

1.02.01.09.05 Contas a receber de partes relacionadas 0 31.901

1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 52.855 42.775

1.02.01.10.03 Ativo de contrato 10.386 2.824

1.02.01.10.04 Imposto a recuperar 8.391 6.547

1.02.01.10.05 Outros Créditos 34.078 33.404

1.02.02 Investimentos 11.889 12.178

1.02.02.01 Participações Societárias 2.449 2.738

1.02.02.02 Propriedades para Investimento 9.440 9.440

1.02.03 Imobilizado 563.631 545.935

1.02.03.01 Imobilizado em Operação 532.501 515.043

1.02.03.02 Direito de Uso em Arrendamento 31.130 30.892

1.02.04 Intangível 34.504 35.792

1.02.04.01 Intangíveis 34.504 35.792
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
30/09/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

2 Passivo Total 2.285.755 2.226.318

2.01 Passivo Circulante 1.087.581 932.736

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 40.501 31.247

2.01.01.01 Obrigações Sociais 6.265 7.936

2.01.01.02 Obrigações Trabalhistas 34.236 23.311

2.01.02 Fornecedores 286.180 223.597

2.01.02.01 Fornecedores Nacionais 286.180 223.597

2.01.03 Obrigações Fiscais 52.263 80.231

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 24.062 18.697

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 12.550 10.975

2.01.03.01.02 Outros Impostos Federais 11.512 7.722

2.01.03.02 Obrigações Fiscais Estaduais 28.201 61.534

2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 610.173 477.450

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 610.173 477.450

2.01.04.01.01 Em Moeda Nacional 610.173 477.450

2.01.05 Outras Obrigações 90.194 120.211

2.01.05.02 Outros 90.194 120.211

2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 12.559 51.101

2.01.05.02.04 Débito com partes relacionadas 0 120

2.01.05.02.06 Outras contas a pagar 67.690 60.767

2.01.05.02.07 Passivo de arrendamento 9.945 8.223

2.01.06 Provisões 8.270 0

2.01.06.02 Outras Provisões 8.270 0

2.01.06.02.05 Provisão para litígios 8.270 0

2.02 Passivo Não Circulante 724.576 776.726

2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 619.541 699.506

2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 619.541 699.506

2.02.01.01.01 Em Moeda Nacional 619.541 699.506

2.02.02 Outras Obrigações 37.530 36.474

2.02.02.01 Passivos com Partes Relacionadas 13.631 11.969

2.02.02.01.01 Débitos com Coligadas 13.631 11.969

2.02.02.02 Outros 23.899 24.505

2.02.02.02.03 Obrigações Fiscais e Sociais 807 201

2.02.02.02.04 Outras contas a pagar 353 427

2.02.02.02.05 Passivo de arrendamento 22.739 23.877

2.02.03 Tributos Diferidos 29.099 39.278

2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 29.099 39.278

2.02.04 Provisões 38.406 1.468

2.02.04.02 Outras Provisões 38.406 1.468

2.02.04.02.04 Provisão para litígios 38.406 1.468

2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 473.598 516.856

2.03.01 Capital Social Realizado 188.073 43.646

2.03.04 Reservas de Lucros 10.807 329.427

2.03.05 Lucros/Prejuízos Acumulados 137.412 0

2.03.06 Ajustes de Avaliação Patrimonial -12.144 -12.144

2.03.06.01 Transação de capital entre sócios -12.144 -12.144
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
30/09/2022

Exercício Anterior
31/12/2021

2.03.08 Outros Resultados Abrangentes 100.316 110.989

2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 49.134 44.938
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/07/2022 à 30/09/2022

Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2022 à 30/09/2022

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior

01/07/2021 à 30/09/2021

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2021 à 30/09/2021

3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 745.588 2.074.003 608.929 1.670.686

3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos -527.326 -1.465.705 -433.486 -1.153.837

3.03 Resultado Bruto 218.262 608.298 175.443 516.849

3.04 Despesas/Receitas Operacionais -121.055 -351.682 -98.847 -263.629

3.04.01 Despesas com Vendas -76.518 -216.074 -54.637 -138.499

3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas -52.300 -151.781 -46.226 -132.155

3.04.04 Outras Receitas Operacionais 7.763 16.173 2.016 6.335

3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 0 0 690

3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 97.207 256.616 76.596 253.220

3.06 Resultado Financeiro -53.161 -111.366 -45.663 -80.375

3.06.01 Receitas Financeiras 56.107 250.334 72.138 206.820

3.06.02 Despesas Financeiras -109.268 -361.700 -117.801 -287.195

3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 44.046 145.250 30.933 172.845

3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro -1.239 -2.528 13.147 -614

3.08.01 Corrente -9.255 -27.159 17.538 -10.041

3.08.02 Diferido 8.016 24.631 -4.391 9.427

3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 42.807 142.722 44.080 172.231

3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 42.807 142.722 44.080 172.231

3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 40.048 134.774 41.243 164.884

3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 2.759 7.948 2.837 7.347

3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação)

3.99.01 Lucro Básico por Ação

3.99.01.01 ON 171,76 468,2 124,34 497,11

3.99.02 Lucro Diluído por Ação

3.99.02.01 ON 171,76 468,2 124,34 497,11
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Trimestre Atual
01/07/2022 à 30/09/2022

Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2022 à 30/09/2022

Igual Trimestre do 
Exercício Anterior

01/07/2021 à 30/09/2021

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2021 à 30/09/2021

4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 42.807 142.722 44.080 172.231

4.02 Outros Resultados Abrangentes 3.121 -8.035 6.748 -2.902

4.02.01 Efeito ajuste economia hiperinflacionária em filial no exterior 1.105 2.809 -1.102 -666

4.02.02 Efeito ajuste economia hiperinflacionária em controlada no exterior 4.216 10.716 286 1.431

4.02.03 Variação cambial de filial e controlada no exterior -2.200 -21.560 7.564 -3.667

4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 45.928 134.687 50.828 169.329

4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 43.169 126.739 47.991 161.982

4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 2.759 7.948 2.837 7.347
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa (Método Indireto)

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2022 à 30/09/2022

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2021 à 30/09/2021

6.01 Caixa Líquido Atividades Operacionais 58.824 107.647

6.01.01 Caixa Gerado nas Operações 295.527 277.230

6.01.01.01 Lucro antes do IR 145.250 172.845

6.01.01.02 Depreciação e amortização 38.460 37.180

6.01.01.03 Baixa de propriedade para investimento 0 1.500

6.01.01.04 Realização ajuste valor presente - CPC 06 1.463 423

6.01.01.05 Efeito Hiperinflação - CPC 42 -5.709 -9.838

6.01.01.06 Resultado nas baixas do imobilizado 3.216 2.399

6.01.01.07 Resultado de equivalência patrimonial 0 -690

6.01.01.08 Provisão (reversão) para perdas de crédito esperadas 4.971 -1.262

6.01.01.09 Provisão para estoques obsoletos 2.540 201

6.01.01.11 Provisão para litígios 45.208 108

6.01.01.12 Reversão para avais em terceiros 0 -841

6.01.01.13 Juros e variação cambial sobre empréstimos e 
financiamentos

60.128 75.205

6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos -236.703 -169.583

6.01.02.01 Contas a receber -49.097 -43.775

6.01.02.02 Estoques -160.191 -133.777

6.01.02.03 Impostos a recuperar 496 -43.126

6.01.02.04 Outras contas a receber -16.071 2.081

6.01.02.05 Fornecedores 62.583 84.615

6.01.02.06 Obrigações fiscais e sociais -50.250 39.508

6.01.02.07 Outras contas a pagar 92 -41.124

6.01.02.08 Imposto de renda e contribuição social pagos -24.265 -33.985

6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento -46.064 -38.161

6.02.01 Em aplicações financeiras -164 2.500

6.02.02 Em propriedade para investimentos 0 -400

6.02.04 Em imobilizado -45.795 -39.984

6.02.05 No intangível -105 -277

6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento -59.591 -38.760

6.03.01 Empréstimos e financiamentos – captação 549.911 353.173

6.03.02 Empréstimos e financiamentos - pagamentos -463.950 -308.249

6.03.03 Juros de empréstimos pagos -93.331 -55.707

6.03.04 Créditos com partes relacionadas -3.589 -386

6.03.05 Débitos com partes relacionadas 1.542 -10.208

6.03.06 Pagamentos realizados arrendamento -7.880 -3.599

6.03.07 Pagamentos de dividendos -42.294 -13.784

6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes -46.831 30.726

6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 246.850 246.961

6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 200.019 277.687
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2022 à 30/09/2022

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não 
Controladores

Patrimônio Líquido 
Consolidado

5.01 Saldos Iniciais 43.646 0 329.427 0 98.845 471.918 44.938 516.856

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 43.646 0 329.427 0 98.845 471.918 44.938 516.856

5.04 Transações de Capital com os Sócios 144.427 0 -318.620 2.638 -10.673 -182.228 -3.752 -185.980

5.04.01 Aumentos de Capital 144.427 0 -144.427 0 0 0 0 0

5.04.05 Ações em Tesouraria Vendidas 0 0 -174.193 0 0 -174.193 0 -174.193

5.04.06 Dividendos 0 0 0 0 0 0 -3.752 -3.752

5.04.08  Realização da depreciação do custo 
atríbuido, líquida de tributos 

0 0 0 2.638 -2.638 0 0 0

5.04.09 Efeito ajuste economia hiperinflacionária 
em filial no exterior 

0 0 0 0 2.809 2.809 0 2.809

5.04.10  Efeito ajuste economia hiperinflacionária 
em controlada no exterior 

0 0 0 0 10.716 10.716 0 10.716

5.04.11 Variação cambial de filial e controlada no 
exterior 

0 0 0 0 -21.560 -21.560 0 -21.560

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 134.774 0 134.774 7.948 142.722

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 134.774 0 134.774 7.948 142.722

5.07 Saldos Finais 188.073 0 10.807 137.412 88.172 424.464 49.134 473.598
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido / DMPL - 01/01/2021 à 30/09/2021

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Capital Social 
Integralizado

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas e 
Ações em Tesouraria

Reservas de Lucro Lucros ou Prejuízos 
Acumulados

Outros Resultados 
Abrangentes

Patrimônio Líquido Participação dos Não 
Controladores

Patrimônio Líquido 
Consolidado

5.01 Saldos Iniciais 57.894 0 179.891 0 105.332 343.117 39.115 382.232

5.03 Saldos Iniciais Ajustados 57.894 0 179.891 0 105.332 343.117 39.115 382.232

5.04 Transações de Capital com os Sócios -14.248 0 0 3.430 -6.332 -17.150 -2.425 -19.575

5.04.06 Dividendos 0 0 0 0 0 0 -2.425 -2.425

5.04.08 Realização da depreciação do custo 
atribuído, líquida de tributos 

0 0 0 3.430 -3.430 0 0 0

5.04.09 Efeito ajuste economia hiperinflacionária 
em filial no exterior 

0 0 0 0 -666 -666 0 -666

5.04.10  Efeito ajuste economia hiperinflacionária 
em controlada no exterior 

0 0 0 0 1.431 1.431 0 1.431

5.04.11  Variação cambial de filial e controlada no 
exterior 

0 0 0 0 -3.667 -3.667 0 -3.667

5.04.12 Redução de Capital -14.248 0 0 0 0 -14.248 0 -14.248

5.05 Resultado Abrangente Total 0 0 0 164.884 0 164.884 7.347 172.231

5.05.01 Lucro Líquido do Período 0 0 0 164.884 0 164.884 7.347 172.231

5.07 Saldos Finais 43.646 0 179.891 168.314 99.000 490.851 44.037 534.888
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DFs Consolidadas / Demonstração de Valor Adicionado

(Reais Mil)
Código da 
Conta

Descrição da Conta Acumulado do Atual 
Exercício

01/01/2022 à 30/09/2022

Acumulado do Exercício 
Anterior

01/01/2021 à 30/09/2021

7.01 Receitas 2.622.056 2.143.006

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 2.619.375 2.138.021

7.01.02 Outras Receitas 7.652 3.723

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa -4.971 1.262

7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros -1.574.562 -1.228.903

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos -1.218.815 -952.655

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros -355.747 -276.248

7.03 Valor Adicionado Bruto 1.047.494 914.103

7.04 Retenções -38.460 -37.180

7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão -38.460 -37.180

7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 1.009.034 876.923

7.06 Vlr Adicionado Recebido em Transferência 250.334 207.510

7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 0 690

7.06.02 Receitas Financeiras 250.334 206.820

7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 1.259.368 1.084.433

7.08 Distribuição do Valor Adicionado 1.259.368 1.084.433

7.08.01 Pessoal 231.498 203.951

7.08.01.01 Remuneração Direta 183.423 161.887

7.08.01.02 Benefícios 35.998 32.579

7.08.01.03 F.G.T.S. 12.077 9.485

7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 516.175 417.725

7.08.02.01 Federais 292.560 236.786

7.08.02.02 Estaduais 222.618 180.172

7.08.02.03 Municipais 997 767

7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 368.973 290.526

7.08.03.01 Juros 117.560 62.400

7.08.03.02 Aluguéis 2.580 3.174

7.08.03.03 Outras 248.833 224.952

7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 142.722 172.231

7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 134.774 164.884

7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 7.948 7.347
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Comentário do Desempenho
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Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
1. Contexto operacional 

 
A Borrachas Vipal S.A. (“Companhia”), é uma sociedade por ações que, em conjunto com suas 
controladas designadas neste relatório na nota 2.2, é controlada pela empresa Paludo 
Participações S.A. que detém 99,99% do seu capital social. A Companhia tem sede na Rua 
Buarque de Macedo, 365, Nova Prata/RS, tendo como objetivo a industrialização, comércio, 
importação e exportação de reparos a frio, vulcanizantes e auto vulcanizantes para pneus e 
câmaras de ar, industrialização, comercialização e prestação de serviços em borracha e seus 
artefatos, produtos para os ramos automotivo, esportivo e industrial, adesivos, colas e produtos 
de limpeza em geral, assim como fabricação de máquinas, ferramentas, atuação em comércio, 
exportação e distribuição de produtos agrícolas em geral, administração de negócios e 
participações em outras sociedades.  
 
Em 21 de outubro de 2022 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu o pedido da 
Borrachas Vipal S.A. como companhia de capital aberto (categoria “A”).  
 
1.1 Impactos do Covid-19 

 
Impacto nas atividades da Companhia e de suas controladas 
 
Desde o início da pandemia, a Companhia e suas controladas se dedicaram a seguir todos 
os protocolos de segurança divulgados pelas autoridades de saúde, a fim de garantir a 
segurança de seus colaboradores e manter a continuidade de suas atividades 
operacionais.  
 
Para enfrentar as incertezas causadas pela pandemia, foram implementadas medidas para 
prevenir e monitorar constantemente os riscos potenciais a ela associados.  
 
A Companhia não interrompeu as unidades industriais, as quais vem operando 
normalmente desde o início da crise. Os colaboradores receberam orientação e 
equipamentos para a proteção adequada. Não houve impacto no fornecimento de insumos 
e matérias primas e nos volumes vendidos, assim como as margens operacionais não 
apresentaram alterações relevantes. 
 
A Administração entende que o atual nível de liquidez da Companhia é adequado em 
relação às demandas das atividades operacionais. 
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Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
1. Contexto operacional--Continuação 

 
1.1 Impactos do Covid-19--Continuação 

 
Principais fatores de risco relacionados à pandemia  
 
Os principais riscos que a pandemia representa aos negócios da Companhia, na avaliação 
da Administração, são a redução da liquidez, por restrições de crédito ou atraso de 
pagamentos de clientes; fechamento de cidades (lockdown); e o risco de impairment de 
ativos por conta dos fatores já citados. Até o presente momento nenhum desses potenciais 
riscos gerou impactos materiais. 
 
A Administração da Companhia e de suas controladas, permanecem monitorando os 
possíveis impactos do COVID-19 nos seus negócios, bem como, segue mantendo e 
orientando sobre as medidas de proteção de combate à pandemia, visando garantir a 
segurança de colaboradores.  
 
Na data de emissão destas informações financeiras intermediárias, a Companhia não 
vislumbra riscos significativos à continuidade de seus negócios, tampouco às estimativas e 
julgamentos contábeis. 

 
1.2. Transações societárias relevantes no período 

 
Em 1º de junho de 2022, a Companhia recomprou 98.520 ações de sua própria emissão.  
As ações foram canceladas sem alteração do valor do capital social (vide Nota 19.b). 
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Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
2. Sumário das principais políticas contábeis 

 
2.1. Base de preparação e apresentação das informações financeiras intermediárias 

 
As informações financeiras intermediárias da Companhia, contidas no Formulário de 
Informações Trimestrais - ITR, referente ao período findo em 30 de setembro de 2022, 
compreendem as informações financeiras intermediárias, individuais e consolidadas, 
elaboradas considerando todas as informações relevantes da Companhia, que 
correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão, de acordo com o 
pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - Demonstração Intermediária e com a norma 
internacional IAS 34 – “Interim Financial Reporting”, emitida pelo “International Accounting 
Standard Board – IASB”, assim como pela apresentação dessas informações de forma 
condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, 
aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais - ITR. 
 
As informações financeiras intermediárias foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos e passivos, como 
instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo valor justo. As políticas contábeis, 
as bases de consolidação e os métodos de cálculo adotados na elaboração das 
informações financeiras intermediárias, bem como os principais julgamentos adotados para 
as estimativas utilizadas na aplicação das práticas contábeis, são os mesmos praticados na 
preparação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas do exercício findo 
em 31 de dezembro de 2021 contemplando a adoção dos novos pronunciamentos 
contábeis, quando aplicável. 
 
As informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas foram elaboradas com 
base em diversas bases de avaliação utilizadas nas estimativas contábeis, sendo as mais 
relevantes divulgadas na Nota 3. As estimativas contábeis envolvidas na preparação das 
informações financeiras intermediárias foram baseadas em fatores objetivos e subjetivos, 
com base no julgamento da administração para determinação do valor adequado a ser 
registrado nas informações financeiras intermediárias. Itens significativos sujeitos a 
estimativas incluem: provisão para perdas de crédito esperadas sobre contas a receber de 
clientes, a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e ativo intangível, a provisão para 
litígios e a mensuração do valor justo de instrumentos financeiros, quando aplicável e da 
análise da recuperação de ativos não monetários (impairment). A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente divergentes 
dos registrados nas informações financeiras intermediárias devido às imprecisões inerentes 
ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas estimativas e premissas 
periodicamente. 
 
A aprovação e autorização para emissão destas informações financeiras intermediárias 
individuais e consolidadas ocorreu na reunião de Conselho de Administração realizada em 
11 de novembro de 2022. 
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2. Sumário das principais políticas contábeis--Continuação 

 
2.2. Bases de consolidação  

 
As informações financeiras intermediárias consolidadas incluem as operações da 
Companhia e das seguintes empresas controladas, cuja participação percentual na data do 
balanço é assim resumida: 
 

   Percentual de participação 
   30/09/2022 31/12/2021 
 País Moeda Funcional Direta Indireta Direta Indireta 

Empresas no Brasil       
Borrachas Vipal Nordeste S.A. Brasil Reais 95,58 - 95,58 - 
Vipal Indústria de Máquinas Ltda. Brasil Reais 99,99 - 99,99 - 
Vipaltec Pesq.Desenv.Tec. Ltda. Brasil Reais 99,99 - 99,99 - 

         
Empresas no exterior       
Marangoni Trade North American Inc. Estados Unidos Dólar Americano 100 - 100 - 
Vipal Participadas Espana S.L. Espanha Euro 100 - 100 - 
Karlevi S.A. Uruguai Pesos Uruguaios - 100 - 100 
Vipal Rubber Corporation Estados Unidos Dólar Americano - 100 - 100 
Vipal Chile S.A. Chile Pesos Chilenos - 100 - 100 
Vipal Colômbia S.A. Colômbia Pesos Colombianos - 100 - 100 
Vipal S.A. Argentina Pesos Argentinos 22,16 77,84 22,16 77,84 
Cauchos Vi-pal, S.A de C.V. México Pesos Mexicanos - 100 - 100 
Vipal Europe GmbH Alemanha Euro - 100 - 100 
Vipal Europe, S.L. Espanha Euro - 100 - 100 
Vipal Europe, S.L. – D.o.o. Eslovênia Euro - 100 - 100 
Vipal Europe Limited Reino Unido Libra Esterlina - 100 - 100 
Vipal Italia Società a  
Responsabilità Limitata 

 
Itália 

 
Euro 

 
- 

 
100 

 
- 

 
100 

 
As informações financeiras intermediárias das controladas são elaboradas para o mesmo 
período de divulgação que o da controladora, utilizando políticas contábeis uniformes e 
consistentes com aquelas utilizadas no exercício anterior. Todos os saldos entre as 
empresas, receitas e despesas, e ganhos e perdas não realizados, oriundos de transações 
entre elas, são eliminados por completo.  
 

2.3 Principais políticas contábeis 
 
Não houve qualquer mudança em relação a tais políticas e métodos de cálculo de 
estimativas. Conforme permitido pelo CPC 21 R1 (IAS 34) – Demonstração Intermediária, a 
Administração optou por não divulgar novamente em detalhes as políticas contábeis 
adotadas pela Companhia. Assim, faz-se necessário a leitura destas informações 
financeiras intermediárias em conjunto com as demonstrações financeiras anuais do 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021, de modo a permitir que os usuários ampliem o 
seu entendimento acerca da condição financeira e de liquidez da Companhia e da sua 
capacidade em gerar lucros e fluxos de caixa. 
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2. Sumário das principais políticas contábeis--Continuação 

 
2.4. Pronunciamentos novos ou revisados aplicados pela primeira vez em 2022 

 
Não existem novas normas ou interpretações em vigor a partir de 1° de janeiro de 2022 que 
tivessem impacto nas informações financeiras intermediárias de 30 de setembro de 2022. 
 

3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas  
 
A preparação das informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da 
Companhia requer que a Administração faça julgamentos, use estimativas e adote premissas 
que afetam os valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, incluindo passivos 
contingentes. A incerteza relativa a esses julgamentos, premissas e estimativas poderia levar a 
resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil de certos ativos e passivos em 
exercícios futuros. Tais julgamentos, estimativas e premissas são revisados a cada período de 
reporte. 
 
Não houve mudança de qualquer natureza em relação a tais métodos de cálculo de estimativas, 
em relação ao exercício anterior apresentado e, dessa forma, conforme permitido pelo CPC 21 
R1 (IAS 34) – Demonstração Intermediária, a Administração optou por não divulgar novamente 
em detalhes os julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas adotadas pela 
Companhia. Assim, faz-se necessário a leitura destas informações financeiras intermediárias 
individuais e consolidadas em conjunto com as demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas anuais do exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 

 
4. Caixa e equivalentes de caixa 

 
 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 
     

Disponibilidades 4.864 8.650 33.195 59.740 
Aplicações em moeda nacional 99.874 73.542 161.620 185.374 
Aplicações em moeda estrangeira - - 5.204 1.736 
Total 104.738 82.192 200.019 246.850 
 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de 
curto prazo, sendo representados, basicamente, por saldos de disponibilidades. As aplicações 
financeiras incluídas nos equivalentes de caixa são classificadas na categoria “ativos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado”. As aplicações financeiras em 30 de setembro de 2022 são 
remuneradas a taxas de 100% a 103% do CDI (100% a 100,5% do CDI em 31 de dezembro de 
2021). 
 
A aplicação em moeda estrangeira refere-se ao fundo de aplicação multimercado da controlada 
Vipal S.A. cujo rendimento acumulado é de 44,09% a.a. à data base de 30 de setembro de 2022. 
Em 31 de dezembro de 2021 o saldo referia-se à posição em pesos chilenos da controlada Vipal 
Chile S.A., com rendimento pré-fixado em 3,36% a.a.  
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5. Aplicações financeiras 

 
 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

     
Aplicações financeiras – CDB 2.208 2.044 2.208 2.044 

 2.208 2.044 2.208 2.044 
     

Circulante 2.208 - 2.202 - 
Não circulante - 2.044 - 2.044 
 
Referem-se a aplicações financeiras em Certificados de Depósitos Bancários (CDBs), vinculadas 
a empréstimos e financiamentos, remuneradas as taxas de 100% a 103%, do CDI em 30 de 
setembro de 2022 (99% a 100% em 31 de dezembro de 2021). 

 
6. Contas a receber de clientes 

 
 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

       
Clientes mercado interno 154.722 144.086 496.359 450.250 
Clientes mercado externo 43.363 43.494 79.617 79.706 

  198.085 187.580 575.976 529.956 
      

(-) Provisão para perdas de crédito esperadas  (34.114) (30.892) (87.100) (85.206) 
       
Total contas a receber 163.971 156.688 488.876 444.750 

      
Circulante 151.670 142.952 446.429 407.333 
Não circulante 12.301 13.736 42.447 37.417 
 
Os valores classificados no ativo não circulante referem-se a renegociações de créditos junto a 
clientes. Essas novações, usualmente, possuem prazo superior a um ano, sendo os saldos 
atualizados monetariamente, acrescidos de juros compatíveis com os praticados no mercado. 
 
A movimentação da provisão para perdas de créditos esperadas está demonstrada a seguir: 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

     
Saldo no início do exercício/período (30.892) (32.261) (85.206) (79.798) 

Adições (7.649) (5.848) (17.501) (22.217) 
Recuperações 1.707 873 5.133 6.725 
Realizações 1.960 6.914 7.397 10.678 
Variação cambial 760 (570) 3.077 (594) 

Saldo no final do exercício/período (34.114) (30.892) (87.100) (85.206) 
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6. Contas a receber de clientes--Continuação 

 
Em 30 de setembro e 31 de dezembro de 2021, a análise do vencimento de saldos de contas a 
receber de clientes é a seguinte: 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

     
A vencer 169.066 158.956 483.290 426.676 
Vencidos     

De 1 a 30 dias 6.536 7.103 27.176 18.836 
De 31 a 60 dias 1.102 630 6.122 17.902 
De 61 a 90 dias 2.387 730 8.387 6.461 
Mais de 91 dias 18.994 20.161 51.001 60.081 

 198.085 187.580 575.976 529.956 
 
7. Estoques 

 
 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

      
Produtos prontos 98.577 83.096 324.354 230.510 
Produtos em elaboração 24.064 17.593 52.067 38.410 
Matérias-primas 137.267 114.202 241.187 221.504 
Materiais de embalagens 6.562 5.785 7.073 6.326 
Materiais intermediários e diversos 44.867 25.905 76.533 44.273 
(-) Provisão para perdas (1.495) (1.060) (8.371) (5.939) 
 309.842 245.521 692.843 535.084 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

     
Saldo no início do exercício/período (1.060) (846) (5.939) (4.526) 

Adições (1.350) (2.074) (4.262) (7.045) 
Reversões 915 1.860 1.722 5.800 
Variação cambial - - 108 (168) 

Saldo no final do exercício/período (1.495) (1.060) (8.371) (5.939) 
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8. Impostos a recuperar 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

     
Imposto de renda (i) 11.897 10.821 29.214 24.891 
Contribuição social (i) 3.793 3.621 8.319 6.907 
ICMS sobre ativo imobilizado 3.819 796 4.453 1.510 
PIS e COFINS sobre ativo imobilizado 4.503 4.441 5.964 5.795 
ICMS  14.530 9.981 19.244 13.458 
IPI 486 620 2.816 2.522 
PIS e COFINS 20.091 15.165 24.433 18.539 
Imposto sobre valor agregado 71 101 6.836 3.753 
Outros impostos 3.602 4.947 16.778 14.996 
Total 62.792 50.493 118.057 92.371 

     
Circulante 56.166 45.910 109.666 85.824 
Não circulante 6.626 4.583 8.391 6.547 
 
(i) Em 24 de setembro de 2021, em decisão do Supremo Tribunal Federal com repercussão geral reconhecida, foi declarada 

inconstitucional a incidência do IRPJ e da CSLL sobre os valores atinentes à taxa Selic recebidos em razão de repetição de 
indébito tributário. Em razão desta decisão, a Companhia reconheceu o crédito tributário no valor de R$ 640 e atualização 
monetária de R$ 102 e na Controladora e R$ 11.692 e atualização monetária de R$ 2.157 no Consolidado, bem como a exclusão 
permanente de tais valores de sua base de cálculo de imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido. Em 14 de 
setembro de 2022 a Controladora obteve trânsito em julgado no processo sobre o respectivo tema e os créditos vem sendo 
utilizados para compensar débitos federais. 
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9. Informação sobre partes relacionadas 

 
Os saldos e transações mantidos pela Companhia com suas controladas, controladora Paludo Participações S.A e demais partes 
relacionadas são apresentados a seguir:  
 

 30/09/2022 

 Ativo circulante 
Ativo não 
circulante Passivo circulante 

Passivo não 
circulante   

 

Contas a 
receber por 
vendas (a) 

Dividendos a 
receber (d) 

Contas a 
receber por 
vendas (a) 

Contas a 
pagar (a) 

Dividendos 
a pagar (d) 

Débitos com 
partes 

relacionadas (c) Receitas Despesas 
Controladora:         
Borrachas Vipal Nordeste S.A. 2.342 - - 605.907 - 149.701 89.711 (293.579) 
Cya Rubber Distribuidora Ltda. 2.243 - - - - 1 5.676 - 
Fate Brasil 4 - - - - - -  
Marpal Ltda - - - - - - - (450) 
Paludo Participações S.A.  47 - - - 10.283 - 3.766 - 
Pessoas físicas - - - - - 13.624 - (1.655) 
Subsidiárias no exterior 302.529 1.851 11.385 - - - 380.787 - 
Vipal Indústria de Máquinas Ltda. 37 1.500 - 12 - - - - 
Vicencio Paludo, Filhos & Cia. Ltda. 37 - - - - 4 861 - 
Vipaltec - Pesquisa e Desenvolvimento - - - 17 - - - - 

 307.239 3.351 11.385 605.936 10.283 163.330 480.801 (295.684) 
         

Consolidado:         
Marpal Ltda. - - - - - - - (450) 
Alpar Participações Ltda. - - - - 2.276 - - - 
Cya Rubber Distribuidora Ltda. 2.340 - - - - 2 6.020 - 
Fate Brasil 4 - - - - - - - 
Paludo Participações S.A. 47 - - - 10.283 - 3.766 - 
Pessoas físicas - - - - - 13.625 - (1.655) 
Vicencio Paludo, Filhos & Cia. Ltda. 101 - - - - 4 3.360 - 

 2.492 - - - 12.559 13.631 13.146 (2.105) 
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9. Informação sobre partes relacionadas--Continuação 

 
 31/12/2021 30/09/2021 

 Ativo circulante Ativo não circulante Passivo circulante 
Passivo não 
circulante Transações 

 

Contas a 
receber 

por vendas 
(a) 

Dividendos 
a receber 

(d) 

Crédito com 
partes 

relacionadas 
(b) 

Contas a 
receber 

por vendas 
(a) 

Contas a 
receber pela 

venda de ativo 
imobilizado (d) 

Contas a 
pagar (a) 

Débitos com 
partes 

relacionadas 
(c) 

Dividendos 
a pagar (d) 

Débitos com 
partes 

relacionadas 
(c) Receitas Despesas 

Controladora:            
Borrachas Vipal Nordeste S.A. 4.049 23.086 - - - 333.060 - - 349.446 52.477 (168.593) 
Cya Rubber Distribuidora Ltda. 3.064 - - - - - - - - 7.256 - 
Marpal Ltda - - - - - - 100 - - - (855) 
Paludo Participações S.A.  - - 137.811 - 31.901 - - 48.333 - 2.498 (3.150) 
Pessoas físicas - - - - - - 20 - 11.970 - (773) 
Subsidiárias no exterior 217.131 1.910 - 16.125 - - - - - 228.062 - 
Vipal Indústria de Máquinas Ltda - 1.500 600 - - - - - - - - 
Vicencio Paludo, Filhos & Cia. Ltda. 71 - - - - - - - - 879 - 

 224.315 26.496 138.411 16.125 31.901 333.060 120 48.333 361.416 291.172 (173.371) 
            

Consolidado:            
Marpal Ltda. - - - - - - 100 - - - (855) 
Alpar Participações Ltda. - - - - - - - 2.768 - - - 
Cya Rubber Distribuidora Ltda. 3.209 - - - - - - - - 7.265 - 
Paludo Participações S.A. - - 137.811 - 31.901 - - 48.333 - 2.498 (3.150) 
Pessoas físicas - - - - - - 20 - 11.969 - (773) 
Vicencio Paludo, Filhos & Cia. Ltda. 175 - - - - - - - - 3.498 - 

 3.384 - 137.811 - 31.901 - 120 51.101 11.969 13.261 (4.778) 
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9. Informação sobre partes relacionadas--Continuação 

 
Termos e condições de transações com partes relacionadas 
 
a) Transações comerciais 

 
As transações com as partes relacionadas Borrachas Vipal Nordeste S.A., Vipal Indústria de 
Máquinas, Vipaltec - Pesquisa e   Desenvolvimento, Vicencio Paludo, Filhos, Cia. Ltda. e 
Cya Rubber Distribuidora Ltda. Referem-se a compras e vendas de mercadorias e serviços 
efetuados a condições estabelecidas entre as partes.  
 
Os saldos com as subsidiárias no exterior referem-se a vendas de produtos efetuadas a 
condições estabelecidas entre as partes e incluem as seguintes subsidiárias: Marangoni 
Trade North America Inc., Vipal Rubber Corporation, Vipal Chile S.A., Cauchos Vi-pal, S.A. 
de C.V., Vipal Europe GmbH, Vipal Europe, S.L., Vipal Europe, S.L. – D.o.o., Vipal S.A., 
Vipal Colômbia S.A. e Vipal Europe Limited. 
 
Essas transações são registradas como Contas a receber por vendas e Contas a pagar 
conforme a sua natureza.  
 

b) Crédito com partes relacionadas 
 
A controladora Paludo Participações S.A. possuía contratos de mútuos com a Borrachas 
Vipal S.A. no montante de R$ 114.504 em 31 de dezembro de 2021 com o prazo de 60 
meses. Os saldos de mútuos eram sujeitos a encargos financeiros equivalentes à variação 
do CDI. 
 
Em adição ao contrato de mútuo, a controladora também mantinha transações de conta 
corrente no montante de R$ 23.307 em 31 de dezembro de 2021, as quais não estavam 
sujeitas a encargos financeiros. 
 
Em 1º de junho de 2022, conforme comentado na Nota 19.b, foi firmado entre a Borrachas 
Vipal S.A e a sua controladora Paludo Participações S.A. o Contrato de Compra e Vendas de 
Ações pelo qual a Companhia readquiriu 98.520 ações de sua própria titularidade pelo valor 
total de R$ 174.193. A transação foi utilizada para quitação dos saldos de mútuo, conta 
corrente e contas a receber pela venda de ativo imobilizado (nota 9.d) com a sua 
controladora, Paludo Participações S.A. 
 

c) Débitos com partes relacionadas 
 
O saldo de débitos com partes relacionadas da controlada Borrachas Vipal Nordeste S.A. 
refere-se ao contrato de mútuo, com vencimento para julho de 2025. A partir de 2020 a 
dívida está sujeita a encargos financeiros equivalentes à variação do CDI e o inadimplente 
está sujeito a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o total da dívida, além dos juros 
de mora e demais despesas.  
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9. Informação sobre partes relacionadas--Continuação 

 
Termos e condições de transações com partes relacionadas--Continuação 

 
c) Débitos com partes relacionadas--Continuação 

 
O saldo de débitos com partes relacionadas pessoas físicas refere-se ao mútuo com 
acionista do grupo, com vencimento para julho de 2024. A partir de 2020 a dívida está sujeita 
a encargos financeiros equivalentes à variação do CDI mais 6% a.a. e o inadimplente está 
sujeito a multa contratual de 2% (dois por cento) sobre o total da dívida, além dos juros de 
mora e demais despesas. 
 

d) Outras operações 
 
A Companhia possui um contrato de aluguel com partes relacionadas, pessoas físicas 
referente ao centro administrativo de Porto Alegre no valor de R$ 200 ao mês. Este contrato 
atende a norma de arrendamento mercantil CPC 06 (R2) / IFRS 16 e está registrado no 
passivo de arrendamento e ativo de direito de uso. 
 
A Companhia possuía um contrato com a controladora Paludo Participações com o objetivo 
de receber assessoramento na área administrativa e financeira prestado por especialistas 
firmado em 2006 e com renovação automática. O último aditivo, datado em julho de 2008 
estabeleceu o preço de R$ 4.200 ao ano para a prestação dos serviços. Este contrato foi 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, não havendo saldos a pagar naquela data.  
 
O saldo de contas a receber pela venda de ativo imobilizado entre a Companhia e sua 
controladora Paludo Participações S.A. em 31 de dezembro de 2021 se referia à alienação 
de itens do ativo imobilizado da Companhia. No exercício de 2011 a Companhia vendeu para 
sua controladora, Paludo Participações S.A., imóveis que não vinham sendo utilizados pela 
Borrachas Vipal S.A. em suas atividades operacionais. O preço de venda foi estabelecido 
com base em avaliação de mercado realizada por empresa de avaliação independente. O 
contrato não previa data de vencimento, bem como não havia incidência de encargos. 
Conforme comentado na nota 9.b, esse saldo foi quitado em junho de 2022.  
 
O saldo de contas a pagar com a coligada Marpal S.A. refere-se a um contrato de licença de 
uso de marca, o qual estabelece uma remuneração mensal de R$ 50 a título de royalties. 
 
O saldo de R$ 10.283 de dividendos a pagar na controladora e consolidado se refere aos 
dividendos obrigatórios do exercício de 2021. O saldo remanescente de R$ 2.276 da conta 
de dividendos a pagar, no consolidado, refere-se à parcela da empresa Alpar Participações 
Ltda. nos dividendos da controlada Borrachas Vipal Nordeste S.A. do exercício de 2021.  
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9. Informação sobre partes relacionadas--Continuação 

 
Termos e condições de transações com partes relacionadas--Continuação 
 
e) Avais prestados 

 
A Companhia presta garantias de aval e caução de duplicatas para operações de 
empréstimos e financiamentos, contratados por partes relacionadas. Em 30 de setembro de 
2022, a composição das garantias prestadas para partes relacionadas está demonstrada a 
seguir: 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

       
Borrachas Vipal Nordeste S.A. 142.220 169.105 - - 
Paludo Participações S.A. 23.635 25.932 23.635 25.932 
Total de garantias prestadas 165.855 195.037 23.635 25.932 
 
Remuneração do pessoal-chave da Administração 
 
Os montantes referentes a remuneração e encargos do pessoal-chave da Administração 
estão representados por dispêndios com benefícios de curto prazo que totalizam, 
respectivamente, R$ 3.700 e R$ 807 no período de nove meses findo em 30 de setembro de 
2022 (R$ 2.410 e R$ 670 em igual período do ano anterior). A Companhia não possui 
remuneração em outras categorias de i) benefícios pós-emprego, ii) benefícios de longo 
prazo, iii) benefícios de rescisão de contrato de trabalho, e iv) remuneração baseada em 
ações.  
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10. Investimentos 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

     
Empresas controladas, coligada e sociedades controladas em conjunto 1.205.890 1.116.247 - - 
Outros - - 2.449 2.738 
Total 1.205.890 1.116.247 2.449 2.738 

 
 Controladora 

Descrição Ativo Passivo 
Patrimônio 

líquido 
Capital 
social 

Receita 
líquida 

Ágio pago 
na 

aquisição 
Resultado 
do período % Partic. 30/09/2022 31/12/2021 

             
Vipal S/A 133.185 104.821 28.364 20.070 138.893 - 636 22,16% 6.285 5.775 
Vipal Participadas de España S.L. (a) 77.986 50 77.936 51.686 - - 14.936 100% 44.109 43.870 
Borrachas Vipal Nordeste S.A (a) 1.504.055 391.754 1.112.301 165.431 903.718 - 179.959 95,58% 1.053.123 962.869 
Vipal Indústria de Máquinas Ltda. 16.452 5.661 10.791 888 18.581 1.071 3.410 100% 11.862 8.452 
Vipaltec - Pesquisa e Desenvolvimento 2.851 208 2.643 750 683 - 324 100% 2.643 2.319 
Marangoni Trade North America, Inc. (a) 107.915 61.445 46.470 35.529 101.794 11.116 (858) 100% 87.868 92.962 

         1.205.890 1.116.247 
 
(a) Para fins de apuração dos valores de investimento e da equivalência patrimonial, o valor do patrimônio líquido e do resultado da investida é ajustado pelos lucros não realizados em transações de venda 

entre a controlada e a controladora. 
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10. Investimentos--Continuação 

 
A movimentação dos saldos de investimento é demonstrada como segue: 
 
 Vipal 

S/A 

Vipal 
Participadas de 

España S.L. 

Borrachas 
Vipal Nordeste 

S.A. 

Vipaltec - 
Pesquisa e 

Desenvolvimento 

Vipal Indústria 
de Máquinas 

Ltda. 

FatePneus 
do Brasil 

S.A. 

Marangoni 
Trade North 
America, Inc. 

Total 
Controladora 

Total 
Consolidado 

         
Saldos em 31 de dezembro de 2020 1.591 38.652 840.079 2.003 10.652 13.558 89.589 996.124 16.107 
           

Restituição de capital para Controladora - (12.293) - - (681) (14.248) - (27.222) (14.248) 
Realização de lucro na integralização de capital  - - 618 - - - - 618 - 
Efeito ajuste economia hiperinflacionária 431 1.516 - - - - - 1.947 - 
Variação cambial (193) (7.576) - - - - 1.395 (6.374) 189 
Amortização mais valia de ativos - - - - - - (5.617) (5.617) - 
Variação cambial ágio mais valia - - - - - - 3.485 3.485 - 
Variação cambial ágio expectativa de  
 rentabilidade futura - - - - - - 169 169 - 

Resultado da equivalência patrimonial 3.946 17.703 201.207 316 1.381 690 2.354 227.597 690 
Dividendos distribuídos - - (79.035) - (2.900) - - (81.935) - 
A.F.A.C - 5.868 - - - - - 5.868 - 
Variação cambial amortização - - - - - - 1.587 1.587 - 

         
Saldos em 31 de dezembro de 2021 5.775 43.870 962.869 2.319 8.452 - 92.962 1.116.247 2.738 

           
Realização de lucro na integralização de capital  - - 463 - - - - 463 - 
Efeito ajuste economia hiperinflacionária 2.375 8.341 - - - - - 10.716 - 
Variação cambial (2.006) (15.655) - - - - (1.538) (19.199) (289) 
Amortização mais valia de ativos - - - - - - (4.018) (4.018) - 
Variação cambial ágio mais valia - - - - - - 751 751 - 
Variação cambial ágio expectativa de  
 rentabilidade futura - - - - - - (426) (426) - 

Variação cambial amortização mais valia de ativos - - - - - - 995 995  
Resultado da equivalência patrimonial 141 6.444 171.007 324 3.410 - (858) 180.468 - 
Dividendos distribuídos - - (81.216) - - - - (81.216) - 
A.F.A.C - 1.109 - - - - - 1.109 - 

        - 
Saldos em 30 de setembro de 2022 6.285 44.109 1.053.123 2.643 11.862 - 87.868 1.205.890 2.449 
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11. Outros créditos 

 
Em 14 de dezembro de 2018 a Companhia, a Marangoni SpA e a Marangoni Tread Latino 
América Industria e Comercio de Artefatos de Borracha Ltda. (“MTLA”), empresa em recuperação 
judicial e controlada por Marangoni SpA, assinaram um contrato pelo qual, entre outras avenças, 
a Companhia abriu um limite de crédito de R$ 10.000 em favor da MTLA para aquisição de 
matéria prima. Este limite vem sendo utilizado integralmente pela referida empresa, estando o 
montante registrado na rubrica de “contas a receber de clientes”. De acordo com o contrato, a 
Companhia possui uma opção de compra de participação societária tendo como condição 
precedente o trânsito em julgado da homologação do Plano de Recuperação Judicial. 
 
Em conexão com o contrato acima descrito a Companhia, em 30 de junho de 2021, firmou com o 
Banco do Brasil S.A, principal credor da MTLA, um termo de cessão de dívida pelo qual o banco 
cedeu à Companhia os créditos que detinha contra a MTLA, pelo montante de R$ 29.580, o qual 
foi registrado contabilmente em “outros créditos”. Os créditos têm como garantia de primeiro grau 
um imóvel da MTLA, que tem avaliação de mercado, preparada por especialistas externos, 
indicando o valor justo de R$ 44.530 em 31 de dezembro de 2021. A administração não 
identificou alterações em condições econômicas ou fatores que levassem a crer que o valor justo 
desse imóvel tenha sofrido alterações relevantes em 30 de setembro de 2022. A administração 
mensurou o valor justo do instrumento concluindo que o mesmo se aproxima do contábil e que 
nenhuma provisão para realização era necessária.  

 
Em 15 de julho de 2022, a Companhia, a Marangoni SpA e a MTLA assinaram uma carta 
contrato de entendimentos sobre o Fechamento do Acordo de Opção de Subscrição que, entre 
outras avenças, foram definidos os procedimentos aplicáveis para a obtenção da aprovação da 
operação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica(“CADE”). 
 
Em 19 de setembro de 2022 a Companhia, em conjunto com a Marangoni SpA, distribuiu perante 
o CADE o Ato de Concentração de nº 08700.007175/2022-86, para análise da operação de 
aquisição, pela Companhia, de participação no capital social da MTLA. 
 
A Companhia vem acompanhando a evolução do processo de recuperação judicial da MTLA, 
bem como, a sua capacidade de honrar os seus compromissos uma vez implementado o plano 
de recuperação. Na avaliação da Administração, não há risco de perdas relacionadas aos 
créditos a receber. 
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12. Propriedades para investimento 

 
 Controladora e Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 
   
Prédios e Benfeitorias 9.440 9.440 
 9.440 9.440 
 
As propriedades para investimento são mensuradas ao custo histórico de aquisição, e 
comparada periodicamente com seu valor justo, para avaliar se o valor registrado requer provisão 
para realização. São baixadas quando vendidas ou quando a propriedade para investimento 
deixa de ser permanentemente utilizada e não se espera nenhum benefício econômico futuro da 
sua venda. A diferença entre o valor líquido obtido na venda e o valor contábil do ativo é 
reconhecida na demonstração do resultado no exercício da baixa. 
 
Movimentação ocorrida no período: 
 
 30/09/2022 31/12/2021 

    
Saldo inicial 9.440 10.540 
Adição - 400 
Baixas - (1.500) 
Saldo final 9.440 9.440 
 
Em 29 de junho de 2021, a Companhia alienou imóveis mantidos nesse grupo, localizado na 
cidade de Biguaçu, estado de Santa Catarina. O valor da venda foi de R$ 1.744 e o valor de R$ 
244 reconhecido como ganho no resultado do período findo naquela data. 
 
Em 30 de junho de 2022, a administração mensurou o valor justo das propriedades para 
investimento (valor de mercado líquido das despesas para venda) e estes totalizavam R$ 15.150. 
Portanto, a administração concluiu que o valor justo é superior ao valor contábil e que nenhuma 
provisão para realização era necessária. Em 30 de setembro de 2022 a Companhia não 
identificou indícios de variação do valor justo das propriedades para investimento.    
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13. Imobilizado 

 
 
  Controladora  

 Terrenos Edificações Benfeitorias 
Instalações 
industriais 

Máquinas e 
equipamentos Outros 

Imobilizado 
em 

andamento 
Adiantamento 
a fornecedor Total 

         
Vida útil média - em anos  - 53 46 25 21 15 - -  

              
Saldos em 31 de dezembro de 2020 17.543 56.839 1.776 2.953 90.215 5.743 7.777 - 182.846 

         
Adições - - - - 2.753 1.997 13.019 12.336 30.105 
Depreciação - (2.465) (58) (306) (10.674) (1.673) - - (15.176) 
Baixas - (69) (9) (510) 437 (566) - - (717) 
Transferências - 92 - 1.585 4.339 675 (6.691) - - 
             

Saldos em 31 de dezembro de 2021 17.543 54.397 1.709 3.722 87.070 6.176 14.105 12.336 197.058 
         

Adições - - - - 1.579 376 11.398 12.536 25.889 
Depreciação - (1.277) (43) (265) (7.994) (1.495) - - (11.074) 
Baixas - - - (1) (138) (1.527) (472) - (2.138) 
Transferências - - - 108 6.988 863 4.023 (11.982) - 
             

Saldos em 30 de setembro de 2022 17.543 53.120 1.666 3.564 87.505 4.393 29.054 12.890 209.735 
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13. Imobilizado--Continuação 

 
 Consolidado  

 Terrenos Edificações Benfeitorias 
Instalações 
industriais 

Máquinas e 
equipamentos Outros 

Imobilizado 
em 

andamento 
Adiantamento 
a fornecedor Total 

         
Vida útil média - em anos - 55 42 26 21 9 - -  

          
Saldos em 31 de dezembro de 2020 24.493 151.155 1.931 29.294 238.094 12.258 28.277 - 485.502 

         
Adições - 601 - 214 4.913 8.109 30.458 12.671 56.966 
Depreciação - (7.587) (62) (2.361) (27.187) (3.277) - - (40.474) 
Efeito da hiperinflação (CPC 42) / IAS 29 1.059 4.114 - 1.846 7.935 802 - - 15.756 
Baixas - (1.500) (69) (8) (1.764) 454 (2.056) - (4.943) 
Transferências - 4.028 - 1.883 13.644 684 (20.239) - -  
Variação cambial (301) 413   (513) 2.837 (272) 72 - 2.236 
                    

Saldos em 31 de dezembro de 2021 25.251 151.224 1.800 30.355 238.472 18.758 36.512 12.671 515.043 
         

Adições - 44 - 97 2.791 1.498 24.890 16.475 45.795 
Depreciação - (2.984) (46) (1.888) (22.143) (3.286) - - (30.347) 
Efeito da hiperinflação (CPC 42) / IAS 29 1.638 6.327 - 2.172 11.044 990 - - 22.171 
Baixas - (13) - (1) (614) (1.833) (755)  (3.216) 
Transferências - 3.186 - 2.274 14.072 1.175 (5.521) (15.186) - 
Variação cambial (1.152) (4.950) - (1.673) (8.044) (1.126) - - (16.945) 
           

Saldos em 30 de setembro de 2022 25.737 152.834 1.754 31.336 235.578 16.176 55.126 13.960 532.501 
 
As imobilizações em andamento estão representadas substancialmente por projetos de expansão e otimização das 
unidades industriais. Nos períodos apresentados não houve juros sobre financiamentos diretamente atribuíveis a 
imobilizações em andamento. 
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14. Intangível 

 
 Controladora  

    Software  
Intangível em 
andamento  Total  

      
  

Saldos em 31 de dezembro de 2020 2.514 25 2.539 
   

Adições 240 - 240 
Amortização (854) - (854) 
      
Saldos em 31 de dezembro de 2021 1.900 25 1.925 

   
Amortização (543) - (543) 
Transferência 25 (25) - 
      

Saldos em 30 setembro de 2022 1.382 - 1.382 
 
 Consolidado  

 Goodwill 
Mais valia 
de ativos Software 

Intangível em 
andamento Outros Total 

         
Saldos em 31 de dezembro de 2020 12.772 18.943 3.116 24 318 35.173 

      
Adições - - 709 - - 709 
Amortização - (993) (1.197) - - (2.190) 
Variação cambial 169 2.216 (285) - - 2.100 
        

Saldos em 31 de dezembro de 2021 12.941 20.166 2.343 24 318 35.792 
      

Adições - - 105 - - 105 
Amortização - (990) (815) - (11) (1.816) 
Transferência - - 85 (24) (61) - 
Variação cambial (426) 877 (6) - (22) 423 
        

Saldos em 30 de setembro de 2022 12.515 20.053 1.712 - 224 34.504 
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14. Intangível--Continuação 

 
Avaliação para redução ao valor recuperável de ativos 
 
Ativos com vida útil definida 
 
A Companhia avalia anualmente se há evidências que indiquem que o valor recuperável dos 
ativos intangíveis de vida útil definida possa ter sofrido redução em relação aos valores 
registrados contabilmente. Quando tais evidências são identificadas testes detalhados de 
recuperabilidade (impairment) para essa categoria de ativos são procedidos. Nas datas dos 
balanços não foram identificados indicadores ou fatores de que os valores registrados 
contabilmente não sejam recuperáveis. 
 
Ativos com vida útil indefinida 
 
Os ágios da companhia encontram-se associados às seguintes unidades geradoras de caixa 
 

Unidade Geradora de Caixa (UGC) 30/09/2022 31/12/2021 
   

Marangoni North America (MTNA) 11.444 11.870 
Vipal Máquinas 1.071 1.071 

 12.515 12.941 
 
O teste de recuperabilidade é realizado anualmente ao final de cada exercício, ou quando uma 
demonstração financeira completa é emitida. 
 
Em 30 de junho de 2022 e 31 de dezembro de 2021 o teste de recuperabilidade desses ativos foi 
realizado e não revelou a necessidade de constituição de provisão para perdas. Não houve 
fatores ou eventos no período findo em 30 de setembro de 2022 que indicassem a necessidade 
de provisão. 

PÁGINA: 51 de 85

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2022 - Borrachas Vipal S.A. Versão : 1



Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 

15.   Empréstimos e financiamentos 
 
As operações de empréstimos e financiamentos podem ser assim resumidas:  
 

 Taxa média  Controladora Consolidado 
 ponderada (i) Indexador 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

Capital de giro:     

Em moeda nacional 17,22% a.a. CDI / IPCA / 
Taxa fixa 473.309 449.135 546.180 553.605 

Em moeda estrangeira 4,63% a.a. Libor / Taxa 
fixa 8.898 10.776 47.044 48.636 

Adiantamento de contrato de câmbio 6,31% a.a. Taxa fixa 182.713 129.450 206.019 141.732 
Pré Pagamento de exportação 5,96% a.a. Libor 245.679 304.006 245.679 304.005 
Finimp - - - 944 - 3.301 

Finame 
4,64% a.a. TJLP / Taxa 

fixa 15.458 360 76.542 69.472 
Financiamento de contas a pagar 18,24% a.a. Taxa fixa 69.957 39.317 108.250 56.205 
Total   996.014 933.988 1.229.714 1.176.956 

    
Circulante 480.040 358.719 610.173 477.450 
Não Circulante   515.974 575.269 619.541 699.506 

 
(i) A taxa média ponderada inclui o indexador. 

 
Em 30 de setembro de 2022 encontram-se dados em garantia de empréstimos e financiamentos 
os seguintes saldos: 
 
 Controladora Consolidado 
   

Hipotecas e alienação fiduciária de ativos imobilizados       228.199       338.879  
Aplicações financeiras 1.936 1.936 
Seguros garantias e cartas fianças - 2.554 
Investimentos 199 254 
 230.334 343.623 

 
Adicionalmente, 40% das ações do capital do acionista controlador, Paludo Participações, 
também se encontram dados em garantia às operações de empréstimos e financiamentos. 
 
Conforme cláusula do contrato global, em caso de evento de liquidez relacionado, entre outras 
questões, a aumento de capital ou qualquer outro evento que produza efeito equivalente, a 
Companhia deverá amortizar os valores devidos a cada credor do contrato global equivalente a 
50% (cinquenta por cento) dos recursos líquidos recebidos. 
 
Em 25 de março de 2022, a Companhia assinou o quinto aditivo ao Contrato Global de 
reperfilamento de empréstimos, com vigência a partir de 24 de fevereiro 2022, data do referido 
aditivo. 
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15. Empréstimos e financiamentos--Continuação 

 
O referido aditivo não alterou taxas e prazos das dívidas relacionadas, sendo as principais 
alterações no documento as seguintes: (i) restrição a liquidação de mútuos com partes 
relacionadas pessoas físicas em data anterior à liquidação dos contratos de empréstimos; (ii) 
restrição de aquisição de empresas ou aumento de participação acionária existente sem prévia 
aprovação dos credores e (iii) entrega de relatórios de monitoramento trimestrais com base nos 
balancetes contábeis. Essas alterações não produziram impactos quanto à perspectiva de 
atendimento das obrigações do Contrato Global. 
 
A Companhia possui contratos de empréstimos que preveem o cumprimento de cláusulas 
restritivas covenants financeiras e não financeiras. Em 31 dezembro de 2021, data da última 
medição anual, a Companhia atendeu todos os compromissos contratuais referentes a tais 
cláusulas.  
 
Os montantes registrados no passivo não circulante apresentam o seguinte cronograma de 
vencimentos: 
 

 Controladora Consolidado 
   
2023 63.759 77.100 
2024 417.164 452.607 
2025 28.614 51.574 
2026 5.250 21.859 
Acima de 2026 1.187 16.401 

 515.974 619.541 
 
A controlada Marangoni Trade North America, Inc. também mantém empréstimos de capital de 
giro e investimentos com o Banco Branch Banking & Trust Co (BBT), com a previsão do 
cumprimento de cláusulas restritivas (“covenants”), relativamente a dívida líquida versus ativos 
tangíveis (total do ativo, menos ativos intangíveis) e dívida líquida em relação ao EBITDA.  
A controlada estava atendendo as cláusulas restritivas no exercício findo em 31 de dezembro de 
2021, data da última medição anual. 
 
a) Movimentação dos empréstimos 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

     
Saldo no início do exercício/período 933.988 880.657 1.176.956 1.096.599 
Captações 424.277 317.552 549.911 435.443 
Pagamentos de principal (334.560) (293.981) (463.950) (387.965) 
Pagamentos de juros (75.906) (60.431) (93.331) (77.466) 
Juros incorridos 67.111 58.649 80.739 75.640 
Variação cambial (18.896) 31.542 (20.611) 34.705 
Saldo no final do exercício/período 996.014 933.988 1.229.714 1.176.956 
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15. Empréstimos e financiamentos--Continuação 

 
b) Financiamento de contas a pagar 

 
A rubrica de Financiamento de contas a pagar refere-se a operações de confirming 
efetuados pela Companhia com duplicatas emitidas por seus fornecedores. Nessas 
operações o fornecedor recebe os valores na data de vencimento dos títulos, e a Companhia 
obtém uma extensão de prazo através de financiamento feito pela instituição financeira 
credora, também não tem nenhuma redução de seus preços. Considerando que os prazos 
de pagamento e características das transações com fornecedores são afetados, tais 
operações são classificadas como empréstimos e financiamento pela Companhia. O prazo 
médio destas operações é de 145 dias e a taxa média de juros é de 1,30% a.m. No período 
de nove meses findo em 30 de setembro de 2022 os juros incidentes sobre essa operação 
totalizaram R$ 4.145 (R$ 583 em igual período de 2021). 

 
16. Obrigações fiscais e sociais 

 
 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

    
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (DIFAL) 14.624 26.048 21.406 49.071 
Encargos sociais sobre folha de pagamento 3.920 3.993 5.572 5.841 
Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços 30 4.808 6.795 12.463 
Contribuição para financiamento da seguridade social 158 145 693 2.095 
Imposto de renda 927 2.370 11.160 10.249 
Contribuição social - 287 1.390 726 
Imposto sobre produtos industrializados 795 2.216 3.232 3.815 
Imposto sobre valor agregado - - 5.697 2.599 
Outros 1.114 26 3.390 1.509 
Total 21.568 39.893 59.335 88.368 

      
Circulante 21.568 39.893 58.528 88.167 
Não circulante - - 807 201 
 
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia possuía o montante de R$ 26.048 na 
Controladora e         R$ 49.071 no Consolidado depositado judicialmente, classificado na rubrica 
de “outros ativos circulantes”, referente a não tributação do ICMS diferencial de alíquota. O 
montante principal depositado referia-se aos depósitos do Estado de São Paulo, conforme 
descrito abaixo: 
 
 Controladora Consolidado 

Processo 31/12/2021 31/12/2021 
   
1026271-69.2020.8.26.0053 5.416 10.142 
1004807-57.2018.8.26.0053 13.105 25.189 
Total 18.521 35.331 
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16. Obrigações fiscais e sociais--Continuação 

 
Em 15 de outubro de 2021, a Companhia obteve o trânsito em julgado e aguardava a 
possibilidade de levantamento dos depósitos, tendo em vista a controvérsia a respeito da 
aplicação do art. 166 do CTN (exigência de autorização dos clientes para restituir tributos 
indiretos). Em 01 de fevereiro de 2022, o Estado de São Paulo concordou com o levantamento 
dos valores depositados no processo 1004807-57.2018.8.26.0053, em decorrência da solução do 
mérito do processo 1026271-69.2020.8.26.0053 de forma favorável à Companhia. Em 16 de 
março de 2022 foi proferida decisão deferindo o levantamento dos valores depositados em favor 
da Companhia, que reverteu a obrigação fiscal no valor de R$ 13.105 na Controladora (R$ 25.189 
no Consolidado) e atualização monetária de R$ 1.660 na Controladora (R$ 3.191 no 
Consolidado).  
 
Em 26 de abril de 2022 foi proferida a decisão para expedição da guia e levantamento dos 
valores depositados no processo 1026271-69.2020.8.26.0053, que reverteu a obrigação fiscal no 
valor de R$ 5.416 na Controladora (R$ 10.142 no Consolidado) e atualização monetária de R$ 
270 na Controladora (R$ 506 no Consolidado). 
 
Em 10 de maio de 2022 a Companhia obteve o trânsito em julgado no processo nº 5010986-
86.2018.8.13.0024, impetrado pela Borrachas Vipal S.A. e Borrachas Vipal Nordeste S.A. a fim 
de discutir a cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) nas operações interestaduais 
com mercadorias vendidas a consumidores finais não-contribuintes do ICMS localizados no 
Estado de Minas Gerais no valor de R$ 11.569. A Companhia aguardava a possibilidade de 
levantamento dos depósitos, tendo em vista a controvérsia a respeito da aplicação do art. 166 do 
CTN (exigência de autorização dos clientes para restituir tributos indiretos). Em 22 de agosto de 
2022 foi proferida decisão deferindo o levantamento dos valores depositados em favor da 
Companhia, que reverteu a obrigação fiscal no valor de R$ 4.769 na Controladora (R$ 11.569 no 
Consolidado) e atualização monetária de R$ 299 na Controladora (R$ 720 no Consolidado).  
 

17. Provisão para litígios 
 
A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos perante vários tribunais e órgãos 
governamentais, oriundos no curso normal das operações, os quais envolvem questões 
tributárias, trabalhistas e cíveis. A perda estimada foi provisionada no passivo não circulante, 
com base na opinião de seus assessores jurídicos para os casos em que o desembolso 
financeiro é provável. 
 
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia 
das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância 
no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 
prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com 
base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

PÁGINA: 55 de 85

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2022 - Borrachas Vipal S.A. Versão : 1



Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
17. Provisão para litígios--Continuação 

 
O quadro a seguir demonstra os valores estimados do risco com perda provável, conforme 
opinião de nossos assessores jurídicos: 
 

  Controladora  Consolidado 
 Cível Trabalhista Tributária (i) Total Cível Trabalhistas Tributária (i) Total 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2020 14 572 - 586 14 1.269 - 1.283 

        
Complementos e atualizações 12 127 - 139 12 230 - 242 
(-) Reversões (4) (49) - (53) (4) (53) - (57) 

        
Saldos em 31 de dezembro de 2021 22 650 - 672 22 1.446 - 1.468 

        
Complementos e atualizações - 155 45.235 45.390 - 525 45.240 45.765 
(-) Reversões (1) (126) (124) (251) (1) (432) (124) (557) 
          
Saldos em 30 de setembro de 2022 21 679 45.111 45.811 21 1.539 45.116 46.676 

        
Circulante - - 8.270 8.270 - - 8.270 8.270 
Não circulante 21 679 36.841 37.541 21 1.539 36.846 38.406 

 
 
(i) Em períodos anteriores a Companhia utilizou precatórios alimentares para compensação do ICMS devido ao 

Estado de São Paulo. O processo encontra-se sobrestado aguardando julgamento do tema 111 pelo Supremo 
Tribunal Federal (STF). Em 30 de junho de 2022 a Companhia protocolou requerimento de transação junto a 
Procuradoria do Estado de São Paulo (“PGE”), em vista das reduções propostas pela Lei nº 17.293, de 15/10/2020, 
da Resolução PGE nº 27, de 19/11/2020 e da Portaria SUBG CTF nº 20, de 4/12/2020, encaminhando a extinção 
do débito de forma parcelada. O requerimento de transação está pendente de resposta pela PGE. Caso o pedido 
seja deferido, o processo será encerrado e a dívida será paga pela Companhia em 60 parcelas. A Companhia 
constituiu uma provisão no valor de R$ 26.590 e atualização monetária de R$ 18.485. 

 
O quadro a seguir demonstra os valores estimados de perda possível, conforme opinião de 
nossos assessores jurídicos, para os quais, portanto não foram constituídas provisão para 
litígios. 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

      
Trabalhista - - - 50 
Tributária 202.953 92.291 428.175 304.840 
Cível 14.236 16.189 19.558 21.567 

 217.189 108.480 447.733 326.457 

 
Trabalhista - diversas reclamatórias trabalhistas vinculadas em sua maioria a vários pleitos 
indenizatórios. 
 
Cíveis - A Companhia e suas controladas figuram como ré em causas cíveis objetivando a 
revisão de contratos, indenizações por danos materiais e morais, dentre outros. 
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17. Provisão para litígios--Continuação 

 
Tributários - a Companhia e sua controlada, Borrachas Vipal Nordeste S.A., figuram como rés em 
causas tributárias, cuja probabilidade de perda apontada pelos assessores jurídicos é possível, 
para as quais, portanto não foram constituídas provisão para litígios. Os principais processos se 
referem a: 
 

(i) Em 2022 a Companhia recebeu Despacho Decisório de glosa de créditos de PIS e 
COFINS decorrentes da exclusão do ICMS da base de cálculo das referidas 
contribuições, direito reconhecido em decisão judicial transitada em julgado, objeto de 
pedido de habilitação e compensação. O Despacho Decisório limitou a decisão judicial 
no momento que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado, sob o argumento de que 
somente poderiam ser objeto de ressarcimento os valores indevidamente pagos via 
DARF ou por meio de compensações já homologadas, não incluindo os valores 
compensados na escrita fiscal. Considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente 
para homologar a totalidade das compensações vinculadas, restou em aberto o débito 
no valor total de R$ 114.377 sendo R$ 85.912 de principal, R$ 17.182 de multa e R$ 
11.283 de juros. Apresentada Manifestação de Incorformidade, a qual aguarda 
julgamento. 

(ii) Glosa de créditos de ICMS referente a operações intercompany originárias de Estado 
incentivado, processo aguardando julgamento 1ª instância judicial após apresentação de 
alegações finais. O montante envolvido na demanda é de R$ 70.783. 

(iii) Adjudicação de crédito presumido de IPI relacionados ao artigo 11-A da Lei 9.440/1997, 
processos que aguardam julgamento no CARF no montante de R$ 152.986. 

(iv) Créditos extemporâneos de PIS/COFINS, apurados sobre os exercícios de 2006 a 2010, 
relativos à aquisição de bens móveis e imóveis relacionados a sua operação.  Ofertada 
garantia de apólice de seguro para garantir/caucionar previamente o crédito tributário 
em discussão. A Companhia postula a anulação integral do auto de infração objeto do 
processo administrativo nº 10530.724292/2015-20. A União Federal ajuizou a execução 
fiscal que tramita sob o nº 1033394-38.2022.4.01.3300. O tema em debate totaliza o 
valor de R$ 42.955. 
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18. Ativo de direito de uso e passivo de arrendamento 

 
Movimentação do ativo de arrendamento 
 
 Controladora Consolidado 

   
Saldo em 31 de dezembro de 2020 6.571 7.507 
   
Novos contratos 18.072 25.110 
(+/-) Remensuração de contratos 5.184 4.035 
(-) Depreciação (4.536) (5.303) 
(-) Crédito PIS/COFINS (349) (457) 
   
Saldo em 31 de dezembro de 2021 24.942 30.892 
   
Novos contratos - 738 
(+/-) Remensuração de contratos 1.430 6.456 
(-) Depreciação (4.491) (6.297) 
(-) Crédito PIS/COFINS (368) (496) 
Variação cambial - (163) 
   
Saldo em 30 setembro de 2022 21.513 31.130 
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18. Ativo de direito de uso e passivo de arrendamento--Continuação 

 
Movimentação do passivo de arrendamento 
 

 Controladora Consolidado 
   
Saldo em 31 de dezembro de 2020 7.141 8.155 
   
Novos contratos 18.072 25.110 
(+/-) Remensuração de contratos 5.184 4.035 
(-) Juros do contrato 1.593 1.757 
(-) Pagamentos realizados (6.002) (6.957) 
    
Saldo em 31 de dezembro de 2021  25.988 32.100 
   
Novos contratos - 738 
(+/-) Remensuração de contratos 1.430 6.456 
(-) Juros do contrato 1.092 1.463 
(-) Pagamentos realizados (5.736) (7.880) 
Variação cambial - (193) 
   
Saldo em 30 de setembro de 2022 22.774 32.684 

    
Passivo circulante 6.800 9.945 
Passivo não circulante 15.974 22.739 
 
Os montantes registrados no passivo não circulante apresentam o seguinte cronograma de 
vencimentos: 
 

 Controladora Consolidado 
   
2023 1.769 2.590 
2024 7.314 10.028 
2025 4.729 7.106 
Acima de 2025 2.162 3.015 
 15.974 22.739 

 
Os direitos de uso são amortizados durante o prazo de vigência do contrato de locação e 
consideram a expectativa de renovação, quando a Administração pretende exercer esse direito, e 
de acordo com os termos dos contratos. 
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18. Ativo de direito de uso e passivo de arrendamento--Continuação 

 
Informações adicionais 
 
Para a mensuração do passivo de arrendamento a Companhia preparou um fluxo real de 
pagamentos e adotou uma taxa de juros nominal para desconto (taxa de juros incremental), 
como preconizado pelo CPC 06 (R2) (IFRS 16). Para fins de divulgação, conforme Ofício Circular 
da CVM 01/2020, mensuramos o valor do passivo de arrendamento utilizando fluxo nominal x 
taxa nominal. A diferença apurada entre a forma de cálculo para contabilização conforme o CPC 
06 (R2) (IFRS 16) (fluxo real x taxa nominal) e a forma requerida pela CVM para divulgação 
(fluxo nominal x taxa nominal) foi de 5%, considerada imaterial pela Companhia. 
 
A taxa incremental adotada foi de 5% a.a. para o aluguel de empilhadeiras, 10,5% a.a. para o 
aluguel e 4,1% a.a. para a frota de veículos.  
 
Na adoção inicial do IFRS 16 / CPC 06 (R2) a Companhia entendeu que o valor utilizado para a 
mensuração do passivo de arrendamento deveria ser bruto de impostos (PIS e COFINS).  A 
seguir é apresentado quadro indicativo do direito potencial de PIS/COFINS a recuperar embutido 
na contraprestação de arrendamento/locação, conforme os períodos previstos para pagamento, 
sendo apresentados os saldos não descontados e saldos descontados a valor presente, para fins 
consolidados. 
 Nominal 

Ajustado a 
valor presente 

   
Contraprestação do arrendamento  36.575 32.684 
PIS/COFINS (9,25%) 2.721 2.481 
 
A Companhia não aplicou para as informações financeiras intermediárias o expediente prático 
previsto na Deliberação CVM 859 aprovada pela CVM (comissão de valores mobiliários) em 07 
de julho de 2020, uma vez que não teve ajustes de termos ou valores por conta da crise causada 
pela Pandemia do Covid-19.  
 
 

  

PÁGINA: 60 de 85

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2022 - Borrachas Vipal S.A. Versão : 1



Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
19. Patrimônio líquido 

 
a) Capital social 

 
Em 30 de junho de 2021, foi aprovado, em assembleia geral extraordinária, a redução de 
capital, no montante de R$ 14.248, por mostrar-se excessivo com relação ao objeto 
explorado. O reembolso foi realizado através da cessão da participação societária da 
controlada Fate Brasil (Nota 10). Esta transação não alterou o número de ações ordinárias 
da Companhia. 
 
Em 14 de abril de 2022 foi deliberado em assembleia geral ordinária e extraordinária o 
aumento do capital social da Companhia em R$ 144.427, que passou de R$ 43.646 para R$ 
188.073, sem a emissão de novas ações, mediante a capitalização dos seguintes recursos 
disponíveis em Reservas de Lucros: (i) parte da conta de Reserva Legal, no valor de R$ 
6.385; e (ii) parte da conta de Reserva Especial, no valor de R$ 138.042. 
 
Em 30 de setembro de 2022 o capital social totalizava R$ 188.073 (R$ 43.646 em 31 de 
dezembro de 2021), representando por 233.164 (331.684 em 31 de dezembro de 2021) 
ações ordinárias, nominativa sem valor nominal. A redução do número de ações está 
descrita na Nota 19.b. 
 

b) Reservas de lucros 
 
Reserva legal  
 
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do 
art. 193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. No exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 o saldo da reserva excedeu esse limite. Como mencionado acima, a 
Assembleia Geral Ordinária realizada em 14 de abril de 2022 aprovou proposição da 
Administração para a capitalização do saldo excedente ao capital social.  
 
Reserva especial 
 
Constituída de acordo com o estatuto e tem por finalidade a formação de reserva especial 
para assegurar recursos para financiar aplicações adicionais de capital fixo e circulante e 
expansão das atividades sociais da Companhia e suas controladas. 
 
Em 1º de junho de 2022 foi firmado entre a Borrachas Vipal S.A e a sua controladora o 
Contrato de Compra e Vendas de Ações pelo qual a Companhia readquiriu 98.520 ações de 
sua própria titularidade pelo valor de custo de R$ 174.193. A transação foi utilizada para 
quitação dos saldos de mútuo, conta corrente e contas a receber pela venda de imobilizado 
com a sua Controladora, Paludo Participações S.A. 
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19. Patrimônio líquido--Continuação  

 
 

b) Reservas de lucros--Continuação 
 

Reserva especial--Continuação 
 

As ações readquiridas foram canceladas por deliberação do Conselho de Administração da 
Companhia na mesma data, sem redução do capital social. Os acionistas ratificaram a 
decisão do Conselho de Administração em Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 2 
de junho de 2022.  
 
Lucro a distribuir 
 
Montante remanescente de lucros retidos em 30 de setembro de 2022 é de R$ 137.412 e 
será objeto de proposta da Administração da Companhia para futura distribuição. 
 

c) Outros resultados abrangentes 
 
Custo atribuído - ativo imobilizado 
 
A Companhia reconhece nesta rubrica o saldo de reserva de reavaliações de ativos 
permanentes efetuada em anos anteriores e o saldo do custo atribuído (deemed cost) 
registrado, líquidos dos efeitos tributários, próprio e de controladas e coligadas de forma 
reflexa. Esses efeitos são revertidos para lucros acumulados na proporção em que os ativos 
são depreciados ou no caso de alienação ou baixa do ativo. 

 
Variação cambial de filial e controladas no exterior 
 
A Companhia reconhece nessa rubrica os efeitos da variação cambial sobre a filial e os 
investimentos em empresas controladas e controladas em conjunto, domiciliadas no exterior. 
O efeito da variação cambial acumulada sobre os investimentos somente é transferido para o 
resultado do exercício no momento da ocorrência da alienação desses investimentos.  
 
A composição dos efeitos de variação cambial relacionados à controlada e filial no exterior 
são assim demonstrados: 
 

 30/09/2022 30/09/2021 
   

Variação cambial de conversão de filiais no exterior  (2.686) (390) 
Variação cambial de conversão de controladas no exterior 
- Nota 10 (19.199) (6.647) 

Variação cambial ágio de controlada no exterior  (426) 948 
Variação cambial mais valia de controlada  751 2.422 

(21.560) (3.667) 
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19. Patrimônio líquido--Continuação  

 
c) Outros resultados abrangentes--Continuação 

 
Efeito de aplicação do CPC 42 / IAS 29  
 
O efeito da correção monetária por hiperinflação, das unidades na Argentina, até o exercício 
de 2017, foi registrado no patrimônio líquido na rubrica de “outros resultados abrangentes”. A 
partir de 2018, apenas a correção monetária por inflação sobre os itens do patrimônio líquido 
foi registrada na rubrica de “outros resultados abrangentes”. 
 

d) Dividendos 
 

Em 14 de abril de 2022 a assembleia geral ordinária e extraordinária deliberou pela 
aprovação da proposição da Administração para a destinação do lucro do exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2021, tendo sido aprovada a distribuição de dividendos 
obrigatórios no montante de R$ 48.333, dos quais R$ 38.050 foram pagos até 30 de 
setembro de 2022, e a destinação do saldo remanescente do lucro líquido daquele exercício, 
no valor de R$ 149.535, para a conta de Reserva Especial Estatutária. 
 

e) Transações com sócios 
 

Refere-se a compra, por parte da Companhia, de 24.600 ações da controlada MTNA 
equivalentes a 30% do capital da investida.  
 
Ainda de acordo com o contrato de compra, as partes concordaram que a MTNA 
recompraria o saldo remanescente de ações que a Marangoni S.p.A (Itália) detinha do seu 
capital, no percentual de 19%. Após estas transações a Companhia passou a deter 100% de 
participação na controlada. 
 
Por se tratar de transações entre sócios, o impacto da mais valia paga pela Controladora e 
da recompra de ações foi tratado no patrimônio líquido da Controladora, como uma 
transação entre acionistas, conforme orienta o CPC 36 (R3) - Demonstrações Consolidadas. 
Abaixo são demonstrados os valores registrados na data de aquisição (valores em reais): 

 
Etapas Contraprestação PL adquirido Mais-valia 

   
Compra de 30 % ações pela Controladora 38.757 29.612 9.145 
Recompra de 19% de ações pela subsidiária MTNA 21.754 18.755 2.999 
Total apropriado em outros resultados abrangentes 12.144 
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20. Lucro por ação 

 
O lucro básico por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da 
Companhia, pela quantidade média ponderada de ações ordinárias emitidas durante o período.  
 
O lucro por ação diluído é calculado ajustando-se à média ponderada da quantidade de ações 
ordinárias em circulação supondo a conversão de todas as ações potenciais que provocariam 
diluição. A Companhia não possui uma categoria de ações potenciais que provocariam diluição, 
desta forma o lucro por ação básico e diluído apresentam o mesmo valor.  
 
O quadro abaixo apresenta o cálculo do lucro básico e diluído por ação: 
 

 
01/07/2022 a 
30/09/2022 

01/01/2022 a 
30/09/2022 

01/07/2021 a 
30/09/2021 

01/01/2021 a 
30/09/2021 

     
Lucro líquido do período  40.048 134.774 41.243 164.884 
Média ponderada de ações ordinárias 233.164 287.857 331.684 331.684 
Lucro por ação - básico e diluído (em Reais) 171,76 468,20 124,34 497,11 
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21. Receita operacional líquida 

 
A receita líquida de vendas apresenta a seguinte composição: 
 

 Controladora Consolidado 

 
01/07/2022 a 
30/09/2022 

01/01/2022 a 
30/09/2022 

01/07/2021 a 
30/09/2021 

01/01/2021 a 
30/09/2021 

01/07/2022 a 
30/09/2022 

01/01/2022 a 
30/09/2022 

01/07/2021 a 
30/09/2021 

01/01/2021 a 
30/09/2021 

         
Receita bruta de vendas  561.658 1.536.695 447.610 1.170.008 951.954 2.619.375 789.668 2.138.021 
Devolução/abatimento de vendas  - (1.693) (1.720) (4.248) (18.366) (32.707) (23.434) (46.470) 
Impostos sobre a venda (84.049) (238.692) (77.191) (205.936) (188.000) (512.665) (157.305) (420.865) 
Receita operacional líquida  477.609 1.296.310 368.699 959.824 745.588 2.074.003 608.929 1.670.686 

 
 
22. Custos e despesas por natureza 

 
A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado por função. Conforme requerido pelo CPC 26 / IAS 1 - Apresentação 
das Demonstrações Contábeis, apresenta, a seguir, o detalhamento da demonstração do resultado por natureza: 
 
 Controladora Consolidado 
 01/07/2022 a 

30/09/2022 
01/01/2022 a 

30/09/2022 
01/07/2021 a 

30/09/2021 
01/01/2021 a 

30/09/2021 
01/07/2022 a 

30/09/2022 
01/01/2022 a 

30/09/2022 
01/07/2021 a 

30/09/2021 
01/01/2021 a 

30/09/2021 
Despesas por função         

Custo dos produtos vendidos (380.605) (1.048.444) (305.328) (756.975) (527.326) (1.465.705) (433.486) (1.153.837) 
Despesas com vendas (40.564) (118.912) (28.251) (71.745) (76.518) (216.074) (54.637) (138.499) 
Despesas administrativas e gerais (32.536) (92.576) (28.583) (82.436) (52.300) (151.781) (46.226) (132.155) 
Outras receitas (despesas), líquidas 2.645 (1.877) 2.237 5.343 7.763 16.173 (8.356) (4.037) 

 (451.060) (1.261.809) (359.925) (905.813) (648.381) (1.817.387) (542.705) (1.428.528) 
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22. Custos e despesas por natureza--Continuação 

 
 Controladora Consolidado 

01/07/2022 a 
30/09/2022 

01/01/2022 a 
30/09/2022 

01/07/2021 a 
30/09/2021 

01/01/2021 a 
30/09/2021 

01/07/2022 a 
30/09/2022 

01/01/2022 a 
30/09/2022 

01/07/2021 a 
30/09/2021 

01/01/2021 a 
30/09/2021 

Despesas por natureza           
Matéria prima e materiais de uso e consumo (345.899) (950.124) (271.145) (670.759) (461.535) (1.273.793) (372.117) (997.944) 
Despesas com pessoal (44.640) (131.248) (41.653) (114.292) (79.678) (231.498) (78.350) (203.951) 
Fretes (24.602) (66.448) (13.074) (33.380) (42.254) (113.381) (25.982) (64.309) 
         
Depreciação e amortização (6.818) (20.126) (6.491) (18.981) (13.404) (38.460) (15.106) (37.180) 

Depreciação e amortização (3.893) (11.617) (3.990) (11.956) (9.705) (28.145) (12.249) (29.311) 
Amortização de mais valia de ativos (1.366) (4.018) (1.093) (3.897) (1.366) (4.018) (1.093) (3.897) 
Depreciação de ativos de direito de uso CPC 06  
 (R2) (IFRS 16) (1.559) (4.491) (1.408) (3.128) (2.333) (6.297) (1.764) (3.972) 

         
Energia elétrica (4.768) (13.766) (4.211) (11.765) (9.988) (29.424) (8.981) (25.074) 
Consultoria e assessoria (3.711) (13.520) (3.543) (11.771) (5.728) (20.602) (4.624) (15.188) 
Bonificações em produtos (1.777) (3.615) (591) (1.533) (10.388) (25.552) (5.402) (12.790) 
Provisão para perdas de crédito esperadas  930 (3.982) (486) 3.641 2.418 (4.971) (4.899) 1.262 
Reversão de obrigações (Nota 16) 4.769 23.290 - - 11.569 46.900 - - 
Outras despesas operacionais, líquidas (24.544) (82.270) (18.731) (46.973) (39.393) (126.606) (27.244) (73.354) 

         
 (451.060) (1.261.809) (359.925) (905.813) (648.381) (1.817.387) (542.705) (1.428.528) 
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23. Receitas e despesas financeiras 

 
As receitas e despesas financeiras incorridas nos períodos findos em 30 de setembro de 2022 e de 2021 foram como segue: 
 

 Controladora Consolidado 

 
01/07/2022 a 
30/09/2022 

01/01/2022 a 
30/09/2022 

01/07/2021 a 
30/09/2021 

01/01/2021 a 
30/09/2021 

01/07/2022 a 
30/09/2022 

01/01/2022 a 
30/09/2022 

01/07/2021 a 
30/09/2021 

01/01/2021 a 
30/09/2021 

Receitas financeiras         
Variação cambial ativa 42.868 193.664 34.734 135.357 46.770 213.072 62.871 185.015 
Juros recebidos de clientes 566 7.292 2.203 5.510 1.502 10.607 2.690 6.976 
Rendimentos em aplicações financeiras 2.323 5.293 597 1.664 5.133 12.857 2.633 5.430 
Reversão de avais de terceiros - 176 - - - 176 - - 
Descontos recebidos 26 229 9 33 41 280 10 36 
Ajustes de hiperinflação de controlada - - - - 1.178 4.314 2.125 6.729 
Outras receitas financeiras 601 4.342 702 305 1.483 9.028 1.809 2.634 

 46.384 210.996 38.245 142.869 56.107 250.334 72.138 206.820 
Despesas financeiras         

Variação cambial passiva (50.397) (186.251) (51.690) (148.604) (69.715) (236.704) (84.973) (210.184) 
Juros sobre financiamentos (33.672) (75.906) (15.538) (43.565) (36.752) (93.331) (20.464) (55.950) 
Juros passivos (1.383) (40.700) (5.718) (14.605) - (24.229) (1.971) (6.450) 
Despesas bancárias (501) (1.555) (455) (1.601) (1.058) (3.109) (1.033) (3.405) 
Provisão de avais de terceiros - - (690) (120) - - (690) (120) 
Descontos concedidos - (37) (7.695) (7.729) (668) (2.119) (8.394) (9.517) 
Ajustes de hiperinflação de controlada (102) (264) (5) (15) (102) (264) (5) (15) 
Impostos sobre operações financeiras - - - - (313) (890) (270) (722) 
Outras despesas financeiras (263) (278) - (267) (660) (1.054) (1) (832) 

 (86.318) (304.991) (81.791) (216.506) (109.268) (361.700) (117.801) (287.195) 
         
 (39.934) (93.995) (43.546) (73.637) (53.161) (111.366) (45.663) (80.375) 
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24. Imposto sobre o lucro 

 
A conciliação entre a despesa tributária e o resultado da multiplicação do lucro contábil pela alíquota fiscal local nos períodos findos 
em 30 de setembro de 2022 e 2021 está descrita a seguir: 
 

 Controladora Consolidado 
 01/07/2022 a 

30/09/2022 
01/01/2022 a 

30/09/2022 
01/07/2021 a 

30/09/2021 
01/01/2021 a 

30/09/2021 
01/07/2022 a 

30/09/2022 
01/01/2022 a 

30/09/2022 
01/07/2021 a 

30/09/2021 
01/01/2021 a 

30/09/2021 
         

Resultado antes dos impostos sobre o lucro 43.830 120.974 36.572 162.543 44.046 145.250 30.935 172.845 
         

Imposto de renda e contribuição social (34%) (14.902) (41.131) (12.434) (55.264) (14.976) (49.385) (10.517) (58.767) 
Incentivos fiscais de controladas - - - - 15.794 44.134 14.111 42.966  
Juros sobre empréstimos não dedutíveis (1.617) (1.617) (757) (2.941)  (1.617) (1.617) (757) (2.941)  
Constituição (não constituição) de prejuízos fiscal e base 
negativa não reconhecidos  (3.021) (5.362) (4.834) 1.255 (3.318) (5.362) (4.725) 1.364 

Resultado de equivalência patrimonial 19.454 61.360 24.253 61.933 - - - 235 
Exclusão tributos sobre SELIC - - 640 640 - - 11.052 11.052 
Diferenças de alíquotas IR e CS de controladas - - - - 2.573 4.955 (650) 414 
Outros  (3.696) 550 (2.197) (3.282) 305 4.747 4.633 5.063 
Imposto de renda e contribuição social (3.782) 13.800 4.671 2.341 (1.239) (2.528) 13.147 (614) 
 -    -    
Corrente (3.983) (3.985) 11.756 (2.271) (9.255) (27.159) 17.538 (10.041) 
Diferido 201 17.785 (7.085) 4.612 8.016 24.631 (4.391) 9.427 
         
Alíquota efetiva 9% (11%) (13%) (1%) 3% 2% (42%) 0% 
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24. Imposto sobre o lucro--Continuação 

 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 
O imposto de renda e contribuição social diferidos em 30 de setembro de 2022 e 31 de 
dezembro refere-se a: 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

Ativo diferido     
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 8.809 9.850 11.843 15.513 
Lucros a realizar em controladas 1.864 2.047 21.796 17.088 
Faturamento não embarcado - 3.466 - 4.776 
Provisão para honorários jurídicos 2.127 1.408 2.734 2.038 
Provisão para fretes 1.956 2.464 2.129 2.774 
Provisão para avais de terceiros 694 2.185 694 2.185 
Provisão para litígios 15.576 237 15.707 481 
Provisão para comissões 869 781 869 788 
Exigibilidade suspensa sobre obrigações fiscais 4.953 - 6.162 - 
Outras provisões 10.415 7.856 6.962 4.855 

Total ativo diferido 47.263 30.294 68.896 50.498 
     

Passivo diferido     
Depreciação vida útil (8.458) (8.129) (38.307) (46.185) 
Custo atribuído ativo imobilizado (26.256) (28.012) (25.776) (28.012) 
Imposto diferido sobre a mais valia 6.401 5.035 (9.921) (8.462) 
Capitalização de juros (1.062) (1.143) (2.477) (2.693) 
Arrendamento mercantil (2.114) (2.241) (2.114) (2.242) 
Depreciação acelerada fiscal - - (2.031) (1.339) 
Provisão ativo de contrato (2.171) - (3.101) - 

Total passivo diferido (33.660) (34.490) (83.727) (88.933) 
     

Ativo (passivo) diferido, líquido 13.603 (4.196) (14.831) (38.435) 
     

Classificados no ativo não circulante 13.603 111 14.268 843 
Classificados no passivo não circulante - (4.307) (29.099) (39.278) 
 
Em 30 de setembro de 2022 a Companhia apresentava R$ 132.800 de prejuízos fiscais (R$ 
116.203 em 31 de dezembro de 2021) sobre os quais não foram constituídos impostos 
diferidos uma vez que não há expectativa de realização dos créditos. Da mesma forma 
apresentava base negativa de contribuição social de R$ 135.687 (R$ 119.608 em 31 de 
dezembro de 2021).  
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25. Informações por segmento 

 
Os segmentos são determinados de acordo com o mercado de atuação, a natureza dos produtos 
vendidos e perfil do cliente atendido. Não há cliente que, individualmente, represente 10% ou 
mais do total das receitas em relação às receitas do Consolidado. 
 
Os segmentos reportáveis da Companhia são: 
 
 Reforma a frio - Esse segmento é responsável por industrializar e comercializar bandas de 
rodagem para reformas de pneus, bem como outros produtos como protetores de recapagem, 
pastas químicas para montagem e desmontagem de pneus, colas, entre outros produtos 
utilizados no processo de reforma. A reforma a frio é aquela onde a banda de rodagem já tem o 
desenho exterior definido, assim a banda pronta é aplicada ao pneu pelos reformadores. Os 
produtos de reforma são destinados a veículos de carga, passeio, do segmento do agronegócio 
e, também, pneus para veículos fora da estrada (off the road, ou “OTR”). Os produtos são em 
sua grande maioria vendidos a empresas de reformas de pneus (“reformadores”) e 
transportadoras com estruturas próprias de reforma. Nesse segmento também são vendidas 
bandas produzidas no sistema Ringtread, que se caracteriza pela produção da banda de 
rodagem sem emendas. 
 

 Reforma a quente ou “Camelback” - Esse segmento compreende as unidades que 
comercializam produtos utilizados no processo de reforma, atendendo os mesmos perfis de 
clientes que os de reforma a frio. O que diferencia o produto comercializado nesse segmento é 
o método utilizado pelos reformadores. No processo de reforma a quente as bandas de 
borracha são lisas, sem sulcos pré-definidos. Durante o processo de reforma a quente o 
desenho da banda é criado pelos próprios reformadores no pneu em prensas mecânicas de 
vulcanização.  

 Compostos para terceiros - Matéria-prima para reforma de pneu vendido para demais 
fabricantes de bandas e de pneus. 

 Duas Rodas (pneus para motocicleta) - Responsável pela industrialização de pneus para 
motocicletas. A Companhia também fabrica e vende pneus para moto. Os produtos são 
comercializados com a marca Vipal e destinados a veículos de até 600cc. A venda dos 
produtos é realizada através de distribuidoras.  

 Outros - Incluem os segmentos de (i) Reparo de pneus (produtos destinados a reparos de 
pneus e câmeras, tais como telas, remendos e manchões, entre outros, tendo como principais 
clientes as borracharias, lojas de concerto de bicicletas e oficinas mecânicas); (ii) Máquinas 
(fabricação de máquinas para reforma de pneus, cujo os clientes são primordialmente os 
reformadores); (iii) Produtos para indústria (produtos para aplicação por indústrias, 
compreendem colas e outros produtos para adesão de borrachas usualmente empregados em 
máquinas de diversos setores). 
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25. Informações por segmento--Continuação 

 

            
01/07/2022 a 
30/09/2022 

 Reforma a Frio1 Camelbacks2 Compostos p/ 3ºs3 Duas Rodas4 Outros Eliminação Consolidado 
Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo   

              
Receita operacional líquida 209.286 301.242 122.035 37.515 34.992 17.861 66.364 1.021 64.842 45.245 (154.815) 745.588 
Custo dos produtos vendidos (147.436) (223.677) (106.216) (32.539) (28.842) (15.138) (45.249) (749) (41.685) (30.658) 144.863 (527.326) 
Lucro bruto 61.850 77.565 15.819 4.976 6.150 2.723 21.115 272 23.157 14.587 (9.952) 218.262 
                

Receitas (despesas) operacionais            (121.055) 
Resultado financeiro            (53.161) 
Imposto sobre o lucro            (1.239) 
Lucro líquido do período            42.807 

 

            
01/01/2022 a 
30/09/2022 

 Reforma a Frio¹ Camelbacks² Compostos p/ 3ºs³ Duas Rodas4 Outros Eliminação Consolidado 
Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo   

              
Receita operacional líquida 619.185 780.299 330.109 100.937 87.832 51.485 179.249 3.762 189.581 133.838 (402.274) 2.074.003 
Custo dos produtos vendidos (436.864) (575.083) (293.207) (89.210) (72.899) (44.128) (125.790) (2.939) (122.764) (92.229) 389.408 (1.465.705) 
Lucro bruto 182.321 205.216 36.902 11.727 14.933 7.357 53.459 823 66.817 41.609 (12.866) 608.298 
                

Receitas (despesas) operacionais            (351.682) 
Resultado financeiro            (111.366) 
Imposto sobre o lucro            (2.528) 
Lucro líquido do período            142.722 

 
  

 
1 Bandas pré-moldadas para o processo de reforma a frio, no qual a banda é aplicada na carcaça dos pneus pelos reformadores. 
2 Bandas lisas para o processo de reforma a quente no qual a banda é aplicada na carcaça dos pneus pelos reformadores em uma prensa para vulcanização. 
3 Composto de borrachas para aplicações diversas. 
4 Pneu para moto: Linha Street, Trail e Cross. 
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25. Informações por segmento--Continuação 
 

            
01/07/2021 a 
30/09/2021 

 Reforma a Frio1 Camelbacks2 Compostos p/ 3ºs3 Duas Rodas4 Outros Eliminação Consolidado 
Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo   

              
Receita operacional líquida 183.862 203.871 100.826 38.607 15.973 14.469 51.088 1.084 55.675 42.379 (98.905) 608.929 
Custo dos produtos vendidos (131.603) (147.409) (94.725) (32.988) (13.809) (12.447) (38.532) (873) (36.309) (26.634) 101.843 (433.486) 
Lucro bruto 52.259 56.462 6.101 5.619 2.164 2.022 12.556 211 19.366 15.745 2.938 175.443 
             

Receitas (despesas) operacionais            (109.219) 
Resultado financeiro            (35.291) 
Imposto sobre o lucro            13.147 
Lucro líquido do período            44.080 

 

            
01/01/2021 a 
30/09/2021 

 Reforma a Frio1 Camelbacks2 Compostos p/ 3ºs3 Duas Rodas4 Outros Eliminação Consolidado 
Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo 

Mercado 
interno 

Mercado 
externo   

              
Receita operacional líquida 522.894 549.543 263.157 98.539 48.929 37.737 139.382 2.446 160.650 113.144 (265.735) 1.670.686 
Custo dos produtos vendidos (355.216) (387.712) (237.429) (81.521) (40.449) (31.944) (106.118) (1.902) (106.102) (71.158) 265.714 (1.153.837) 
Lucro bruto 167.678 161.831 25.728 17.018 8.480 5.793 33.264 544 54.548 41.986 (21) 516.849 
             

Receitas (despesas) operacionais            (274.001) 
Resultado financeiro            (70.003) 
Imposto sobre o lucro            (614) 
Lucro líquido do período            172.231 
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25. Informações por segmento--Continuação 

 
A Companhia não divulga o valor total dos ativos e passivos por segmento, uma vez que essa 
informação não é preparada e apresentada regularmente ao principal gestor das operações. Isso 
ocorre, pois, a maioria dos ativos é utilizada de forma compartilhada na produção dos diversos 
segmentos. 
 
Também não divulgaremos informações sobre despesas com vendas, administrativas ou 
financeiras por segmento, uma vez que os recursos de pessoal e os financeiros são usados de 
forma corporativa e não há informações disponíveis por segmento. 
 
Informações por área geográfica: 
 

 
01/07/2022 a 

30/09/2022 
01/01/2022 a 

30/09/2022 
01/07/2021 a 

30/09/2021 
01/01/2021 a 

30/09/2021 
Mercado Interno     
Brasil 497.464 1.405.875 407.356 1.134.814 
 497.464 1.405.875 407.356 1.134.814 
Mercado Externo     
América do Sul 94.678 251.161 74.695 197.293 
América do Norte 104.843 271.667 81.561 206.643 
Europa 29.660 79.425 26.159 73.776 
América Central 6.331 20.739 8.252 19.342 
Ásia 5.332 19.175 5.094 17.000 
Oceania 5.828 16.450 4.177 14.525 
África 1.452 9.511 1.635 7.293 
 248.124 668.128 201.573 535.872 
     
Receita operacional líquida 745.588 2.074.003 608.929 1.670.686 
 

 

PÁGINA: 73 de 85

ITR - Informações Trimestrais - 30/09/2022 - Borrachas Vipal S.A. Versão : 1



Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
26. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro 

 
a) Classificação dos instrumentos financeiros 

 
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses 
instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando 
assegurar liquidez, rentabilidade e segurança.  
 
A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de 
uma análise periódica da exposição ao risco que a Administração pretende cobrir. 
 
A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou quaisquer 
outros ativos de risco. Os resultados obtidos com estas operações estão condizentes com as 
políticas e estratégias definidas pela Administração da Companhia. 
 
A Companhia possui exposição a riscos associados à utilização de seus instrumentos 
financeiros, conforme descrito a seguir, para fins consolidados. 
 

 Classificação por 
categoria 

Hierarquia 
valor justo 

Valor contábil Valor justo 
 30/09/2022 31/12/2021 30/09/2022 31/12/2021 

Ativos       
Caixa e equivalentes de caixa Valor justo por meio 

do resultado 
Nível 2 200.019 246.850 200.019 246.850 

Aplicações financeira Valor justo por meio 
do resultado 

Nível 2 2.208 2.044 2.208 2.044 

Contas a receber de clientes Custo amortizado  488.876 444.750 488.876 444.750 
Contas a receber partes relacionadas Custo amortizado  2.492 35.285 2.492 35.285 
Créditos com partes relacionadas Custo amortizado  - 137.811 - 137.811 

Outros créditos (Nota 11) 
Valor justo por meio 

do resultado Nível 2 34.078 33.404 34.078 33.404 
       
Passivos       
Empréstimos e financiamentos Custo amortizado  1.229.714 1.176.956 1.228.174 1.169.000 
Fornecedores Custo amortizado  286.180 223.597 286.180 223.597 
Dividendos a pagar Custo amortizado  12.559 51.101 12.559 51.101 
Passivo de arrendamento Custo amortizado  32.684 32.100 32.684 32.100 
Débitos com partes relacionadas Custo amortizado  13.631 12.089 13.631 12.089 
Outras contas a pagar Custo amortizado  68.043 61.194 68.043 61.194 
 
Na avaliação da administração o valor justo de seus instrumentos financeiros se aproxima do 
valor contábil, exceto para os empréstimos e financiamentos. A Companhia usa a seguinte 
hierarquia para determinar e divulgar o valor justo de instrumentos financeiros pela técnica 
de avaliação: 
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26. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 

 
a)   Classificação dos instrumentos financeiros--Continuação 

 
Nível 1: preços cotados (sem ajuste) nos mercados ativos para ativos ou passivos idênticos; 
Nível 2: outras técnicas para as quais todos os dados que tenham efeito significativo sobre o 
valor justo registrado sejam observáveis, direta ou indiretamente; e 
Nível 3: técnicas que usam dados que tenham efeito significativo no valor justo registrado 
que não sejam baseados em dados observáveis no mercado. 
 

b) Gerenciamento de risco 
 
As atividades de gerenciamento de riscos seguem a política de gestão de risco da 
Companhia, sob a administração dos seus diretores e o Conselho de Administração da 
Companhia. A administração destes riscos é efetuada com base na política de controle, que 
estabelece as técnicas de acompanhamento, mensuração e monitoramento contínuo da 
exposição. 
 
Não houve alterações quanto às políticas ou processos em 30 de setembro de 2022 em 
relação ao 31 de dezembro de 2021. 
 
A Companhia possui exposição a riscos associados à utilização de seus instrumentos 
financeiros, conforme descrito a seguir: 

 
Risco de crédito 
 
Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer perdas oriundas de inadimplência de suas 
contrapartes ou de instituições financeiras depositárias de recursos ou de investimentos 
financeiros. Para mitigar esses riscos, a Companhia adota como prática a análise das 
situações financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como a definição de limites de 
crédito e acompanhamento permanente das posições em aberto. No que tange às 
instituições financeiras, a Companhia somente realiza operações com instituições financeiras 
consideradas pela Administração como de baixo risco. No caso de constatação de risco 
iminente de não realização destes ativos, a Companhia registra provisões para trazê-los ao 
seu valor provável de realização. 
 
O risco de crédito de saldos com bancos e instituições financeiras é administrado pela 
Tesouraria da Companhia de acordo com a política por esta estabelecida. Os recursos 
excedentes são investidos apenas em instituições financeiras autorizadas e aprovadas pela 
Diretoria Executiva objetivando minimizar a concentração de riscos e mitigar o prejuízo 
financeiro no caso de potencial falência de uma contraparte. 
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26. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 

 
b) Gerenciamento de risco--Continuação 

 
Risco de preço das mercadorias vendidas ou produzidas ou dos insumos adquiridos 
 
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos produtos comercializados 
ou produzidos pela Companhia e dos demais insumos utilizados no processo de produção. 
Essas oscilações de preços podem provocar alterações substanciais nas receitas e nos 
custos da Companhia. Para mitigar esses riscos, a Companhia monitora permanentemente 
os mercados locais e internacionais, buscando antecipar-se a movimentos de preços. 
 
Risco de taxa de juros 
 
Com finalidade de verificar a sensibilidade dos indexadores dos empréstimos da Companhia 
foram definidos três cenários diferentes. A análise de sensibilidade dos juros utilizou como 
cenário provável as taxas projetadas pelo Banco Central para o ano seguinte, e os cenários 
possível e remoto levam em consideração uma variação nessa taxa de 25% e 50% 
respectivamente. 
 

   Aumento de taxa Redução de taxa 

   Cenário Possível Cenário Remoto Cenário Possível Cenário Remoto 

  Saldo em 
30/09/2022 

Cenário 
Provável 25% 50% -25% -50% 

       
       

TJLP  7,01% 8,76% 10,52% 5,26% 3,51% 

Finame 15.514  (272)  (544)  272  544  

 
      

Libor 
3m 

 3,75% 4,69% 5,63% 2,81% 1,88% 

PPE 245.679  (2.303)  (4.606)  2.303  4.606  

Giro 46.644  (437)  (875)  437  875  

 
      

CDI  13,75% 17,19% 20,63% 10,31% 6,88% 

GIRO 229.448  (7.887)  (15.775)  7.887  15.775  

NCE 268.664  (9.235)  (18.471)  9.235  18.471  

 
  

    
IPCA  7,96% 9,95% 11,94% 5,97% 3,98% 

GIRO 5.231  (104)  (208)  104  208  
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26. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 

 
b) Gerenciamento de risco--Continuação 
 

Risco de taxa de câmbio 
 
Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras 
utilizadas pela Companhia para a aquisição de insumos, a venda de produtos e a 
contratação de instrumentos financeiros, principalmente do dólar norte-americano, que 
encerrou o trimestre em 30 de setembro de 2022 com perda de 5,41%. Além de valores a 
pagar e a receber em moedas estrangeiras, a Companhia tem fluxos operacionais de 
compras e vendas em outras moedas. A Companhia avalia permanentemente a contratação 
de operações de hedge para mitigar esses riscos. Não havia instrumentos dessa natureza 
contratados nas datas dos balanços, para mitigar riscos de taxa de câmbio.  
 
Abaixo está demonstrada a exposição cambial da Companhia para operações em moedas 
estrangeiras: 
 
 US$ mil 

 30/09/2022 31/12/2021 
   
A. Ativos líquidos em dólares norte-americanos 62.427 41.888 
B. Passivos líquidos em dólares norte-americanos (105.947) (82.397) 
C. Déficit apurado (A+B) (43.520) (40.509) 
 
Análise de sensibilidade de variações na moeda estrangeira 
 
A tabela abaixo demonstra a sensibilidade a uma variação que possa ocorrer na taxa de 
câmbio do US$ (obtidas junto ao Banco Central), mantendo-se todas as outras variáveis 
constantes, do lucro da Companhia antes da tributação (e do patrimônio líquido da 
Companhia). Também são considerados três cenários, sendo o cenário provável o adotado 
pela Companhia, mais dois cenários com deterioração de 25% e 50% da variável do risco 
considerado. Esses cenários foram definidos com base na expectativa da Administração 
para as variações da taxa de câmbio nas datas de vencimento dos respectivos contratos 
sujeitos a estes riscos. 
 
  Aumento de taxa Redução de taxa 

 
Cenário 
Provável 

Cenário 
Possível 

Cenário 
Remoto 

Cenário 
Possível 

Cenário 
Remoto 

      
Taxa  25% 50% -25% -50% 
Dólar 5,41 6,76 8,11 4,05 2,70 
Déficit apurado (235.293) (294.116) (352.939) (176.470) (117.646) 
Efeito do lucro antes da tributação  (58.823) (117.646) 58.823 117.646 
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26. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 

 
b) Gerenciamento de risco--Continuação 

 
Risco de liquidez 
 
O risco de liquidez consiste na eventualidade da Companhia não dispor de recursos 
suficientes para cumprir com seus compromissos em função das diferentes moedas e prazos 
de liquidação de seus direitos e obrigações. 
 
O controle da liquidez e do fluxo de caixa da Companhia é monitorado diariamente pela 
tesouraria, de modo a garantir que a geração operacional de caixa e a captação prévia de 
recursos, quando necessária, sejam suficientes para a manutenção do seu cronograma de 
compromissos, não gerando riscos de liquidez para a Companhia.  
 
O quadro abaixo resume o perfil do vencimento do passivo financeiro consolidado em 30 de 
setembro de 2022 com base nos pagamentos contratuais não descontados. 

 
 Menos de 1 ano 1 a 5 anos Mais de 5 anos Total 
     
Empréstimos e financiamentos 610.173 619.541 - 1.229.714 
Fornecedores 286.180 - - 286.180 
Passivo de arrendamento 9.945 22.739 - 32.684 

 906.298 642.280 - 1.548.578 
 

Instrumentos financeiros derivativos 
 
A Companhia e suas controladas não efetuam aplicações de caráter especulativo em 
derivativos ou outros ativos de risco. Em 30 de setembro de 2022 e 31 de dezembro de 2021 
não houve operações de derivativos em aberto. 

 
c) Gestão de capital 

 
Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de 
terceiros que a Companhia faz para financiar suas operações. Para mitigar os riscos de 
liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora 
permanentemente os níveis de endividamento de acordo com os padrões de mercado. 
 
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade 
de continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras 
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal.   
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26. Objetivos e políticas para gestão de risco financeiro--Continuação 

 
c) Gestão de capital--Continuação 

 
A relação endividamento líquido sobre o patrimônio líquido da Companhia ao final do 
período, é apresentado a seguir: 
 
 30/09/2022 31/12/2021 
     
Empréstimos e financiamentos 1.229.714 1.176.956 
(-) Caixa e equivalentes de caixa (200.019) (246.850) 
(-) Aplicações financeiras (2.208) (2.044) 
Dívida líquida (A) 1.027.487 928.062 
     
Total do patrimônio líquido (B) 473.598 516.856 
    
Relação endividamento líquido sobre patrimônio líquido (A/B) 2,17 1,80 

 
27. Subvenções governamentais 

 
A controlada Borrachas Vipal Nordeste S.A. goza dos incentivos fiscais descritos abaixo. As 
subvenções governamentais são reconhecidas quando há razoável segurança de que foram 
cumpridas as condições estabelecidas pelos governos concedentes e são apuradas e regidas de 
acordo com os contratos, termos de acordo e legislações aplicáveis a cada benefício. Os valores 
de incentivo são registrados no resultado da controlada e são posteriormente destinados a 
formação da reserva de lucros à conta de “Incentivos fiscais”, no patrimônio líquido da 
controlada. Os incentivos fiscais são excluídos da base de cálculo de dividendos da controlada 
conforme determinado pela legislação pertinente. 
 
Desenvolve 
 
O governo do estado da Bahia, através da lei 7.980 de 12 de dezembro de 2001, instituiu o 
programa de desenvolvimento industrial e de integração econômica do estado da Bahia - 
DESENVOLVE, o qual concedeu o diferimento do lançamento e desconto do pagamento do 
imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços 
de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação (ICMS), devido pela Borrachas 
Vipal Nordeste S.A. 
 
Os valores apurados a título de incentivo são registrados na rubrica de ICMS a recolher em 
contrapartida ao resultado, na rubrica deduções de vendas e impostos, e, posteriormente, são 
destinadas para reserva de lucros (reserva de incentivos fiscais) no patrimônio líquido, na 
controlada Borrachas Vipal Nordeste S.A. 
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27. Subvenções governamentais--Continuação 

 
Desenvolve--Continuação 
 
O montante total relativo a este incentivo, registrado no resultado do período, foi de R$ 78.914 
em 30 de setembro de 2022 (R$ 64.401 em 30 de setembro de 2021). Em 18 de dezembro de 
2018, a controlada obteve a renovação do Incentivo Desenvolve. A vigência do benefício se 
estenderá até dezembro de 2030. 
 
Lucro da exploração 
 
Com fundamento no art.32 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 2005, em 18 de agosto de 
2009, a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE), de acordo com a 
competência que lhe foi atribuída pelo inciso XVII do art.6º do Decreto nº 8.276, de 27 de junho 
de 2014, aprovou o Laudo Constitutivo nº 0093/2009, concedendo o direito à redução de 75% do 
Imposto de Renda e adicionais não restituíveis à controlada Borrachas Vipal Nordeste S.A., 
calculado com base no Lucro da Exploração, concedendo um prazo de vigência de 10 anos, com 
início no ano calendário de 2009, com término previsto para o ano calendário 2018. 
 
Em 26 de dezembro de 2018, a controlada obteve a renovação do direito de redução de 75% do 
imposto de renda e adicionais calculado com base no lucro da exploração. A renovação é válida 
até dezembro de 2028. A controlada teve atendido o pedido de renovação pois cumpriu com a 
exigência do laudo anterior que foi a modernização total do empreendimento. 
 
Os valores apurados a título de incentivo estão registrados por competência no resultado do 
exercício, e, posteriormente, destinados para a conta de reserva de lucros (reserva de incentivo 
fiscal) no patrimônio líquido da controlada Borrachas Vipal Nordeste S.A. 
 
Em 30 de setembro de 2022, o montante total relativo a este incentivo registrado no resultado do 
exercício foi de R$ 16.752 (R$ 18.485 em igual período de 2021). 
 
Incentivo de reinvestimento 
 
Conforme o Art. 27 da Portaria 283/2013 do Ministério de Integração Nacional as pessoas 
jurídicas com empreendimentos em operação nas áreas da SUDENE possuem benefício para 
reinvestimento de 30% do imposto de renda devido em projetos de modernização ou 
complementação de equipamento. 
 
Em 30 de setembro de 2022, o valor relativo a esse benefício foi registrado no resultado do 
período no valor de R$ 1.005 (R$1.110 em 30 de setembro 2021). 
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Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
27. Subvenções governamentais--Continuação 

 
Redução base de cálculo ICMS 
 
A partir da vigência da Lei Complementar nº 160/2017, que incluiu o parágrafo 4º ao artigo 30 da 
Lei nº 12.973/2014, os incentivos e os benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao ICMS, 
concedidos pelos Estados e pelo Distrito Federal, são considerados subvenções para 
investimento, podendo ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e CSLL.  
 
Desta forma a controlada Borrachas Vipal Nordeste S.A., em função da redução da base de 
cálculo do ICMS na venda de seus produtos, efetuou, no período de nove meses findo em 30 de 
setembro de 2022, a exclusão da base de cálculo do Imposto de Renda e da Contribuição Social 
o montante de R$ 1.860 (R$ 1.445 em 30 setembro de 2021), constituindo reserva de incentivos 
fiscais sobre esse benefício gerado. 

 
28. Cobertura de seguros 

 
A Companhia e suas controladas, com base na avaliação de seus consultores, mantêm 
coberturas de seguros por montantes considerados pela Administração como suficientes para 
cobrir riscos sobre seus ativos próprios, alugados e de responsabilidade civil.  
 

Risco Limites 
 30/09/2022 

  
Incêndio e riscos diversos 500.000 
Lucros cessantes 91.844 
Responsabilidade Civil Administradores  100.000 
Responsabilidade Civil Geral 16.000 
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Notas Explicativas

 
 
 
Borrachas Vipal S.A.  
 
Notas explicativas às informações financeiras intermediárias individuais e consolidadas 
30 de setembro de 2022 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 
29. Itens que não afetam caixa 
 

 Controladora Consolidado 
 30/09/2022 30/09/2021 30/09/2022 30/09/2021 

Variação cambial de conversão de filial e 
controlada no exterior (21.560) (3.667) - - 
Dividendos propostos por controladas, mas não 
recebidos por caixa ou equivalentes de caixa (81.216) (55.991) - - 
Recompra de ações com quitação com saldos 
de mútuo com controlador  174.193 - 174.193 - 
Remensuração de contratos de arrendamento - (5.184) (7.194) (4.035) 
Novos contratos de arrendamento - (18.072) (738) (25.110) 

 
30. Eventos subsequentes 

 
Em 21 de outubro de 2022 a Comissão de Valores Mobiliários (CVM) deferiu o pedido da 
Borrachas Vipal S.A. como companhia de capital aberto (categoria “A”). 
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Pareceres e Declarações / Relatório da Revisão Especial  - Sem Ressalva

RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DE INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS

Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Borrachas Vipal S.A.
Nova Prata - RS

Introdução

Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da Borrachas Vipal S.A. (“Companhia”), contidas no 
Formulário de Informações Trimestrais (ITR) referente ao trimestre findo em 30 de setembro de 2022, que compreendem o balanço 
patrimonial em 30 de setembro de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de 
três e nove meses findos naquela data, e das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses 
findo naquela data, incluindo as notas explicativas.

A diretoria é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas de acordo com a NBC 
TG 21 Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 Interim Financial Reporting, emitida pelo International 
Accounting Standards Board (IASB), assim como pela apresentação dessas informações de forma condizente com as normas 
expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à elaboração das Informações Trimestrais (ITR). Nossa responsabilidade 
é a de expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.

Alcance da revisão

Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de informações intermediárias (NBC TR 
2410 Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410 Review of Interim Financial Information 
Performed by the Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias consiste na 
realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de 
procedimentos analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de 
uma auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de que 
tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não 
expressamos uma opinião de auditoria.

 
Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas

Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que as informações contábeis 
intermediárias, individuais e consolidadas, incluídas nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os 
aspectos relevantes, de acordo com a NBC TG 21 e a IAS 34 aplicáveis à elaboração de Informações Trimestrais (ITR), e 
apresentadas de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários.

Outros assuntos

Demonstrações do valor adicionado

As informações trimestrais acima referidas incluem as demonstrações do valor adicionado (DVA), individual e consolidada, referentes 
ao período de nove meses findo em 30 de setembro de 2022, elaboradas sob a responsabilidade da diretoria da Companhia e 
apresentadas como informação suplementar para fins de IAS 34. Essas demonstrações foram submetidas a procedimentos de revisão 
executados em conjunto com a revisão das informações trimestrais, com o objetivo de concluir se elas estão conciliadas com as 
informações contábeis intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se sua forma e conteúdo estão de acordo com os 
critérios definidos na NBC TG 09 Demonstração do Valor Adicionado. Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de 
nenhum fato que nos leve a acreditar que essas demonstrações do valor adicionado não foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de forma consistente em relação às informações contábeis intermediárias, 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto.

Porto Alegre, 11 de novembro de 2022.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-SP-015199/F 

Américo F. Ferreira Neto
Contador CRC-1SP192685/O-9
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre as Demonstrações Financeiras

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480

Os Diretores da Borrachas Vipal S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 87.870.952/0001-44, com sede na cidade de Nova Prata, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 
Buarque de Macedo nº 365, CEP 95.320-000 (a “Companhia”), nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da 
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 480”), declaram que: 
(a) revisaram, discutiram e concordaram com a opinião expressa pela Ernst & Young Auditores Independentes SS sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro 
de 2022; e 
(b) revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia, encerradas em 30 de 
setembro de 2022 revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes SS.

Nova Prata, RS, 11 de novembro de 2022.

_________________________________
Renan Batista Patrício Lima 
Diretor Presidente

_________________________________
Régis da Silva dos Santos 
Diretor Financeiro

_________________________________
Caio Castro de Miranda 
Diretor de Relação com Investidores
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Pareceres e Declarações / Declaração dos Diretores sobre o Relatório do Auditor 
Independente

DECLARAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 25 DA INSTRUÇÃO CVM Nº 480

Os Diretores da Borrachas Vipal S.A., sociedade por ações, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 
Economia (“CNPJ/ME”) sob o nº 87.870.952/0001-44, com sede na cidade de Nova Prata, Estado do Rio Grande do Sul, na Rua 
Buarque de Macedo nº 365, CEP 95.320-000 (a “Companhia”), nos termos do artigo 25, parágrafo 1º, incisos V e VI, da Instrução da 
CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009 (“Instrução CVM 480”), declaram que: 
(a) revisaram, discutiram e concordaram com a opinião expressa pela Ernst & Young Auditores Independentes SS sobre as 
demonstrações financeiras intermediárias individuais e consolidadas da Companhia referentes ao trimestre findo em 30 de setembro 
de 2022; e 
(b) revisaram, discutiram e concordaram com as demonstrações financeiras intermediárias da Companhia, encerradas em 30 de 
setembro de 2022 revisadas pela Ernst & Young Auditores Independentes SS.

Nova Prata, RS, 11 de novembro de 2022.

_________________________________
Renan Batista Patrício Lima 
Diretor Presidente

_________________________________
Régis da Silva dos Santos 
Diretor Financeiro

_________________________________
Caio Castro de Miranda 
Diretor de Relação com Investidores
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