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DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Notas Explicativas às demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas – Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
1. Informações gerais: A Auto Adesivos Paraná S.A. (“Companhia”) é uma socie-
dade por ações de capital fechado com sede na Av. Presidente John Kennedy, 
2.427, Jardim Lar Paraná, Campo Mourão - PR e fi lial - Escritório Administrativo e 
Comercial na Rua Iaiá nº 77, Itaim Bibi, São Paulo - SP. A Companhia e suas 
controladas, abaixo relacionadas, são denominadas “Grupo”. A Companhia tem 
por objeto social: (i) a exploração dos ramos de indústria e comércio de auto 
adesivos de papel, plásticos, etiquetas impressas ou não, importação e exportação 
e outros afi ns ao ramo, (ii) desenvolvimento, industrialização e comercialização de 
produtos, tags, e dispositivos de armazenamento de dados e/ou informação em 
memória não volátil e de acionamento e transmissão via rádio frequência; com 
tecnologia RFID; (iii) instalação de sistemas de rastreamento de mercadorias e 
rebanhos com uso de tecnologia em rádio frequência; bem com o desenvolvimen-
to de softwares e soluções para rastreamento de mercadorias e rebanho com uso 
de tecnologias em rádio frequência. As controladas da Companhia, conjuntamen-
te identifi cadas como “Grupo” são: • RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. 
(“RR Etiquetas”), cuja atividade operacional principal é industrialização, comercia-
lização, importação e exportação de etiquetas em papéis, películas plásticas e auto 
adesivas; • RR Etiquetas Uruguai S.A. (“RR Uruguai”), cuja atividade operacional 
principal é industrialização, comercialização, importação e exportação de etiquetas 
em papéis, películas plásticas e auto adesivas; • Adesivos e Papéis Especiais RR 
Ltda. (“RR Papéis”), cuja atividade operacional principal é o desenvolvimento, 
produção e comercialização, próprio ou de terceiros, de jornais, revistas, livros e 
periódicos, e a exploração do ramo de indústria e comércio de autoadesivos de 
papel, plásticos, etiquetas impressas ou não, importação e exportação e outros 
afi ns ao ramo. • CCRR RFID Sistemas de Gestão de Tráfego Ltda. (“CCRR RFID”) 
com sede em Minas Gerais, atividade operacional principal é fabricação de etique-
tas RFID. • Colacril SAS, uma sociedade anônima simplifi cada com sede em 
Buenos Aires - Argentina e tem como atividade a comercialização de bobinas de 
papel auto adesivos. • R & B Rastreabilidade Brasil S.A. (“R&B”) aquisição de 
89,75% da participação societária da empresa pela empresa RR Indústria e Co-
mércio de Etiquetas. • CCRR Inc. (Corporation), escritório comercial localizado em 
Houston no estado de Texas que visa atender ao mercado norte Americano com 
o fornecimento de etiquetas RFID. • Em 08/01/2021, a Companhia adquiriu a 
Syntpaper Indústria e Comércio e Importação de Papéis Especiais Ltda, (“Syntpa-
per”) com sede em São Paulo e Filial em Manaus, atividade operacional principal 
é a fabricação de tecidos especiais, inclusive artefatos. • Em 26 de fevereiro a 
Companhia adquiriu a Pimaco Autoadesivos Ltda.. (“Pimaco”) A Empresa tem como 
objetivo a fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e papelão on-
dulado. • Em 23 de abril a Companhia adquiriu a Digital Tags SAS, controlada in-
tegral da Companhia, com Sede na França, tendo sua principal atividade opera-
cional a fabricação de etiquetas de identifi cação com radiofrequência. • Em 
30/09/2021, a Companhia adquiriu pela Digital Tags Finland, controlada integral da 
Companhia, do negócio de etiquetas de identifi cação com radiofrequência “ECO 
RFID” (Radio Frequence Identifi cation) da empresa Stora Enso Oy. • Em agosto 
de 2021 houve a constituição da empresa Tags Lux S.à r.l.situada em Luxemburgo, 
cuja atividade principal é atuar como holding no exterior. • Em setembro de 2021 
houve a constituição da empresa Digital Tags Italy,situada em Italia, cuja atividade 
principal é atuar como holding no exterior. • Em setembro de 2021, aquisição pela 
Digital Tags Italy, situada na Itália, da participação societária representativa de 
100% do capital social da Lab ID S.r.l., fornecedora de soluções de produtos de 
etiquetas RFID (Radio Frequence Identifi cation). • Em outubro de 2021 houve a 
constituição da empresa Beontag Bolívia S.R.L (“Beontag”), localizada em Santa 
Cruz de La Sierra, Bolívia, tem como atividade a comercialização de bobinas de 
papel auto adesivos. • Em novembro de 2021 foi aprovado em Ata de reunião do 
Conselho de Administração a aquisição de 100% (cem por cento) da participação 
societária das Empresas Zecode Technology Ltda. e Tecobe System Comercio e 
Manutenção Ltda. ambas localizadas em São Caetano do Sul, São Paulo, atua na 
prestação de serviços no segmento de coleta de dados, mobilidade e impressão 
de códigos de barras. As demonstrações fi nanceiras foram aprovadas pelo Con-
selho de Administração em 27/04/2022. Efeitos da COVID-19 nas demonstrações 
fi nanceiras: Considerando cuidadosamente os principais riscos e incertezas ad-
vindos desta análise e observadas as normas contábeis, a Companhia trabalhou, 
em especial na análise dos seguintes possíveis impactos: (a) Ações realizadas 
pela Companhia em função da COVID-19 e possíveis impactos nos seus controles 
internos; (b) Aumento do risco de perdas em ativos fi nanceiros (CPC 48 – Instru-
mentos Financeiros); (c) Valor realizável de estoques (CPC 16 – Estoques); (d) 
Impairment de ativos imobilizado e intangível (CPC 01 – Redução ao Valor Recu-
perável de Ativos); (e) Impactos na receita do período e nas margens; (f) Análise 
de continuidade operacional da Companhia; (g) Fluxo de caixa, impactos no 
acesso ao crédito de empréstimos e fi nanciamentos e covenants. A Companhia 
realizou o estudo dos itens elencados acima e não identifi cou impactos relevantes 
em suas demonstrações fi nanceiras intermediárias individuais e consolidadas. 
Neste sentido, é importante comentar que as operações da Companhia e suas 
controladas estão sendo acompanhadas por um modelo de gestão de crise e es-
tratégias estão sendo montadas para que a Companhia possa atravessar esse 
período com o mínimo de impacto negativo possível. A Companhia estabeleceu 
medidas de proteção, controle e contenção de eventual proliferação da COVID-19 
no âmbito da Companhia e suas controladas. Em relação ao seu negócio, cabe 
mencionar que a Companhia faz parte de um setor considerado essencial, em 
relação à manutenção de sua atividade produtiva, uma vez que, o processo de 
laminados é utilizado pela indústria alimentícia e de bebidas como matéria-prima 
para fabricação de embalagens. Em relação à cadeia logística, cabe salientar que 
não foram verifi cadas rupturas relevantes nas operações e logística de exportação, 
bem como nas operações de recebimento de insumos, os quais já estão em 
grande parte adquiridos. A respeito dos compromissos fi rmes de venda para 
clientes, a Companhia não espera alterações relevantes em sua composição, 
visto que sua origem reside em uma forte correlação com a forma como as nego-
ciações são realizadas e os players escolhidos como parceiros comerciais, não 
tendo sido identifi cados, até o momento, questões relacionadas a estes compro-
missos. Adicionalmente, em momentos como esse se acentuam as preocupações 
com o caixa, a alavancagem fi nanceira, efi ciência de custos e dívidas sujeita à 
variação cambial e, nesse sentido, a Companhia está bem posicionada para ultra-
passar os efeitos advindos da COVID-19, sendo possível ressaltar também a po-
lítica de gestão de riscos aplicada pela Companhia de forma consistente nos últimos 
anos. A liquidez de curto e longo prazo estão preservadas e, mesmo eventuais 
alterações em embarques e recebimentos, estão dimensionados para que não 
afetem de forma relevante a posição fi nanceira da Companhia. Nesse sentido, a 
Companhia não identifi cou riscos relevantes em relação à sua capacidade de 
continuar operando. Incorporação Pimaco Autoadesivos Ltda.: Em 30/06/2021 
foi aprovado em Ata da Assembleia Geral Extraordinária a incorporação da con-
trolada PIMACO AUTOADESIVOS LTDA, sociedade limitada, com sede na Aveni-
da John F. Kennedy, nº 2.427, Bloco III, Jardim Lar Paraná, CEP 87.306-000, 
Campo Mourão-PR, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 33.011578/0001-00 (PIMACO), 
conforme os termos condições do “Protocolo de Justifi cação da Incorporação da 
Pimaco Autoadesivos Ltda pela Auto Adesivos Paraná S.A., com a transferência 
de todo seu patrimônio líquido para a Companhia e a sua consequente extinção 
(“Incorporação”), sendo que o capital social da Companhia permaneceu inalterado 
em decorrência dessa Incorporação. A tabela abaixo apresenta de forma sumari-
zada, as principais rubricas do balanço patrimonial da Pimaco em 30/06/2021:
Ativo 30/06/2021 Passivo e patr. líquido 30/06/2021
Circulante Circulante
Caixa e equiv. de caixa 6.499 Fornecedores 1.359
Contas a receber 5.819 Sal. e encargos a pagar 394
Estoques 4.579 Impostos a pagar 454
Impostos a recuperar 2.699 Adiant. de Clientes 109
Outros créditos 66 Outras contas a pagar 752

19.662 3.068
Não circulante Não circulante
Dep. em garantias/judic. 2.496 Provisão para riscos 2.279
IR e CS diferidos 1.667 2.279
Impostos a recuperar 5.016
Imobilizado 2.279 Patrimônio líquido
Intangível 232 Capital social 25.373

11.690 Lucros acumulados 632
Total do patr. líquido 26.005

Total ativo 31.352 Total passivo e patr. líq. 31.352
2. Políticas contábeis: Declaração de conformidade: As demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e em conformidade com as 
normas internacionais de contabilidade emitidas pelo IASB (IFRS), e evidenciam 
todas as informações relevantes próprias das demonstrações fi nanceiras individuais 
e consolidadas, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas 
pela Administração na sua gestão. As principais políticas contábeis aplicadas na 
preparação dessas demonstrações fi nanceiras, individuais e consolidadas, estão 
defi nidas a seguir. Essas políticas vêm sendo aplicadas de modo consistente 
em todos os exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. 2.1. Base 
de preparação: As demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas foram 
preparadas considerando o custo histórico como base de valor, exceto pelos instru-
mentos patrimoniais outorgados para pagamento baseado em ações, pagamentos 
contingentes assumidos em combinação de negócio e instrumentos fi nanceiros não 
derivativos. A preparação de demonstrações fi nanceiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis da 
Companhia. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são 
signifi cativas para as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas, estão 
divulgadas na Nota 3. a) Demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas: As 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão 
sendo apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo 
os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) 
e evidenciam todas as informações relevantes próprias das Demonstrações fi nan-
ceiras individuais e consolidadas, e somente elas, as quais estão consistentes com 
as utilizadas pela administração na sua gestão. Nas demonstrações fi nanceiras indi-
viduais, as controladas são contabilizadas pelo método de equivalência patrimonial 
ajustada na proporção detida nos direitos e nas obrigações contratuais do Grupo. Os 
mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações fi nanceiras individuais quanto 
nas demonstrações fi nanceiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e 
patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Controladora. 2.2. Consolidação: 
As seguintes políticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações 

fi nanceiras consolidadas. a) Combinação de negócios: Combinações de negócio 
são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é transferido 
para a Companhia e suas controladas. A contraprestação transferida é mensurada 
ao valor justo, assim como os ativos líquidos identifi cáveis. Qualquer ágio que surja 
na transação é testado anualmente para avaliação de perda por redução ao valor 
recuperável. Os custos da transação são registrados no resultado conforme incor-
ridos. O Grupo determina que adquiriu um negócio quando o conjunto adquirido de 
atividades e ativos inclui, no mínimo, um input - entrada de recursos e um processo 
substantivo que juntos contribuam signifi cativamente para a capacidade de gerar 
output - saída de recursos. O processo adquirido é considerado substantivo se 
for essencial para a capacidade de desenvolver ou converter o input - entrada de 
recursos adquirido em outputs - saídas de recursos, e os inputs - entradas de recur-
sos adquiridos incluírem tanto a força de trabalho organizada com as habilidades, 
conhecimentos ou experiência necessários para executar esse processo; ou for 
fundamental para a capacidade de continuar a produzir outputs e é considerado 
único ou escasso ou não pode ser substituída sem custo, esforço ou atraso signi-
fi cativos na capacidade descontinuar produzindo outputs - saída de recursos. Ao 
adquirir um negócio, o Grupo avalia os ativos e passivos fi nanceiros assumidos 
com o objetivo de classifi cá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as 
circunstâncias econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição, o que 
inclui a segregação, por parte da adquirida, de derivativos embutidos existentes em 
contratos hospedeiros na adquirida. Qualquer contraprestação contingente a ser 
transferida pela adquirente será reconhecida ao valor justo na data de aquisição. 
Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação contingente considerada 
como um ativo ou como um passivo deverão ser reconhecidas de acordo com o 
CPC 48 na demonstração do resultado. Inicialmente, o ágio é mensurado como 
sendo o excedente da contraprestação transferida em relação aos ativos líquidos 
adquiridos (ativos identifi cáveis adquiridos líquidos e os passivos assumidos. Se 
a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, a 
diferença deverá ser reconhecida como ganho na demonstração do resultado. Após 
o reconhecimento inicial, o ágio é mensurado pelo custo, deduzido de quaisquer 
perdas acumuladas do valor recuperável. Para fi ns de teste do valor recuperável, 
o ágio adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, 
alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa do Grupo que se espera 
sejam benefi ciadas pelas sinergias da combinação, independentemente de outros 
ativos ou passivos da adquirida ser atribuídos a essas unidades. Quando um 
ágio fazer parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade 
for alienada, o ágio associado à parcela alienada deve ser incluído no custo da 
operação ao apurar-se o ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas 
circunstâncias é apurado com base nos valores proporcionais da parcela alienada 
em relação à unidade geradora de caixa mantida. b) Controladas: Controladas são 
todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais o Grupo detém 
o controle. O Grupo controla uma entidade quando está exposto ou tem direito a 
retorno variáveis decorrentes de seu envolvimento com a entidade e tem a capa-
cidade de interferir nesses retornos devido ao poder que exerce sobre a entidade. 
As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle é 
transferido para o Grupo. A consolidação é interrompida a partir da data em que o 
Grupo deixa de ter o controle. A Controladora mantém as seguintes participações 
nas empresas do Grupo:
Controladas diretas % Participação
RR Indústria e Comércio de Etiquetas Ltda. 100
Adesivos e Papéis Especiais RR Ltda. 100
CCRR RFID Sistema de Gestão de Tráfego Ltda. 100
Colacril SAS 100
RR Etiquetas Uruguai S.A. 75
Syntpaper Ind. Com. e Imp.de Papéis Especiais Ltda. 100
Beontag Bolivia S.R.L. 100
TAGS LUX S.à r.l. 100
Zecode Technology Ltda. 100
Tecobe System Comércio e Manutenção Ltda. 100
Controladas indiretas % Participação
R&B Rastreabilidade Brasil S.A. 89,75
Digital Tags SAS 100
Digital Tags Italy S.R.L. 100
Lab ID S.R.L. 100
Digital Tags Finland OY 100
CCRR, INC 100
Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas do 
Grupo são eliminados. Os prejuízos não realizados também são eliminados a 
menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo 
transferido. As políticas contábeis das controladas são alteradas, quando neces-
sário, para assegurar a consistência com as políticas adotadas pelo Grupo. 
c) Transações com participações de não controladores: O Grupo trata as transações 
com participações de não controladores como transações com proprietários de 
ativos do Grupo. Para as compras de participações de não controladores, a dife-
rença entre qualquer contraprestação paga e a parcela adquirida do valor contábil 
dos ativos líquidos da controlada é registrada no patrimônio líquido. Os ganhos ou 
perdas sobre alienações para participações de não controladores também são 
registrados diretamente no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação pa-
trimonial”. 2.3. Conversão de moeda estrangeira: a) Moeda funcional e moeda 
de apresentação: Os itens incluídos nas demonstrações fi nanceiras de cada uma 
das empresas do Grupo são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Companhia atua (“a moeda funcional”). As demonstrações 
fi nanceiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a moeda 
funcional da Companhia e, também, a moeda de apresentação do Grupo. As 
controladas no exterior utilizam as seguintes moedas funcionais: Tags Lux Euro, 
RR Etiquetas Uruguai Peso Uruguaio, Colacril SAS Peso Argentino, Beontag Bo-
lívia Pesos Bolivianos, as controladas indiretas no exterior CCRR Inc. dólares 
americanos, Digital Tags Italy, Lab ID, Digital Tags Finland, Digital Tags SAS são 
Euros. b) Transações e saldos: As operações com moedas estrangeiras são 
convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas 
datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são remensura-
dos. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações 
e da conversão pelas taxas de câmbio do fi nal do exercício, referentes a ativos e 
passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na demonstração 
do resultado. Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, 
caixa e equivalentes de caixa são apresentados na demonstração do resultado 
como receita ou despesa fi nanceira. c) Empresas do Grupo com moeda funcional 
diferente: Os resultados e a posição fi nanceira de todas as entidades do Grupo 
(nenhuma das quais tem moeda de economia hiperinfl acionária), cuja moeda 
funcional é diferente da moeda de apresentação, são convertidos na moeda de 
apresentação, como segue: (a) Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial 
apresentado são convertidos pela taxa de fechamento da data do balanço. (b) As 
receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas 
taxas de câmbio médias (a menos que essa média não seja uma aproximação 
razoável do efeito cumulativo das taxas vigentes nas datas das operações, e, 
nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela taxa das datas das 
operações). (c) Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como 
um componente separado no patrimônio líquido, na conta “Ajustes de avaliação 
patrimonial”. 2.4. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa 
incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de 
alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignifi -
cante de mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de 
contas garantidas na demonstração dos fl uxos de caixa. As contas garantidas são 
demonstradas no balanço patrimonial como “Empréstimos”, no passivo circulante. 
2.4.1. Classifi cação: O Grupo classifi ca seus ativos fi nanceiros, no reconhecimen-
to inicial, sob a categoria de empréstimos e recebíveis ou a valor justo por meio 
do resultado. A classifi cação depende da fi nalidade para a qual os ativos fi nancei-
ros foram adquiridos. Os ativos fi nanceiros são apresentados como ativo circulan-
te, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do 
balanço. 2.4.2. Impairment de ativos fi nanceiros: a) Ativos mensurados ao 
custo amortizado: O Grupo avalia na data de cada balanço se há evidência obje-
tiva de que um ativo fi nanceiro ou grupo de ativos fi nanceiros está deteriorado. Um 
ativo ou grupo de ativos fi nanceiros está deteriorado e as perdas por impairment
são incorridas somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de 
um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento inicial dos ativos (um “even-
to de perda”) e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fl uxos 
de caixa futuros estimados do ativo fi nanceiro ou grupo de ativos fi nanceiros que 
pode ser estimado de maneira confi ável. O montante da perda por impairment é 
mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor presente 
dos fl uxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que 
não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos fi -
nanceiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido 
na demonstração do resultado. Se um empréstimo ou investimento mantido até o 
vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma 
perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com 
o contrato. Como um expediente prático, o Grupo pode mensurar o impairment
com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado ob-
servável. Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir 
e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com um evento que ocorreu 
após o impairment ser reconhecido (como uma melhoria na classifi cação de cré-
dito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será reco-
nhecida na demonstração do resultado. 2.5. Instrumentos fi nanceiros derivativos: 
A Companhia efetua operações envolvendo instrumentos fi nanceiros derivativos 
com o objetivo de proteger-se de eventuais variações do Real frente ao Dólar 
estadunidense, tendo em vista a exposição cambial inerente à captação de recur-
sos em moeda estrangeira, bem como a redução dos encargos fi nanceiros sobre 
os recursos captados. Os instrumentos fi nanceiros derivativos estão representados 
por contratos de “swap”, sem caixa, atrelados a fi nanciamentos pré-fi xados da 
Companhia. Os instrumentos fi nanceiros derivativos são mensurados a valor justo 
por meio do resultado. 2.6. Contas a receber de clientes: As contas a receber de 
clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou pres-
tação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de rece-
bimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são classifi cadas 
no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. As 
contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da 
taxa efetiva de juros menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD” 
ou impairment). 2.7. Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo ou ao 
valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de avaliação dos estoques 

é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados e dos produtos 
em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão de obra 
direta, outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com 
base na capacidade operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O 
valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso normal dos ne-
gócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessá-
rios para efetuar a venda. 2.8. Ativos intangíveis: a) Softwares: As licenças de 
softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os sof-
twares e fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos 
são amortizados durante a vida útil estimada dos softwares de cinco anos. Os 
custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, 
conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis 
ao projeto e aos testes de produtos de software identifi cáveis e exclusivos, contro-
lados pelo Grupo, são reconhecidos como ativos intangíveis quando os seguintes 
critérios são atendidos: É tecnicamente viável concluir o software para que ele 
esteja disponível para uso. (a) A administração pretende concluir o software e 
usá-lo ou vendê-lo. (b) O software pode ser vendido ou usado. (c) Pode-se de-
monstrar que é provável que o software gerará benefícios econômicos futuros. (d) 
Estão disponíveis adequados recursos técnicos, fi nanceiros e outros recursos para 
concluir o desenvolvimento e para usar ou vender o software. (e) O gasto atribuível 
ao software durante seu desenvolvimento pode ser mensurado com segurança. 
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto 
de software, incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de 
softwares e uma parcela adequada das despesas indiretas aplicáveis. Os custos 
também incluem os custos de fi nanciamento incorridos durante o período de de-
senvolvimento do software. Outros gastos de desenvolvimento que não atendam 
a esses critérios são reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos 
de desenvolvimento previamente reconhecidos como despesa não são reconhe-
cidos como ativo em período subsequente. Os custos de desenvolvimento de 
softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante sua vida útil estima-
da, não superior a cinco anos. b) Marcas e patentes: A marca Colacril representa 
os papéis e fi lmes autoadesivos como o adesivo acrílico e hotmelt que atendem 
os principais segmentos do mercado nacional e internacional com soluções per-
sonalizadas e inovadoras, que podem ser utilizados para conversão de etiquetas 
e rótulos nos mais diversos tipos de impressão existentes. A marca RRID nasceu 
com a vocação de oferecer soluções em RFID que é uma ferramenta de coleta de 
dados que possibilita a melhoria e otimização dos processos, através da leitura de 
etiquetas inteligentes/tags aplicadas aos produtos, equipamentos e embalagens. 
A partir da sua leitura por ondas de rádio, garante a identifi cação com agilidade e 
precisão, disponibilizando a informação em tempo real para tomada de decisão e 
gestão. As marcas registradas são amortizadas por um período de 10 anos. 
c) Fundo de comércio - Goodwill: Aquisição da Empresa CCRR RFID Sistemas 
de Gestão de Trafego Ltda. com sede em Minas Gerais, sendo uma empresa que 
irá integrar ao grupo no ramo de etiquetas RFID que fornece dispositivos eletrôni-
cos de identifi cação instalado no para-brisas dos veículos (tag) para os sistemas 
de pedágio e as antenas para as principais concessionárias de rodovias, tem se 
consolidado mundialmente como integradora de soluções na área veicular. O 
custo da aquisição será amortizado por um período de 5 anos. d) Tecnologia em 
andamento - RFID: Refere-se ao “know how” da Tecnologia de RFID, representa-
da por um sistema de controle e gerenciamento de produtos por rastreamento do 
sinal de radiofrequência é composto por três componentes: as etiquetas, um har-
dware formado por antenas/leitores e um software. A tecnologia é amortizada por 
um período de 10 anos. e) Desenvolvimento de produtos: A Companhia visa o 
desenvolvimento de novos produtos bem como a melhoria de um produto já exis-
tente, em busca de oferecer inovações contínuas aos clientes, sendo que os 
gastos atribuíveis ao ativo intangível são mensuráveis com confi abilidade, inclusi-
ve são realizados testes para verifi cação da performance do produto para que 
esteja disponível para venda e para assim demonstrar que este gerará benefícios 
econômicos futuros para o Grupo. 2.9. Imobilizado: Terrenos e edifi cações com-
preendem, principalmente, fábricas, pontos de varejo e escritórios. O imobilizado 
é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo 
histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo 
histórico também inclui os custos de fi nanciamento relacionados com a aquisição 
de ativos qualifi cados. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do 
ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropriado, somente 
quando for provável que fl uam benefícios econômicos futuros associados a esses 
custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens 
ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 
lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. Os terre-
nos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o 
método linear considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida 
útil estimada, como segue:

Anos Taxas
Máquinas, equipamentos e ferramentas 15 e 5 6,67% e 20% a.a.
Móveis e utensílios 20 5% a.a.
Veículos 5 20% a.a.
Computadores e periféricos 5 20% a.a.
Construção, instalação e benfeitorias 10 10% a.a.
Direito de uso 20 e 3 5,15% e 30%
Outros 10 10% a.a.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropria-
do, ao fi nal de cada exercício. O valor contábil de um ativo é imediatamente baixa-
do ao seu valor recuperável quando o valor contábil do ativo é maior do que seu 
valor recuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determinados 
pela comparação dos resultados com o seu valor contábil e são reconhecidos em 
“Outras receitas (despesas) operacionais” na demonstração do resultado. 2.10. In-
vestimentos: Os investimentos em sociedades controladas são avaliados pelo 
método da equivalência patrimonial e estão refl etidos nas demonstrações individu-
ais da Auto Adesivos Paraná S.A. 2.11. Contas a pagar aos fornecedores: As 
contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que 
foram adquiridos no curso normal dos negócios, sendo classifi cadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano. Caso contrário, 
as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicial-
mente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo 
custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 2.12. Empréstimos: 
Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amor-
tizado. Qualquer diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da tran-
sação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado duran-
te o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o método da 
taxa efetiva de juros. Os empréstimos são classifi cados como passivo circulante, a 
menos que o Grupo tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passi-
vo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. Os custos de empréstimos 
gerais e específi cos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um ativo qualifi cável, que é um ativo que, necessariamente, demanda 
um período de tempo substancial para fi car pronto para seu uso ou venda preten-
didos, são capitalizados como parte do custo do ativo quando for provável que eles 
irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e que tais custos 
possam ser mensurados com confi ança. Demais custos de empréstimos são reco-
nhecidos como despesa no exercício em que são incorridos. 2.13. Provisões: As 
provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas 
quando: (i) o Grupo tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída 
de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser esti-
mado com segurança. Quando houver uma série de obrigações similares, a proba-
bilidade de liquidá-las é determinada levando-se em consideração a classe de 
obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilida-
de de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma 
classe de obrigações seja pequena. As provisões são mensuradas pelo valor pre-
sente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma 
taxa antes dos efeitos tributários, a qual refl ita as avaliações atuais de mercado do 
valor do dinheiro no tempo e dos riscos específi cos da obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa 
fi nanceira. 2.14. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido: As 
despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os 
impostos corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na de-
monstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem relacionados com 
itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou no resultado abrangente. 
Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no resulta-
do abrangente. O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e 
diferido é calculado com base nas leis tributárias promulgadas, ou substancialmen-
te promulgadas, na data do balanço dos países em que as entidades do Grupo 
atuam e geram lucro tributável. A administração avalia, periodicamente, as posições 
assumidas pelo Grupo nas apurações de impostos sobre a renda com relação às 
situações em que a regulamentação fi scal aplicável dá margem a interpretações; e 
estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fi scais. 2.15. Capital social: As ações ordinárias e as 
preferenciais são classifi cadas no patrimônio líquido. Os custos incrementais dire-
tamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados no 
patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. 
2.16. Reconhecimento da receita: A receita compreende o valor justo da contra-
prestação recebida ou a receber pela comercialização de produtos e serviços no 
curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos impostos, 
das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das 
vendas entre empresas do Grupo. O Grupo reconhece a receita quando o valor da 
receita pode ser mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos 
futuros fl uirão para a entidade e quando critérios específi cos tiverem sido atendidos 
para cada uma das atividades do Grupo, conforme descrição a seguir. O Grupo 
baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo 
de cliente, o tipo de transação e as especifi cações de cada venda. a) Venda de 
produtos: O Grupo atua na produção e comercialização de papéis, fi lmes e etique-
tas auto adesivas e uma ampla linha de produtos para comunicação visual, como 
os vinis autoadesivos para impressão digital, refl etivos de sinalização, atua com a 
linha de lonas para comunicação visual, etiquetas de código de barras, etiquetas 
autoadesivas para balanças eletrônicas e impressoras, tags e ribbons de transfe-
rência térmica para identifi cação e codifi cação e fabricação de componentes ele-
trônicos. As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que uma empresa do 
Grupo efetua a entrega dos produtos para o comprador, o qual passa a ter total li-
berdade sobre o canal e o preço dos produtos, e não há qualquer obrigação não 

satisfeita que possa afetar a aceitação dos produtos. Os clientes têm o direito de 
devolver os produtos se eles não forem aceitos. A receita é ajustada para o valor 
das devoluções de vendas. b) Venda de serviço: As receitas de prestação de ser-
viços são reconhecidas quando a efetiva prestação do serviço é realizada. c) Re-
ceita fi nanceira: A receita fi nanceira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo 
regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros. 2.17. Mensura-
ção do valor justo: Valor justo é o preço que seria recebido na venda de um ativo 
ou pago pela transferência de um passivo em uma transação ordenada entre par-
ticipantes do mercado na data da mensuração, no mercado principal ou, na sua 
ausência, no mercado mais vantajoso ao qual a Companhia e suas controladas tem 
acesso nessa data. O valor justo de um passivo refl ete o seu risco de descumpri-
mento, risco este que inclui, entre outros, o próprio risco de crédito da Companhia 
e suas controladas. Quando disponível, a Companhia e suas controladas mensuram 
o valor justo utilizando o preço contato em um mercado ativo. Um mercado é con-
siderado ativo se as transações para o ativo ou passivo ocorrem com frequência e 
volume sufi cientes para fornecer informações de precifi cação de forma contínua. 
Se não houver preço cotado em um mercado ativo, a Companhia e suas controladas 
utilizam de técnicas de avaliação que maximizam o uso de dados observáveis re-
levantes e minimizam o uso de dados não observáveis. A técnica de avaliação 
escolhida incorpora todos os fatores que os participantes do mercado levariam em 
conta na precifi cação de uma transação. 3. Estimativas e julgamentos contábeis 
críticos: As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Com base em 
premissas, o Grupo faz estimativas com relação ao futuro. Por defi nição, as esti-
mativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados 
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco signifi cativo, com pro-
babilidade de causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos 
para o próximo exercício social, estão contempladas a seguir: a) Provisão para 
crédito de liquidação duvidosa: A provisão é apurada com base no saldo de clientes 
a receber vencidos há mais de 180 dias e/ou títulos protestados. É excluída da 
provisão títulos vencidos, mas que foram renegociados e o acordo está sendo 
cumprido pela contraparte. b) Provisão para perda de estoque: A provisão é apura-
da com base no saldo de estoques que aguardam laudo de avaliação técnica para 
conclusão sobre a capacidade de utilização. c) Realização de tributos diferidos: A 
realização dos créditos de imposto de renda e da contribuição social diferidos é 
avaliada anualmente a partir de estudos técnicos aprovados pelo Conselho de 
Administração. d) Provisões para riscos: A Companhia reconhece provisão para 
causas cíveis e trabalhistas. 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 fi scais ou exposições adicionais 
identifi cadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. e) Nota 5 - 
Aquisição de controlada (combinação de negócios): valor justo dos ativos intangíveis 
identifi cáveis e ágio, mensurado em base provisória quando especifi cados. f) Nota 
11 - Revisão da vida útil do ativo imobilizado e teste de redução ao valor recuperá-
vel de ativo imobilizado. g) Nota 12 - Revisão da vida útil dos ativos intangíveis e 
teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio. h) Nota 16 - 
Determinação de taxa de desconto de arrendamento. 4. Gestão de risco fi nancei-
ro: 4.1. Estimativas do valor justo: Pressupõe-se que os saldos das contas a 
receber de clientes, contas a pagar aos fornecedores e empréstimos e fi nanciamen-
tos, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, estejam próximos 
de seus valores justo. 4.2. Instrumentos fi nanceiros por categoria

Controladora Consolidado
Empréstimos e recebíveis 2021 2020 2021 2020
Ativos, conforme o balanço patrimonial
Caixa e equivalente de caixa 16.621 21.853 146.642 29.318
Contas a receber 173.319 137.282 220.287 125.006

189.940 159.135 366.929 154.324
Controladora Consolidado

Outros passivos fi nanceiros 2021 2020 2021 2020
Passivo, conf. o balanço patrimonial
Fornecedores 167.662 162.468 237.197 169.737
Empréstimos 242.760 115.101 254.462 118.172
Arrendamentos a pagar 25.123 19.154 43.377 19.382

435.545 296.723 535.036 307.291
4.3. Gestão de capital: Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os 
de salvaguardar a capacidade de continuidade do Grupo para oferecer retorno 
aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. O Grupo monitora o capital com 
base no índice de alavancagem fi nanceira. Esse índice corresponde à dívida líquida 
dividida pelo capital total. A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de 
empréstimos (incluindo empréstimos de curto e longo prazos, conforme demons-
trado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e equivalentes de 
caixa e títulos e valores mobiliários. O capital total é apurado através da soma do 
patrimônio líquido, conforme demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida 
líquida. Os índices de alavancagem fi nanceira em 31/12/2021 e 31/12/2020 podem 
ser assim sumarizados:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Total de emprést. e fi nanc. bancários 242.759 115.101 254.463 118.172
Menos: caixa e equivalente de caixa (16.621) (21.853) (146.642) (29.318)
Dívida líquida 226.138 93.248 107.821 88.854
Total do patrimônio líquido 701.646 132.736 706.191 137.356
Total do capital 927.784 225.984 814.012 226.210
Índice de alavancagem fi nanceira 24% 41% 13% 39%
5. Combinação de negócios: Aquisições de controladas: Ativos identifi cáveis 
adquiridos e passivos assumidos a valor justo na data da aquisição, bem como 
demais informações necessárias para avaliação da combinação de negócio 
estão demonstradas em tabela ao fi nal desta nota explicativa. Aquisições no 
exercício de 2021: Pimaco Autoadesivos Ltda. (“Pimaco” ou “Empresa”): 
Em 14/12/2020, a Companhia iniciou a aquisição da totalidade de quotas detidas 
pelos vendedores representativas de 100% do capital social da Pimaco. A Empresa 
tem como objetivo a fabricação de produtos de papel, cartolina, papel cartão e 
papelão ondulado. A aquisição foi concluída 26/02/2021, após aprovação do CADE 
pelo valor de R$47.266 dividido em: R$34.000 à vista, R$2.067 em 11/08/2021, 
R$6.000 em 25/02/2022 e R$5.199 a serem pagos conforme utilização do cré-
dito de ICMS pela adquirente. Syntpaper Indústria, Comércio e Importação 
de Papéis Especiais Ltda. (“Syntpaper” ou “Empresa”): Em 08/01/2021, a 
Companhia concluiu a aquisição da totalidade de quotas detidas pelos vendedo-
res representativas de 100% do capital social da Syntpaper. A Syntpaper é uma 
sociedade limitada, com sede no município de Santana de Parnaíba, estado de 
São Paulo e tem como objetivo atender as necessidades do mercado gráfi co com 
insumos de alta qualidade e inovadores. A Empresa possui uma fi lial na cidade 
de Manaus – Amazonas/Brasil. A aquisição foi concluída pelo valor de R$45.252, 
sendo R$20.360 pagos à vista na data do contrato e R$4.294 em 08/07/2021, 
R$5.598 em 10/01/2022 e R$15.000 a título de contraprestação contingente a 
serem pagos em junho de 2022 e 2023. Como parte do contrato de compra, foi 
acordada uma contraprestação contingente. Os pagamentos adicionais serão feitos 
da seguinte forma: a) R$15.000 se a empresa adquirida obtiver um lucro bruto 
de R$20.000 por um ano, fi nalizando em março de 2022. Na data de aquisição, 
o valor justo da contraprestação contingente foi estimado com base nos fl uxos 
de caixa descontados considerando o valor presente dos pagamentos futuros 
esperados, por meio de projeções de resultados com base no montante máximo. 
Em 31/12/2021, os principais indicadores de desempenho da Syntpaper eviden-
ciavam o cumprimento da meta estipulada. Digital Tags SAS (“Digital Tags” ou 
“Empresa”): Em 23/04/2021, a Companhia concluiu a aquisição da totalidade de 
quotas detidas pelos vendedores representativas de 100% do capital social da 
Digital Tags SAS. A Empresa foi constituída a partir da cisão de ativos da empresa 
Tagsys, relacionados ao negócio de etiquetas de identifi cação com radiofrequência 
(RFID – Radio Frequence Identifi cation). A Tagsys é líder francesa em sistemas de 
identifi cação por radiofrequência (RFID) usados para rastreabilidade de produtos. 
A Empresa opera dois negócios distintos: (i) “Tags”: produção de tags e cartões de 
autenticidade localizados em Aubagne (sul da França) e (ii) “Software e serviços” 
ou “Outros”: gestão das plataformas digitais e dispositivos de hardware em Paris. 
Os principais clientes da empresa operam na indústria de luxo (por exemplo, 
Louis Vuitton, Dior e Céline). A aquisição foi concluída pelo valor de R$32.014 
(EUR 5.000), sendo R$10.251 pagos em 30/04/2021, R$13.116 em 03/05/2021 
e R$8.648 em 16/06/2021 e será pago a título de contraprestação contingente o 
valor de R$12.042 (EUR 1.853) em 31/01/2022. Como parte do contrato de com-
pra, foi acordada uma contraprestação contingente. Os pagamentos adicionais 
serão feitos da seguinte forma: a) R$12.042 a ser pago se a empresa adquirida 
atingir 5 vezes a diferença positiva do Ebitda base de dezembro/21 (EUR 1.853).
Na data de aquisição, o valor justo da contraprestação contingente foi estimado 
com base nos fl uxos de caixa descontados considerando o valor presente dos 
pagamentos futuros esperados, por meio de projeções de resultados com base 
no montante máximo. Em 31/12/2021, os principais indicadores de desempenho 
da Digital Tags SAS evidenciavam o cumprimento da meta estipulada. ECO RFID 
Tag Technology – Stora Enso Oy (“Stora Enso” ou “Empresa): Em 30/09/2021, 
a Companhia adquiriu pela Digital Tags Finland, controlada integral da Compania, 
do negócio de etiquetas de identifi cação com radiofrequência “ECO RFID” (Radio 
Frequence Identifi cation) da empresa Stora Enso Oy. O escopo da transação 
incluiu todos os ativos relevantes para o negócio e a transferência funcionários.
A tecnologia de etiquetas ECO RFID (Radio Frequence Identifi cation) da Stora 
Enso é uma solução inovadora em papel que combina sustentabilidade com alto 
desempenho e excelente qualidade, permitindo assim alto volume e baixos cus-
tos. A tecnologia ECO RFID (Radio Frequence Identifi cation) oferece valor único 
para todos os usuários em termos de sustentabilidade, design, desempenho, 
confi abilidade e custo em comparação com o cenário competitivo. A aquisição 
foi concluída pelo valor de R$61.453 (EUR 9.757) pagos à vista na data do con-
trato em 30/09/2021. Lab ID S.r.l (“LAB ID” ou “Empresa”): Em 30/09/2021, 
a Companhia concluiu a aquisição pela Digital Tags Italy, controlada integral da 
Companhia, a participação societária representativa de 100% do capital social 
da Lab ID S.r.l. A Empresa foi fundada em 2002 e sediada em Castel Maggiore 
(Bolonha). É uma fabricante italiana e fornecedora de soluções de produtos de 
etiquetas RFID (Radio Frequence Identifi cation), gerando historicamente 80% de 
seu faturamento através dos 15 principais clientes que operam nas indústrias de 
luxo e moda, ingressos e integradores de sistemas. A aquisição foi concluída pelo 

AUTO ADESIVOS PARANÁ S.A.
CNPJ/MF Nº 03.514.129/0001-06

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
Controladora Consolidado

Ativo Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalente de caixa 6 16.621 21.853 146.642 29.318
Contas a receber 7 173.319 137.282 220.287 125.006
Estoques 8 141.242 96.522 247.296 115.932
Impostos a recuperar 9 24.114 5.632 43.540 14.858
Adiantamento a sócios – – – 1.217
Adiantamentos a fornecedores 4.268 1.016 16.427 4.857
Outros créditos 840 324 3.541 2.225

360.404 262.629 677.733 293.413
Não circulante
Instrumentos fi nanceiros – 158 97 158
Depósitos em garantias/judiciais 3.007 227 4.252 227
Partes relacionadas 20 409 36 – –
Instrumentos outorgados-opções 
maduras 21.b – 3.686 – 3.686
Imposto de renda e
 contribuição social diferidos 19 – 24.595 – 24.595
Impostos a recuperar 9 8.225 2.389 9.582 3.496
Ativo não circulante mantido 
para venda 3.119 2.609 3.119 2.609
Investimentos 10 594.403 25.125 46.671 –
Imobilizado 11 288.448 119.683 361.853 130.858
Intangível 12 14.242 9.189 727.019 13.182

911.853 187.697 1.152.593 178.811

Total do ativo 1.272.257 450.326 1.830.326 472.224

Controladora Consolidado
Passivo e patrimônio líquido Nota 2021 2020 2021 2020
Circulante
Fornecedores 13 167.662 162.468 237.197 169.737
Empréstimos e fi nanciamentos 14 59.207 40.735 69.261 41.256
Arrendamento a pagar 16 1.726 1.543 8.781 1.771
Salários e encargos a pagar 14.361 8.307 24.298 10.029
Impostos a pagar 15 1.531 1.771 14.574 5.120
Adiantamentos de clientes 6.480 3.941 4.785 4.203
Contas a pagar aquisição
 de controladas 17 84.247 – 231.157 –
Outras contas a pagar 17.a 7.523 5.741 34.174 7.064

342.737 224.506 624  .227 239.180
Não circulante
Empréstimos e fi nanciamentos 14 183.552 74.366 185.202 76.916
Partes relacionadas 20 – – 177.123 –
Impostos a pagar 15 886 910 2.489 910
IR e contrib. social diferidos 19 4.147 – 80.414 –
Arrendamento a pagar 16 23.398 17.611 34.595 17.611
Provisão para riscos 18 2.631 197 6.825 251
Contas a pagar aquisição
 de controladas 17 13.260 – 13.260 –

227.874 93.084 499.908 95.688
Patrimônio líquido
Capital social 21 590.558 25.598 590.558 25.598
Instr. outorg. - opções maduras 21.b 745 3.209 745 3.209
Reservas de capital 57.116 59.515 57.116 59.515
Reservas de benefícios fi scais 60.759 56.248 60.759 56.248
Reservas de incentivos fi scais 1.195 1.195 1.195 1.195
Ajuste de variação patrimonial 4.620 226 4.620 226
Prejuízos acumulados (13.347) (13.255) (13.347) (13.255)
Total do patrimônio líquido
 do controlador 701.646 132.736 701.646 132.736
Particip. de acion. não control. – – 4.545 4.620
Total do patrimônio líquido 701.646 132.736 706.191 137.356
Total do passivo e patr. líquido 1.272.257 450.326 1.830.326 472.224

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas

Demonstrações dos resultados - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Nota 2021 2020 2021 2  020

Receita líquida de vendas 22 677.293 494.504 894.716 563.310
Custo dos prod. e mer. vend. 23 (548.967) (403.248) (680.066) (443.033)
Lucro bruto 128.326 91.256 214.650 120.277
Despesas comerciais 23 (47.564) (33.747) (64.978) (42.270)
Gerais e administrativas 23 (46.059) (23.159) (115.235) (32.611)
Outras rec. (desp.) operac., líquida 25 12.123 (148) 15.525 (81)

(81.500) (57.054) (164.688) (74.961)
Lucro operac. antes das part.
 societ. e do res. fi nanceiro 46.826 34.202 49.962 45.315
Equivalência patrimonial 10 (9.558) 5.389 – –
Perdas em particip. societ. 10 (9.449) (2.035) (9.449) (2.035)
Res. de particip. societárias (19.007) 3.354 (9.449) (2.035)
Receitas fi nanceiras 24 7.362 1.423 10.328 1.536
Despesas fi nanceiras 24 (19.788) (13.869) (25.103) (16.860)
Variação cambial líquida 24 (5.706) (4.862) (7.205) (5.165)

(18.132) (17.308) (21.980) (20 .489)
Lucro antes do IR e CS 9.687 20.248 18.533 22.791
IR e CS corrente 19 (402) (2.048) (7.049) (3.882)
IR e CS diferidos 19 (4.866) 15.095 (5.965) 15.095
Lucro líquido do período 4.419 33.295 5 .519 34.004
Atr ibuível a:
Aos acionistas controladores 4. 419 33.295
Aos acion. não controladores 1.100 709
Lucro bás. e diluído por ação 21.e 0,010 0,187

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas

Demonstrações dos resultados abrangentes - Em 31 de dezembro de 2021
e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 4.419 33.295 5.519 34.004
Variação cambial de invest. perm. no exterior 4.394 920 3.997 1.202
Res. abrangente total do exercício 8.813 34.215 9.516 35.206
Res. abrangente total do exercício atribuível a:
Aos acionistas controladores 8.813 34.215
Aos acionistas não controladores 703 991

9.516 35.206
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras 

individuais e consolidadas

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Nota
Capital 
social

Plano 
baseado 

em ações
Reservas 
de capital

Reserva de 
benefícios fiscais

Reser va de 
incentivos 

fiscais
Ajuste de 

conversão
Lucros/prejuízos 

acumulados

Total
patrimônio líquido

controladora

Participação
de não

controladores

Total do
patrimônio líquido

consolidado
01 de janeiro de 2020 25.383 2.868 59.515 38.248 1.195 (694) (28.550) 97.965 3.946 101.911
Lucro líquido do período – – – – – – 33.295 33.295 709 34.004
Ganho na conversão – – – – – 920 – 920 282 1.202
Resultado abrangente em 31 de dezembro de 2020 – – – – – 920 33.295 34.215 991 35.206
Opções de ações outorgadas – 556 – – – – – 556 – 556
Reservas de benefícios fi scais – – – 18.000 – – (18.000) – – –
Integralização de capital de 10% e 15% das ações outorgadas 215 (215) – – – – – – – –
Integralização de capital de não controladores – – – – – – – – 129 129
Distribuição de dividendos de não controladores – – – – – – – – (446) (446)
31 de dezembro de 2020 25.598 3.209 59.515 56.248 1.195 226 (13.255) 132.736 4.620 137.356
Lucro líquido do período 20.d/e – – – – – – 4.419 4.419 1.100 5.519
Ganho (perda) na conversão 20.g – – – – – 4.394 – 4.394 (397) 3.997
Resultado abrangente em 31 de dezembro de 2021 – – – – – 4.394 4.419 8.813 703 9.516
Cancelamento de ações 20.b – (40) – – – – – (40) – (40)
Constituição de reserva (Investimento R&B) 20.f – – (2.399) – – – – (2.399) (1.662) (4.061)
Reservas de benefícios fi scais 20.f – – – 4.511 – – (4.511) – – –
Opções outorgadas reconhecidas 20.b 3.169 (3.169) – – – – – – – –
Remuneração com base em ações 20.b – 745 – – – – – 745 – 745
Integralização de capital 20.a 561.791 – – – – –  – 561.791 335 562.126
Distribuição de dividendos de não controladores 20.c – – – – – – – – 549 549
31 de dezembro de 2021 590.558 745 57.116 60.759 1.195 4.620 (13.347) 701.646 4.545 706.191

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas

Demonstrações dos fl uxos de caixa - Em 31 de dezembro de 2021 e 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das ativ. operacionais 2021 2020 2021 2020
Lucro antes do IR e contribuição social 9.687 20.248 18.533 22.791
 Reconciliação do lucro com o caixa 
obtido nas operações:
 Depreciação e amortização 20.100 11.267 27.450 13.628
 Variação cambial sobre empréstimos 617 1.963 617 1.963
 Juros sobre emprést. e arrendamentos 11.256 5.695 12.357 5.766
 Equivalência patrimonial 9.558 (5.389) – –
 Constituição prov. p/ perdas em estoque 781 317 839 317
 Constituição provisão para crédito
  com liquidação duvidosa 837 832 1.641 922
 Constituição provisão para riscos 393 158 308 175
 Resultado pela alienação de ativos
  imobilizados e intangíveis 150 319 392 327
 Perda p/ baixa desproporc. de dividendos 9.449 2.035 – –
 Remuneração com base em ações 745 – 745 –
 Investimentos fi nanceiros a valor justo 158 (103) 61 (103)
 Atualização do plano de opções (144) (215) (144) (215)
 Reconhecimento do trânsito Julgado
  exclusão do ICMS s/ BC PIS/COFINS (15.550) – (20.555) –

48.037 37.127 42.244 45.571
(Aumento) diminuição de ativos:
 Contas a receber (41.558) (29.014) (34.857) (30.191)
 Estoques (40.922) (36.352) (70.134) (39.481)
 Impostos a recuperar (1.053) (1.389) 2.176 (3.618)
 Outros ativos (3.737) 6.512 (2.815) 6.397
Aumento (diminuição) de passivos:
 Fornecedores 3.835 58.113 38.826 60.855
 Salários e encargos a pagar 5.660 2.901 8.115 3.065
 Outros passivos 4.411 5.425 12.477 5.007
 Impostos a pagar (1.120) (1.861) (4.138) (3.219)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades 
operacionais (26.447) 41.462 (8.106) 44.386
 Pagamento de contingências (238) (93) (339) (109)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas 
atividades operacionais (26.685) 41.369 (8.445) 44.277
Fluxo de caixa das ativ. de investimentos
 Aquisição de imobilizado (113.979) (48.081) (119.137) (50.195)
 Aquisição do intangível (7.836) (3.234) (9.732) (4.131)
 Aquisição de controlada, líquida de caixa (149.265) – (518.875) –
 Aporte de capital em controladas (289.570) – – –
Compra de ações R&B – – (4.061) –
 Empréstimos com partes relacionadas – (2.623) – –
Caixa líquido aplic. nas ativ. de invest. (560.650) (53.938) (651.805) (54.326)
Fluxo de caixa das ativ. de fi nanciamento
 Integralização de capital 520.502 246 520.837 375
 Empréstimos com partes relacionadas – – 177.123 –
 Pagamento de empréstimos (principal) (40.204) (27.501) (47.977) (27.501)
 Pag. de juros sobre empréstimo e fi nanc. (10.841) (2.408) (11.011) (2.397)
 Empréstimos captados 110.000 58.000 118.501 61.000
 Aquisição de controladas, pagamento – – – –
 Pagamento de arrendamentos (3.853) (2.950) (11.370) (446)
Pagamento de dividendos para acionistas
 não controladores – – 549 (3.512)
Caixa líquido gerado (aplicado) nas
 atividades de fi nanciamentos 575.604 25.389 746.652 27.519
Redução (aumento) no caixa e
 equivalentes no exercício (11.731) 12.818 86.402 17.470
Variação cambial do caixa da
 investida no exterior – – 1.632 (288)
Caixa e equiv. de controladas adquiridas – – 29.290 –
Caixa e equiv. de incorp. de controlada 6.499 – – –
Caixa e equivalente de caixa no início
 do período 21.853 9.035 29.318 12.136
Caixa e equiv. de caixa no fi m do período 16.621 21.853 146.642 29.318
Variação de caixa e equivalentes de caixa (5.232) 12.818 117.324 17.182

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas

Este documento foi assinado digitalmente por Ilidio Coelho Sobrinho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 04F1-9309-049C-5ACC.
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valor de R$499.588 (EUR 78.289), R$201.590 pagos à vista na data do contrato, 
R$106.567 em dezembro, R$44.458 pagos através de ações da Companhia aos 
ex-acionistas e R$45.726 (Parcela contingente) e R$R$101.247 a serem pagos 
até 31 de março 2022. Como parte do contrato de compra, foi acordada uma 
contraprestação contingente. Os pagamentos adicionais serão feitos da seguinte 
forma: a) R$45.726 para a aquisição do investimento de 45,7% da Lab ID na 
Temera, condicionado ao sucesso da execução da Due Diligence. Na data de 
aquisição, o valor justo da contraprestação contingente foi estimado com base 
nos fluxos de caixa descontados considerando o valor presente dos pagamentos 
futuros esperados, por meio de projeções de resultados com base no montante 
máximo. Em 31/12/2021, os principais indicadores de desempenho da Lab ID 

evidenciavam o cumprimento da meta estipulada. Zecode Technology Ltda e 
Tecobe System Comercio e Manutenção Ltda. (“Zecode” ou “Empresa”): 
Em 30/11/2021, a Companhia concluiu a aquisição da totalidade de quotas 
detidas pelos vendedores representativas de 100% do capital social da Zecode. 
Fundada em 1998 e situada em São Caetano do Sul – São Paulo a Zecode tem 
como objetivo a excelência em soluções gerenciadas e prestação de serviços no 
segmento de coleta de dados, mobilidade e impressão de códigos de barras, com 
mais de 250.000 equipamentos reparados e diversos projetos entregues, desde a 
concepção até a pós-produção. A aquisição foi concluída pelo valor de R$110.000, 
sendo R$56.530 pagos em 01/12/2021 e R$46.327 a serem pagos até 31/05/2022 
e R$7.200 em cinco parcelas anuais com o último vencimento em 30/11/2026.

Pimaco Syntpaper Digital Tags Stora Enso Lab ID Zecode
Data da aquisição 26/02/2021 08/01/2021 30/04/2021 08/07/2021 30/09/2021 30/11/2021
Participação adquirida 100% 100% 100% 100% 100% 100%
Ativo
Caixa e equivalentes de caixa 5.325 4.136 650 441 18.413 325
Contas a receber 11.450 7.191 – – 37.337 6.277
Estoques 4.453 6.492 2.584 3.404 40.085 5.051
Impostos a recuperar 7.020 – – – 9.369 –
Adiantamento a sócios – – – – – –
Adiantamento a fornecedores – 347 161 – – 6
Outros créditos 851 6.881 122 359 1.792 215
Instrumentos financeiros – – – – – –
Depósitos em garantia/judiciais – – – – – –
Partes relacionadas – 358 – – – 12.614
Instrumentos outorgados-opções maduras – – – – – –
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.564 – 33 – 3.653 –
Ativo não circulante mantido para venda – – – – – –
Investimentos – 66 – – 17.629 –
Imobilizado 2.173 1.320 1.593 14.767 6.716 281
Direito de uso – 264 3.269 2.147 14.960 –
Intangível 25 – – 1.489 1.499 6
Patentes – – – – – –
Marketing – – – – – –
Mais-Valia em terrenos 4.779 – – – – –
Mais-Valia em investimentos – – – 28.978
Marcas, nomes comerciais e certificações de marcas 4.717 3.858 5.145 4.717 – 3.752
Relacionamento com clientes 3.146 4.242 20.516 – 112.740 45.707
Tecnologia – – – 11.979 124.077 –
Total ativos identificáveis adquiridos 45.503 35.155 34.073 39.303 417.248 74.234
Passivo
Fornecedores 878 1.099 15 79 26.369 194
Empréstimos e financiamentos – 7.089 – – – –
Arrendamento a pagar – – 3.526 2.139 6.392 –
Salários e encargos a pagar 494 130 569 681 3.527 753
Impostos a pagar – 776 – – 4.274 3.072
Adiantamento de clientes – 86 – – – –
Outras contas a pagar 709 411 – – 13.776 50
Partes relacionadas – – 373 – – 12.614
Provisão para riscos 2.542 – – – 4.063 –
Imposto de renda e contribuição social diferidos – – 8.725 – 77.214 16.816
Total passivos assumidos 4.623 9.591 13.208 2.899 135.615 33.499

Total ativos, líquidos 40.880 25.564 20.865 36.404 281.633 40.735
Ágio na aquisição (a) 6.386 19.688 23.191 25.049 217.955 69.265
Total da contraprestação transferida 47.266 45.252 44.056 61.453 499.588 110.000
Composição contraprestação:
Contraprestação contingente (Nota 17) – 15.000 12.042 – 45.726 –
Aporte de capital de ex-acionistas – – – – 44.458 –
Caixa/ Valor a pagar 47.266 30.252 32.014 61.453 409.404 110.000
Total 47.266 45.252 44.056 61.453 499.588 110.000
Contribuição para a Companhia - Receitas desde a aquisição (c) 4.834.996 61.675.339 31.091.794 8.139.750 37.094.128 156.328
Contribuição para a Companhia - Lucro (prejuízo) desde a aquisição (c) 727.009 4.937.178 4.137.681 (3.856.625) 353.535 (307.049)
Contribuição para a Companhia - Receitas desde o início do exercício (d) 14.821.161 61.859.137 31.091.794 8.139.750 37.094.128 1.991.745
Contribuição para a Companhia - Lucro (prejuízo) desde o início do exercício (d) (1.507.222) 4.937.178 4.137.681 (3.856.625) 353.535 (2.101.747)

Mensuração do valor justo: As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor 
justo dos ativos significativos adquiridos foram as seguintes: Imobilizado: Método 
Comparativo Direto de Dados de Mercado (CDDM) com o uso de tratamento por 
fatores para a estimativa de valor de mercado do imóvel. Este método consiste na 
análise de vendas recentes ou ofertas correntes de ativos similares ao ativo ava-
liado. Intangível: Método relief-from-royalty e método multi period excess earnings. 
O método relief-from-royalty considera os pagamentos descontados de royalties 
estimados que deverão ser evitados como resultado das patentes adquiridas. O 
método multi period excess earnings considera o valor presente dos fluxos de 
caixa líquidos esperados pelas relações com clientes, excluindo qualquer fluxo de 
caixa relacionado com ativos contributórios. Mensuração a valor justo efetuada 
em bases provisórias (a) O valor justo dos ativos intangíveis da Zecode, Lab ID e 
ECO RFID Stora Enso Oy foi determinado provisoriamente através dos métodos 
relief-from-royalty e multi period excess earnings. Está pendente a conclusão de 
uma avaliação independente. Se novas informações obtidas dentro de um prazo 
de um ano, a contar da data da aquisição, sobre fatos e circunstâncias que exis-
tiam na data de aquisição, indicarem ajustes nos valores mencionados acima, ou 
qualquer provisão adicional que existia na data de aquisição, a contabilização da 
aquisição será revista.
6. Caixa e equivalentes de caixa Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Recursos em banco e em caixa 5.753 4.963 133.576 11.867
Depósitos bancários de curto prazo 10.868 16.890 13.066 17.451

16.621 21.853 146.642 29.318
As aplicações financeiras estão substancialmente concentradas em ativos de 
renda fixa, com remuneração atreladas a variação do Certificado de Depósito 
Interbancário - CDI. Essas aplicações podem ser resgatadas a qualquer momento, 
sem perda significativa do seu valor.
7. Contas a receber de clientes Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Contas a rec. de clientes merc. interno 110.596 89.810 189.437 104.821
Contas a rec. de clientes merc. externo 22.026 11.532 39.039 21.876
Menos: prov. p/créd. de liquid. duvidosa (2.035) (1.040) (7.249) (1.275)
Menos: prov. para desconto comercial (413) (31) (413) (31)
Contas a receber de clientes, líquidas 130.174 100.271 220.814 125.391
Pagamentos antecipados (422) (276) (527) (385)
Contas a rec. de partes relac. (Nota 20) 43.567 37.287 – –

173.319 137.282 220.287 125.006
Movimentação na provisão para créditos de liquidação duvidosa

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Saldo no início do exercício 1.040 2.364 1.275 2.509
Incorporação Pimaco 186 – 186 –
Aquisição de controladas – – 4.512 –
Prov. p/ crédito de liquidação duvidosa 837 832 1.641 922
Contas a receber de clientes baixadas
 durante o exercício como incobráveis (28) (2.156) (365) (2.156)
Saldo no final do exercício 2.035 1.040 7.249 1.275
O prazo médio de recebimento das vendas é de 52 dias em 31/12/2021 (52 dias 
em 31/12/2020). Em 2021 a Companhia e suas controladas permanecem com o 
parâmetro para provisão e para fins de avaliação, todos os clientes com títulos 
vencidos acima de 180 dias e/ou títulos protestados, por entender que esse critério 
melhor reflete a expectativa de perda sobre todo o saldo das contas a receber. Para 
avaliação dos valores de perdas são consideradas as garantias reais existentes. Os 
valores debitados à conta de provisão da Companhia são títulos vencidos a mais 
de 365 dias que foram baixados por não haver expectativa de recuperação dos 
recursos. Composição por vencimento das contas a receber de clientes

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

A vencer 137.412 109.470 212.025 116.227
Vencidos até 30 dias 11.307 8.271 7.982 4.100
Vencidos de 31 a 60 dias 7.652 4.390 2.010 663
Vencidos de 61 a 90 dias 6.130 4.200 236 997
Vencidos de 91 a 180 dias 8.449 7.759 1.338 433
Vencidos de 181 a 365 dias 1.463 1.682 570 1.024
Vencidos a mais de 365 dias 3.776 2.857 4.315 3.253

176.189 138.629 228.476 126.697
As contas a receber de clientes e demais contas a receber do Grupo são denomi-
nadas nas seguintes moedas:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Reais 136.364 119.936 137.548 103.130
Dólares americanos 36.955 17.346 22.765 12.381
Pesos uruguaios – – 9.390 8.465
Pesos argentinos – – 4.700 1.030
Euros – – 45.884 –

173.319 137.282 220.287 125.006
8. Estoques Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Estoque de produtos acabados 44.569 20.537 79.950 25.464
Estoque para revenda 3.330 2.738 14.112 6.526
Produtos em elaboração 832 579 27.232 5.729
Estoque de matéria-prima 81.550 60.939 106.175 66.484
Estoque em trânsito 12.284 12.046 24.228 12.046
Provisão para perda de estoque (1.323) (317) (4.401) (317)

141.242 96.522 247.296 115.932
Movimentação na provisão para perda de estoque

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Saldo no início do período 317 – 317 –
Incorporação Pimaco 225 – – –
Aquisição de controladas – – 3.245 –
Provisão para perdas em estoque 781 317 839 317
Saldo no final do período 1.323 317 4.401 317
A constituição de provisão foi realizada para itens acabados da laminação e itens 
de matéria-prima RFID, os quais aguardam laudo de avaliação técnica.
9. Impostos a recuperar Controladora Consolidado
Circulante 2021 2020 2021 2020
IPI - Imp. s/ produtos industrializados 640 – 6.026 5.726
ICMS - Imp. s/ circ. de merc. e serviços 11 8 1.238 34
IRRF - Imp. de renda retido na fonte 126 839 131 897
PIS - Programa de integração social 2.678 678 2.684 720
COFINS - Contribuição para o
 financiamento da seguridade social 12.276 3.100 12.304 3.290
Créditos tributários 4.942 648 11.992 3.370
Créditos trânsito julgado (a) 1.904 – 6.910 –
INSS - Instit. Nac. do Seguro Social 285 285 288 285
IRPJ - Imp. s/a renda das pessoas juríd. 923 – 1.262 208
CSLL - Contrib. Social s/ o Lucro Líq. 200 – 321 66
Outros 129 74 384 262

24.114 5.632 43.540 14.858
Não circulante
Imposto de renda pago no exterior (c) 2.963 2.313 3.923 3.197
ICMS CIAP 246 76 643 299
Créditos trânsito julgado (b) 5.016 – 5.016 –

8.225 2.389 9.582 3.496

(a) Com o trânsito julgado do processo a Auto Adesivos Paraná S.A. e RR 
Ind. e Com. de Etiquetas Ltda. habilitaram crédito de R$15.550 e R$5.005 
respectivamente referente à exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e 
COFINS na Receita Federal, mediante processo via PER/DCOMP, valores 
a que tenham direito referentes a pagamentos feitos a maior em PIS e 
COFINS durante o período de maio de 2013 a maio de 2017 de modo que 
tais créditos serão utilizados para quitar tributos federais. (vide Notas 24 
e 25). (b) A empresa adquirida Pimaco também possui créditos oriundos 
do tema de exclusão do ICMS da base de PIS e COFINS referente ao 
período de março 2012 a março de 2017 no montante de R$5.199 (vide 
Notas 24 e 25). (c) De acordo com a Instrução Normativa 1520/2014 art. 
25 “A pessoa jurídica poderá deduzir, na proporção de sua participação, o 
imposto sobre a renda pago no exterior pela controlada direta ou indireta, 
incidente sobre as parcelas positivas computadas na determinação do lucro 
real da controladora no Brasil, até o limite do IRPJ e da CSLL incidentes 
no Brasil sobre as referidas parcelas, mediante ao exposto a Companhia 
reconheceu em 2018 o crédito de imposto de renda pago no período de 
dezembro de 2013 a dezembro de 2018 pela Controlada RR Uruguai na 
proporção devida de 80% conforme demonstrado no quadro abaixo, no 
qual foi reconhecido os valores de 2013 a 2017 como reservas de lucros 
do exterior no patrimônio líquido e o crédito de 2018 registrado como IR 
pago no exterior no resultado do exercício. Em 2021 houve a constituição 
de créditos de impostos da empresa RR Uruguai, os créditos referem-se 
aos impostos pagos sobre o lucro no exterior e crédito presumido de 9%.

Crédito de controladas no exterior
Ano Controladora Consolidado

2013 60 60
2014 673 673
2015 852 852
2016 956 956
2017 856 856
2018 964 964
2019 – 358
Em 31/12/2019 4.361 4.719
Utilização do crédito de IR (2.048) (1.522)
Em 31/12/2020 2.313 3.197
(+) Transferência de crédito 966 1.151
(+) Constituição 2.525 2.525
(-) Utilização do crédito de IR (2.841) (2.950)
Em 31/12/2021 2.963 3.923
10. Investimentos: Movimentação dos investimentos

Controladora Consolidado
Em 01/01/2020 18.228 –
Participação nos lucros das controladas 5.389 –
Variações cambiais 920 –
Aporte Colacril SAS (a) 280 –
Aporte CCRR Inc. (b) 2.325 –
Aporte R&B Rastreabilidade (c) 18 –
Baixa por distribuição desproporcional (j) (2.035) –
31/12/2020 25.125 –
Participação nos lucros das controladas (9.558) –
Variações cambiais 4.394 –
Aporte CCRR, Inc (b) 3.050 –
Aporte R&B Rastreabilidade (c) 50 –
Aporte Tags Lux (d) 330.707 –
Aporte Beontag Bolívia (e) 221 –
Pimaco Autoadesivos Ltda (f) 28.239 –
Syntpaper Ind. e Com. e Imp. de Papéis
 Especiais Ltda. (g) 17.465 –
Digital Tags SAS (h) 3.175 –
Zecode e Tecobe (i) 8.091 –
Baixa por distribuição desproporcional (j) (9.449) –
Ágio em aquisições (e) (f) (g) e (h) 118.530 –
Incorporação Pimaco Autoadesivos (k) (26.005) –
Transferência de investimentos (l) 10.313 –
Reservas de capital (m) (2.399) –
Outros investimentos patrimoniais (n) – 46.671
Ativo intang. ident. na aquis. de particip. 95.862 –
Amortização mais valia (3.408) –
31/12/2021 594.403 46.671
(a) Em fevereiro de 2020 foi aprovado em Ata de reunião da Administração o 
aumento de capital na empresa Colacril SAS no total correspondente a 60 mil 
dólares. (b) Em 03/09/2020 foi aprovado em Ata de reunião da Administração o 
aumento de capital na empresa CCRR Inc. no total correspondente a 412 mil 
dólares para aquisição de 100% da Participação Societária e em 25 de fevereiro 
2021 foi aprovado em Ata da Reunião do Conselho de Administração o aumento 
de capital na empresa CCRR Inc. no total correspondente a 573 mil dólares 
para aumento de capital. (c) Em 26/10/2020 foi aprovado em Ata de reunião da 
Administração o aumento do Capital Social da R&B sendo que a integralização 
do valor total das ações de R$67 mil serão realizadas em 4 (quatro) parcelas 
iguais. (d) Em setembro de 2021 foi aprovado em Ata de reunião da Administra-
ção o aumento de capital na Tags Lux correspondente a 45.840 Euros. Do total 
aportado o montante de R$44.458 não afetaram o caixa da Controladora, visto 
que ela o aporte transferindo os ex-acionistas da LAB ID que possuíam ações 
da Companhia e passaram a ter participação na Tags Lux. (e) Em dezembro de 
2021 foi aprovado em Ata de reunião da Administração o aumento de capital 
para constituição da empresa Beontag Bolívia correspondente a 270 mil pesos 
bolivianos. (f) Em 26/02/2021 foi aprovado em Ata de reunião da Administração 
a aquisição de 100% das cotas da Pimaco Autoadesivos Ltda. Vide Nota 5. 
(g) Em 08/01/2021 foi aprovado em Ata de reunião da Administração a aquisição 
de 100% das cotas da Syntpaper Indústria e Comércio e Importação de Papéis 
Especiais Ltda. Vide Nota 5. (h) Em 30/04/2021 foi aprovado em Ata de reunião 
da Administração a aquisição da empresa Digital Tags localizada na França. Vide 
Nota 5. (i) Em 30/11/2021 foi aprovado em Ata de reunião da Administração a 
aquisição das empresas Zecode Tecnology e Tecob System Vide Nota 5. (j) Em 
2021 houve distribuição desproporcional de lucros aos diretores da Companhia 
através da RR Etiquetas e CCRR RFID conforme Ata de reunião da Administração. 
(k) Em 30 de junho foi aprovado em Ata da Assembleia Geral Extraordinária a 
incorporação da Pimaco Autoadesivos pela Controladora. Vide Nota 1. (l) Em 
30/07/2021 foi aprovado em Ata da reunião do Conselho de Administração a 
transferência de 75% das cotas da RRU para Colacril que passou a ser a atual 
Controladora, essa transferência não afetou o caixa da Controladora, visto que 
foi feito o perdão de dívida do contas a receber entre as duas partes. Além dis-
so, a Companhia aumentou capital na Tags Lux com as quotas de participação 
referente 100% da participação acionária da CCRR Inc em agosto de 2021 e em 
julho de 2021 da Digital Tags. (m) Em dezembro de 2021 os acionistas da R&B 
Rastreabilidade decidiram vender 42,76% de Participações Societária da empresa 
R&B Rastreabilidade para RR Ind. e Com, de Etiquetas, tendo como resultado na 
aquisição o valor de perda de R$2.399 passando ser Controladora da empresa 
R&B com 89,75%. (n) Em setembro de 2021 houve a aquisição da empresa Lab 
Id controlada indireta da Companhia, a qual possui investimentos nas empresas 
Coligadas Temera (46%) e R4I (20%).

Participação societária nos investimentos
31/12/2021 31/12/2020

Controladas País Negócio
Particip. 

(%)
Patrimônio 

líq. Total
Result. da 

equivalência
Patrimônio 

líq. Total
Result. da 

equivalência
RR Indústria e Comércio de
 Etiquetas Ltda.

Brasil Industrialização, comercialização de etiquetas 
em papéis, películas plásticas e auto adesivas 100 13.371 2.398 17.862 1.426

Adesivos e Papéis Especiais 
RR Ltda.

Brasil Produção e comercialização de autoadesivos 
de papel, plásticos e etiquetas impressas 100 16 (1) 17 (1)

RR Etiquetas Uruguai S.A. Uruguai Industrialização, comercialização de etiquetas 
em papéis, películas plásticas e auto adesivas 75,00 12.228 1.894 – –

CCRR RFID Sistema de Gestão
 de Tráfego Ltda.

Brasil Sistemas de pagamentos para o setor de 
transporte, produtos e sistemas de gestão de 
tráfego avançado 100 5.336 4.260 6.046 5.497

Colacril SAS Argentina Indústria e comercio de auto adesivos de papel, 
plástico, etiqueta. 100 895 448 358 112

Pimaco Autoadesivos Ltda (ii) Brasil Fabricação de produtos de papel, cartolina, 
papel cartão e papelão ondulado para uso 
comercial e de escritório 100 – (2.234) – –

Syntpaper Indústria e Com. e
 Import. de Papéis Especiais Ltda.

Brasil Fabricação de tecidos especiais, inclusive 
artefatos 100 22.402 4.937 – –

Tags Lux S.A.R.L Luxemburgo Holding 100 319.155 (21.686) – –
Zecode Tecnology Ltda Brasil Comércio varejista especializado de

equipamentos e suprimentos de informática 100 9.476 1.385 – –
Beontag Bolívia Bolívia Indústria e comercio de auto adesivos de papel, 

plástico, etiqueta. 100 220 (1) – –
CCRR, Inc (ii) Estados Unidos Comercialização de etiquetas RFID 100 – (3.005) 563 (1.633)
R&B Rastreabilidade
Brasil S. A (iii)

Brasil Fabricação de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal 6,68 – (21) 279 (12)

Digital Tags SAS (ii) França Comercialização de etiquetas RFID 100 – 2.068 – –
383.099 (9.558) 25.125 5.389

Ágio na aquisição de participações 118.850 – – –
Ativo intangível identificado na aquisição de participações líquido de amortizações 92.454 – – –
Ágio, intangível identificado na aquisição de participações 211.304 – – –
Total geral 594.403 – – –

Controladas Indiretas País Negócio
Particip. 

(%) 31/12/2021 31/12/2020
R&B Rastreabilidade
Brasil S. A (iii)

Brasil Fabricação de cosméticos, produtos de
perfumaria e de higiene pessoal 89,75 4.109 (176) 1.963 (87)

Digital Tags SAS (ii) França Comercialização de etiquetas RFID 100 8.120 2.070 – –
CCRR, Inc (ii) Estados Unidos Comercialização de etiquetas RFID 100 1.065 (5.223) – –
LAB ID S.R.L Itália Desenvolvimento e produção de soluções e 

etiquetas RFID. 100 97.305 4.687 – –
RR Etiquetas Uruguai S.A (i) Uruguai Industrialização, comercialização de etiquetas 

em papéis, películas plásticas e auto adesivas 75 – 2.490 10.685 3
Digital Tags Italy Itália Holding 100 422.235 4.478 – –
Digital Tags Finlândia Finlândia Desenvolvimento e produção de soluções e 

etiquetas RFID. 100 16.804 (3.857) – –
549.638 4.469 12.648 (84)

(i) Transferência da para a RR Ind e Com.de Etiquetas referente 75% da participação acionária da RR Uruguai para Controlada.
(ii) A Controladora aumentou capital na Tags Lux com as quotas de participação referente 100% da participação acionaria da CCRR Inc e Digital Tags.
(iii) A Controladora aumentou capital na RR Ind e Com.de Etiquetas.com as quotas de participação de 6,68% da empresa R&B Rastreabilidade Brasil S.A.

11. Imobilizado
Controladora

Máquinas,  
equipamentos  
e ferramentas

Móveis e  
utensílios Veículos

Computadores 
e periféricos

Construções, 
instalações 

e benfeitorias

Direito de 
utilização de 

imóveis IFRS 16 (i)
Imobilizado em 

Andamento Outros Total
Em 31/12/2019 35.824 675 306 443 3.532 17.432 10.551 200 68.963
Aquisições 7.400 243 80 487 489 1.593 49.018 267 59.577
Baixas (313) – (6) – – – – – (319)
Transferências 26.640 – – – 8.718 – (35.358) – –
Depreciação (6.396) (57) (93) (210) (396) (1.341) – (45) (8.538)
Saldo contábil, líquido 63.155 861 287 720 12.343 17.684 24.211 422 119.683
31/12/2020
Custo 112.449 1.587 777 2.119 14.549 20.221 24.211 735 176.648
Depreciação acumulada (49.294) (726) (490) (1.399) (2.206) (2.537) – (313) (56.965)
Saldo contábil, líquido 63.155 861 287 720 12.343 17.684 24.211 422 119.683
Em 31/12/2020
Saldo inicial 63.155 861 287 720 12.343 17.684 24.211 422 119.683
Aquisições (i) 14.329 1.046 325 1.304 740 6.840 154.788 1.260 180.632
Incorporação Pimaco (nota 1) (ii) 443 58 – 150 1.309 – – – 1.960
Transferências 5.621 – – – 1.932 – (7.553) – –
Baixas (143) – – (7) – – – – (150)
Depreciação (10.097) (103) (174) (396) (1.015) (1.777) – (115) (13.677)
Saldo contábil, líquido 73.308 1.862 438 1.771 15.309 22.747 171.446 1.567 288.448
31/12/2021
Custo 137.004 3.034 1.185 4.289 24 .951 27.060 171.446 1.996 370.965
Depreciação acumulada (63.696) (1.172) (747) (2.518) (9.642) (4.313) – (429) (82.517)
Saldo contábil, líquido 73.308 1.862 438 1.771 15.309 22.747 171.446 1.567 288.448
(i) A Companhia tem operações de contratos de FINAME (Financiamento de máquinas e equipamentos para aquisições de ativo imobilizado), para a qual o próprio 
bem é dado como garantia no valor de R$55.676. (ii) O valor de R$319 refere-se aos Terrenos classificados no Ativo não circulante mantido para venda vindos da 
incorporação da Pimaco.

Consolidado
Máquinas,  

equipamentos  
e ferramentas

Móveis, 
utensílios Veículos

Computadores 
e periféricos

Construções, 
instalações 

e benfeitorias Direito de uso
Imobilizado em 

andamento Outros Total
Em 31/12/2019 44.545 1.073 385 689 3.835 18.134 10.613 562 79.836
Aquisições 8.643 261 144 527 489 1.593 49.739 295 61.691
Baixas (313) (2) (6) – – – – (6) (327)
Transferência 27.338 – – – 8.717 – (36.068) 13 –
Diferenças cambiais 115 6 6 3 40 – – – 170
Depreciação (7.698) (95) (106) (294) (396) (1.837) – (86) (10.512)
Saldo contábil, líquido 72.630 1.243 423 925 12.685 17.890 24.284 778 130.858
31/12/2019
Custo 133.397 2.911 1.397 2.874 14.946 21.419 24.284 1.582 202.810
Depreciação acumulada (60.767) (1.668) (974) (1.949) (2.261) (3.529) – (804) (71.952)
Saldo contábil, líquido 72.630 1.243 423 925 12.685 17.890 24.284 778 130.858
Em 31/12/2020
Saldo inicial 72.630 1.243 423 925 12.685 17.890 24.284 778 130.858
Aquisições 8.353 1.296 426 1.929 3.749 20.081 161.646 1.679 199.159
Adições por combin. de negócios 26.160 2.412 30 312 6.562 12.057 – 4.736 52.269
Baixas (340) – (44) (8) – – – – (392)
Transferências 11.362 – – – 1.932 – (13.294) – –
Diferenças cambiais 57 13 5 18 1 13 – 24 131
Depreciação (13.160) (324) (209) (600) (1.272) (4.399) – (208) (20.172)
Saldo contábil, líquido 105.062 4.640 631 2.576 23.657 45.642 172.636 7.009 361.853
31/12/2021
Custo 186.837 7.557 2.321 7.626 35.842 53.969 172.636 8.524 475.312
Depreciação acumulada (81.775) (2.917) (1.690) (5.050) (12.185) (8.327) – (1.515) 113.459
Saldo contábil, líquido 105.062 4.640 631 2.576 23.657 45.642 172.636 7.009 361.853
a) Composição do direito de uso

Controladora Consolidado
Descrições Vida útil (anos) 2021 2020 2021 2020

Imóveis 03 - 19 22.747 17.684 45.642 17.890
Total 22.747 17.684 45.642 17.890
b) Durante o exercício houve adições de imobilizado que não afetam o caixa da Cia.

Controladora Consolidado
Adições direito de uso - CPC 06 (R2) 1.593 1.593
Empréstimos 8.565 8.565
Capitalizações de juros 1.338 1.338
Total em 31/12/2020 11.496 11.496
Adições direito de uso - CPC 06 (R2) 16 6.840 20.081
Empréstimos 14 55.676 55.676
Capitalizações de juros 14 4.137 4.265
Total em 31/12/2021 66.563 80.022

c) As principais adições de imobilizado em andamento são compostas pelos 
seguintes projetos:

Controladora 
e Consolidado

Construções prediais 1.833
Retrofitting P01 2.063
Máquina Park03 3.969
Máquina Kampf 6.933
Projetos de melhorias
 em máquinas em geral 9.663
Máquinas cartões 13.629
Investimentos RFID 15.048
Nova Laminadora 101.650
Total em 31/12/2021 154.788

12. Intangível
Controladora

Fundo de comércio Marcas e patentes Software Tecnologia em andamento Direito de uso Total
Em 31/12/2019 768 22 2.426 135 5.333 8.684
Aquisições – – 145 1.348 1.741 3.234
Transferências – – 561 (561) – –
Amortização (154) (3) (1.236) – (1.336) (2.729)
Saldo contábil, líquido 614 19 1.896 922 5.738 9.189
31/12/2020
Custo 89.516 27 6.917 922 12.316 109.698
Amortização acumulados (88.902) (8) (5.021) – (6.578) (100.509)
Saldo contábil, líquido 614 19 1.896 922 5.738 9.189
Em 31/12/2020
Saldo inicial 614 19 1.896 922 5.738 9.189
Aquisições – – 629 4.189 3.018 7.836
Incorporação Pimaco (Nota 1) – – 12 220 – 232
Amortização (154) (2) (918) – (1.941) (3.015)
Saldo contábil, líquido 460 17 1.619 5.331 6.815 14.242
31/12/2021
Custo 89.516 162 10.624 5.331 15.334 120.967
Amortização acumulada (89.056) (145) (9.005) – (8.519) (106.725)
Saldo contábil, líquido 460 17 1.619 5.331 6.815 14.242
Taxa de amortização utilizada 20% 10% 20% – 10% –

Consolidado

Fundo de  
comércio

Marcas e  
patentes Software

Tecnologia em  
andamento

Desenvolvimento 
de produtos Ágio

Carteira 
de clientes

Marcas, nomes  
comerciais e  
certificações Tecnologia Total

Em 31/12/2019 768 24 2.569 135 8.671 – – – – 12.167
Aquisições – – 1.042 1.349 1.740 – – – – 4.131
Transferência – – 3.898 (561) (3.337) – – – – –
Amortização (154) (3) (1.623) – (1.336) – – – – (3.116)
Saldo contábil, líquido 614 21 5.886 923 5.738 – – – – 13.182
31/12/2019
Custo 97.141 29 11.853 923 12.316 – – – – 122.262
Amortização acumulados (96.527) (8) (5.967) – (6.578) – – – – (109.080)
Saldo contábil, líquido 614 21 5.886 923 5.738 – – – – 13.182
Em 31/12/2020
Saldo inicial 614 21 5.886 923 5.738 – – – – 13.182
Aquisições – 8 2.289 4.418 3.017 – – – – 9.732
Aquisições de controlada (i) – 1.684 1.335 – – 361.534 186.351 22.189 136.056 709.149
Diferenças cambiais – 9 10 – – 1.302 406 17 490 2.234
Amortização (154) (61) (1.714) – (1.941) – (2.391) (1.017) – (7.278)
Saldo contábil, líquido 460 1.661 7.806 5.341 6.814 362.836 184.366 21.189 136.546 727.019
31/12/2021
Custo 97.140 1.866 18.549 5.341 15.333 362.836 186.757 22.206 136.546 846.574
Amortização acumulada (96.680) (205) (10.743) – (8.519) – (2.391) (1.017) – (119.555)
Saldo contábil, líquido 460 1.661 7.806 5.341 6.814 362.836 184.366 21.189 136.546 727.019
Durante o período houve o registro de ágio e mais valia de marca, carteira de clientes e tecnologia das empresas adquiridas, conforme laudo de alocação do preço pago (vide nota 5).

13. Fornecedores Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Fornecedores nacionais 121.757 121.303 179.168 128.953
Fornecedores internacionais 45.809 41.028 58.029 40.784
Partes relacionadas (Nota 20) 96 137 – –

167.662 162.468 237.197 169.737
Os saldos a pagar de fornecedores nacionais referem-se principalmente a aquisição 
de matéria-prima, mercadorias para revenda entre outros prestadores de serviços. 
Os saldos com fornecedores internacionais referem-se a compra de produtos para 
revenda e matéria-prima. 14. Empréstimos e financiamentos: a) Composição

Controladora Consolidado
Circulante Taxa média (a.a) 2021 2020 2021 2020
FINEP 4,00% 1 499 2.066 499 2.066
FINAME 3,16% 2 225 451 225 451
Capital de giro 2,82%+CDI* (i) 3 45.794 34.125 55.848 34.646
Leasing 3,94%+VC 4 1.969 2.120 1.969 2.120
FINIMP 2,00%+Libor+VC* 5 10.720 1.973 10.720 1.973

59.207 40.735 69.261 41.256
Não circulante
FINEP 4,00% 1 – 515 – 515
FINAME 3,16% 2 480 643 480 643
Capital de giro 2,91%+CDI 3 127.475 61.484 129.125 64.034
Leasing 3,94%+VC* 4 2.305 4.174 2.305 4.174
FINIMP 2,00%+Libor+VC* 5 53.292 7.550 53.292 7.550

183.552 74.366 185.202 76.916
Total dos empréstimos 242.759 115.101 254.463 118.172
(*) VC - Variação cambial.
1. Contrato possui uma carta de finança junto ao Banco Safra com vencimento em 
16/05/2022. 2. Próprio bem dado em garantia. 3. Recursos captados para giro de 
caixa operacional na modalidade cédula de crédito de exportação (CCE) tendo como 
garantia em média 30% das duplicatas. 4. Contratação de arrendamento mercantil, 
para aquisição do equipamento denominado DDA 20.000/CL LIGHT, tendo como 
garantia nota promissória no valor global da contratação. 5. Operação FINIMP junto 
ao Banco PNC e Commerzbank. (i) Contrato de capital de giro de BRL 40.000 junto 
ao Banco Santander está atrelado a covenants financeiros, conforme cláusula VII 
item 7.3 do contrato a fim de assegurar que a Controladora possua condições finan-
ceiras para o pagamento da dívida, na qual se obriga a respeitar, durante a vigência 
do contrato, os seguintes parâmetros financeiros, conforme os dados constantes de 
suas demonstrações financeiras consolidadas elaboradas no período, sob a pena 
de o Banco decretar o vencimento antecipado: - Dívida financeira líquida e EBITDA 
(Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), a ser apurada 
anualmente, deve ser menor ou igual a 3,0 até o término deste contrato: Contrato 
de financiamento de equipamento no valor de R$25.000 junto ao Banco Votorantim 
S/A está atrelado a covernants financeiros, conforme condições gerais, cláusula 9 
do contrato a fim de assegurar que a Controladora possua condições financeiras 
para o pagamento da dívida, na qual se obriga a respeitar, durante a vigência do 
contrato, os seguintes parâmetros financeiros, conforme os dados constantes de 
suas demonstrações financeiras consolidadas elaboradas no período, sob pena 
de o Banco decretar o vencimento antecipado. q) O emitente, durante a vigência 
da presente cédula, com base em suas demonstrações financeiras anuais audita-
das, deverá observar o seguinte índice financeiro: Dívida Líquida/EBTIDA menor 
ou igual a 3x (três vezes) (índices Financeiros). (ii) Contrato de financiamento de 
equipamento de EUR 7.653 e EUR 1.151 junto ao Commerzbank está atrelado a 
covernants financeiros, conforme artigo 17, Cláusulas 04 e 05 do contrato a fim de 
assegurar que a Controladora possua condições financeiras para o pagamento da 
dívida, na qual se obriga a respeitar, durante a vigência do contrato, os seguintes 
parâmetros financeiros, conforme os dados constantes de suas demonstrações 
financeiras consolidadas elaboradas no período, sob pena de o Banco decretar o 

vencimento antecipado. (a) a relação entre o endividamento líquido total e o Ebitda 
de qualquer período relevante não for superior a 3,0 (b) o patrimônio total consolida-
do do grupo não deve ser inferior a: • R$60 MM para o período relevante encerrado 
em 30/06/2019 e • R$70 MM para o período relevante estorninho 01/07/2019. (c) o 
índice de patrimônio líquido tangível para qualquer período relevante não deve ser 
inferior a 20%: No exercício findo em 31/12/2021, a Companhia encontrava-se em 
cumprimento de todas as cláusulas contratuais, incluindo cláusulas de covenants, 
desses empréstimos e financiamentos. Atualmente a Companhia não possui bens 
dados em garantias de empréstimos e financiamentos, exceto os bens adquiridos 
pela modalidade Finame. b) Movimentação: A movimentação dos empréstimos e 
financiamentos é a seguinte:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Saldo do início do exercício 115.101 71.740 118.172 71.781
Aquisições de controladas (i) – – 7.089 –
Captações (ii) 165.676 66.565 174.177 69.565
Juros e atualizações (iii) 12.410 4.742 13.396 4.761
Variações cambiais 617 1.963 617 1.963
(-) Pagamento do principal (40.204) (27.501) (47.977) (27.501)
(-) Pagamento de juros (10.841) (2.408) (11.011) (2.397)
Saldo no final do exercício 242.759 115.101 254.463 118.172
(i) Apresentação dos saldos empréstimos e financiamentos da Syntpaper Indústria 
e Comércio e Importação de Papéis Especiais Ltda. Saldo em 01/01/2021. (Vide 
Nota 5). (ii) Em 2020 e 2021 houve captações relacionadas a contrato de FINIMP 
no montante de R$8.565 e R$55.676 respectivamente os quais não afetaram o 
caixa da Companhia. (Vide Nota 11). (iii) Em 2020 e 2021 foram capitalizados no 
imobilizado da Controladora o montante de R$1.338 e R$4.137, respectivamente 
e R$4.265 em 2021 no Consolidado que são referentes a juros sobre obras e 
máquinas em andamento. (Vide Nota 11). c) Perfil de vencimento: O montante do 
saldo de empréstimos e financiamentos do não circulante apresenta a seguinte 
composição de vencimentos:

Controladora Consolidado
2021 2021

2023 59.869 60.769
2024 53.151 53.901
2025 35.734 35.734
2026 16.640 16.640
2027 7.263 7.263
2028 7.263 7.263
2029 3.632 3.632

183.552 185.202
15. Impostos a pagar Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – – 5.581 2.661
Imposto sobre a Renda Retidos na Fonte 955 533 4.935 615
IPI - Imposto sobre Produtos
 Industrializado 121 1.139 354 1.192
PIS - Programa Integração Social – – 104 9
COFINS - Contribuição para
 Financiamento da Seguridade Social – – 482 42
ICMS - Imposto sobre Circulação
 de Mercadorias e Serviços 2 6 1.864 493
Outros 411 52 842 67
Parcelamento de impostos (a) 928 951 2.901 951

2.417 2.681 17.063 6.030
Passivo circulante 1.531 1.771 14.574 5.120
Passivo não circulante 886 910 2.489 910

(a) Abertura de parcelamentos de impostos Controladora Consolidado
Descrição Taxa de juros Vencimento Parcelas totais Parcelas remanescentes 2021 2020 2021 2020
Parcelamentos estaduais
ICMS Selic 28/02/2024 - 30/09/2025 60 26 - 45 928 951 1.008 951
Parcelamento federais
IRPJ/CSLL Selic 30/09/2025 - 31/01/2026 - 01/02/2026 60 45 - 49- 50 – – 1.630 –
PIS/COFINS Selic 30/09/2025 - 31/01/2026 60 45 - 49 – – 263 –
Total do parcelamento 928 951 2.901 951
Circulante 43 44 1.957 44
Não circulante 885 907 944 907
A Companhia encontra-se obrigada a manter os pagamentos regulares das parcelas vincendas, como condição essencial para a manutenção desse parcelamento e 

das condições a ele relacionadas. Em 31/12/2021 a Companhia está adimplente 
com esses pagamentos. 16. Arrendamentos a pagar: a) Composição

Controladora Consolidado
Descrições Taxas anuais Vencimento 2021 2020 2021 2020
Imóveis 0,86% - 1,01% 2021 - 2038
Passivo
 circulante 1.726 1.543 8.781 1.771
Passivo não
 circulante 23.398 17.611 34.595 17.611
Total 25.124 19.154 43.376 19.382
b) Movimentação

Controladora Consolidado
Saldo em 31/12/2019 18.220 18.958
(+) Adoção - IFRS 16 / CPC 06 (R2) 388 388
(+) Reajustes Contratuais 1.205 1.205
(+) Encargos 2.291 2.343
(-) Contraprestação (2.950) (3.512)
Saldo em 2020 19.154 19.382
(+) Adições de direito de uso 6.840 20.081
Aquisições de controladas – 12.057
(+) Encargos 2.983 3.226
(-) Contraprestação (3.853) (11.370)
Saldo em 2021 25.124 43.376
17. Contas a pagar aquisição de controladas: A composição refere-se ao saldo 
remanescente de aquisições de empresas conforme demonstrado a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Syntpaper Indústria, Comércio e Importação
 de Papéis Especiais Ltda. 20.598 – 20.598 –
Pimaco Autoadesivos Ltda 11.199 – 11.199 –
Beontag Bolívia S.R.L 221 – 221 –
Zecode Technology Ltda 53.470 – 53.470 –
Digital Tags SAS 12.042 – 12.042 –
Lab ID S.r.l – – 146.973 –
Variação cambial (23) – (86) –

97.507 – 244.417 –
Passivo circulante 84.247 – 231.157 –
Passivo não circulante 13.260 – 13.260 –
Abaixo demonstramos a abertura da contraprestação contingente:

Não garantido por 
investimento financeiro

Contraprestação 
contingente 2021

Syntpaper 5.598 15.000 20.598
Pimaco 11.199 – 11.199
Beontag Bolivia 221 – 221
Zecode Technology Ltda 53.470 – 53.470
Digital Tags SAS – 12.042 12.042
Lab ID S.r.l 101.247 45.726 146.973

171.735 72.768 244.503

17.a) Outras contas a pagar Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Comissões de representantes 1.611 1.134 2.150 1.527
Prestadores de serviços 3.825 2.172 4.293 2.454
Seguros a pagar 46 54 65 57
Aluguéis a pagar 266 198 316 198
Provisão de despesas gerais 715 2.176 14.835 2.214
Títulos a pagar 635 – 8.189 –
Outras contas 425 7 4.326 614

7.523 5.741 34.174 7.064
18. Provisões para riscos: 18.1. Perdas prováveis, provisionadas no balanço: 
As provisões para riscos são constituídas com base no julgamento da Administra-
ção e seus assessores legais, para os processos cuja expectativa de perda seja 
avaliada como provável. 
a) Composição: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Trabalhistas (i) 100 38 216 91
Cíveis (ii) 2.531 159 6.609 160

2.631 197 6.825 251
(i) Os processos trabalhistas relacionam-se, entre outras questões, a reclamações 
formalizadas por ex-funcionários, os quais buscam reivindicar diversos pleitos inde-
nizatórios. Em 31/12/2021 não existe nenhum processo individualmente com valor 
representativo. (ii) Os processos de natureza civil referem-se a valores pleiteados 
em rescisões de contratos com prestadores de serviços.
b) Movimentação: Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Saldo anterior 197 132 251 185
Incorporação Pimaco (i) 2.279 – – –
Aquisição de Controlada (ii) – – 6.605 –
(+) Provisões 406 176 326 237
(-) Reversões (13) (18) (18) (62)
(-) Pagamentos (238) (93) (339) (109)

2.631 197 6.825 251
(i) Referente provisão de contingências de natureza civil da empresa adquirida 
Pimaco. (ii) Referente provisão de contingências da empresa adquirida Lab ID.
18.2. Perdas possíveis, não provisionadas no balanço: Existem outros processos 
cíveis e trabalhistas em curso, que foram avaliados pelos assessores jurídicos 
como sendo de risco possível, para os quais nenhuma provisão foi constituída, 
tendo em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem a sua 
contabilização.

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Trabalhistas 56 693 105 1.057
Cíveis 22 – 22 –
Tributárias – – 938 1.111

78 693 1.065 2.168
19. Imposto de renda e contribuição social corrente e diferidos: No exercício 
de 2017 e 2020, a Companhia efetuou o registro de tributos diferidos ativos no 
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d3
montante de R$9.500 e R$16.000 respectivamente sobre prejuízos fi scais e base 
de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro líquido com base no 
orçamento projetado, devidamente aprovada pelo Conselho de Administração, 
dos saldos consolidados preparado pela Administração para o período de 5 anos 
de 2018 a 2025, no qual prevê lucros tributáveis os quais permitirão a Companhia 
realizar seus saldos registrados de imposto diferido ativo. Abaixo composição do 
IR e CSL Diferido:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Em 31/12/2020 24.595 9.500 24.595 9.500
Aquisição de controladas 1.667 – 5.241 –
(-) Utilização de prejuízos fi scais (1.306) (905) (1.306) (905)
(+) Constituição de impostos diferidos
 (mais valia) (25.543) – (104.285) –
(+) Constituição de impostos diferidos (3.560) 16.000 (4.659) 16.000
31/12/2021 (4.147) 24.595 (80.414) 24.595
A composição da despesa de imposto de renda e contribuição social, registrada 
no resultado do exercício, está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro antes do IR e contribuição social 9.687 20.248 18.533 22.791
Imposto calculado com base em
 alíquotas nominais (34%) (3.294) (6.884) (6.302) (7.749)
Resultados de controladas por
 equivalência patrimonial (3.250) 1.832 – –
Desp. não dedutíveis p/fi ns de impostos (5.392) (2.130) (5.417) (2.201)
Diferenças temporárias para as quais
 nenhum imp. diferido foi reconhecido (2.019) (726) (2.233) (919)
Benefícios tributários 11.667 4.673 11.667 4.673
Compensação de prejuízo fi scal (1.306) (905) (1.306) (1.218)
Prej. fi scais para os quais os impostos
 diferidos foram reconhecidos – 16.000 – 16.000
IR sobre lucros auferidos no exterior
 - resultado positivo (2.841) – (2.950) –
Ágio na Incorporação de controladas (103) – (103) –
Prejuízo fi scais para os quais nenhum
 dos impostos diferidos foi reconhecido (1.255) 1.187 (8.896) 2.627
Crédito de IR pagos de controlada
 no exterior 2.525 – 2.525 –
Encargo fi scal (5.268) 13.047 (13.014) 11.213
Imposto de renda e contribuição social
Corrente (402) (2.048) (7.049) (3.882)
Diferidos (4.866) 15.095 (5.965) 15.095

(5.268) 13.047 (13.014) 11.213
Em 31/12/2021, as empresas que possuem saldos (de base fi scal) de prejuízo fi scal 
e base negativa de contribuição social acumulados, estão relacionadas abaixo:
Auto Adesivos Paraná S.A 2021 2020
Prejuízo fi scal de IR 142.143 146.029
Base negativa de CSLL 145.447 147.547
RR Ind. e Com. De Etiquetas Ltda
Prejuízo fi scal de IR e Base negativa de CSLL 4.000 993
Adesivos e Papéis Especiais RR Ltda
Prejuízo fi scal de IR e Base negativa de CSLL 4.172 4.172
R&B Rastreabilidade Brasil S.A.
Prejuízo fi scal de IR e Base negativa de CSLL 16.014 15.715
20. Partes relacionadas - Controladora: As transações entre empresas da Com-
panhia mantidas na controladora podem ser resumidas como segue:

Controladora Consolidado
Ativo circulante (nota 7) 2021 2020 2021
RR Etiquetas Uruguay S/A 2.119 1.038 –
RR Ind. e Com. de Etiquetas Ltda 28.632 31.472 –
Colacril SAS 11.672 4.777 –
CCRR INC 52 – –
Syntpaper Ind. Com. e Imp. Papéis 6 – –
Digital Tags 544 – –
Digital Tags Finlândia OY 542 – –

43.567 37.287 –
Ativo não circulante
Adesivos e Papéis Especiais RR Ltda 9 10 –
RR Ind. e Com. de Etiquetas Ltda – 26 –
R&B Rastreabilidade Brasil S/A 400 – –

409 36 –
Passivo circulante (nota 13)
RR Ind. e Com. de Etiquetas Ltda. 96 137 –

96 137 –
Passivo não-circulante
Empréstimos
Tags Lux S.A.R.L (i) – – 177.123

– – 177.123

(i) Empréstimo Intercompany com Beontag LLC. 
Controladora

Receita 2021 2020
RR Etiquetas Uruguai S/A 8.979 1.442
RR Ind. e Com. de Etiquetas Ltda 51.045 12.050
Colacril SAS 10.593 1.335
CCRR RFID Sistema de Gestão de Tráfego Ltda. 2.208 545
Pimaco Autoadesivos Ltda 98 –
CCRR INC 71 –
Syntpaper Ind. Com. e Imp.de Papéis Especiais Ltda 316 –
Digital Tags Finlândia OY 195 –
Digital Tags 94 –
R&B Rastreabilidade Brasil S/A 11 –

73.610 15.372
Custo
RR Etiquetas Uruguai S/A 6.678 983
RR Ind. e Com. de Etiquetas Ltda 39.190 11.755
Colacril SAS 10.089 902
CCRR RFID Sistema de Gestão de Tráfego Ltda. 1.356 642
Pimaco Autoadesivos Ltda 64 –
CCRR INC 67 –
Syntpaper Ind. Com. e Imp.de Papéis Especiais Ltda 218 –
Digital Tags Finlândia OY 215 –
Digital Tags 88 –
R&B Rastreabilidade Brasil S/A 5 –

57.970 14.282
Os saldos de ativos e passivos, bem como as transações que afetaram o resul-
tado do exercício, relativos a operações com partes relacionadas, decorrem de 
transações que foram realizadas no curso normal das operações e de acordo com 
as condições comerciais estabelecidas entre as partes. Remuneração do pessoal-
-chave da Administração: Até 31/12/2021, a remuneração total da Administração 
a título de pró-labore compreendendo um total de 7 diretores (6 em 2020) foi de 
R$4.800 (R$3.941 em 2020). A remuneração da Administração e dos principais 
executivos é determinada e aprovada através de Ata da Assembleia Geral Extraor-
dinária (AGE) e foi realizada a título de pró-labore. 21. Capital social e reservas: 
a) Capital social: Durante o exercício fi ndo em 31/12/2021 houve integralizações de 
capital no montante de 564.560 conforme aprovação em Ata da Assembleia Geral 
Extraordinária, no qual o capital social integralizado em 31/12/2021 da Companhia 
passou a ser de R$590.558 (R$25.598 em 31/12/2020) representado por ações 
ordinárias nominativas e sem valor nominal. Do total integralizado montante de 
R$44.458 não afetaram o caixa da Companhia, visto que se tratou de aporte de 
capital através da aquisição da LAB ID (Vide Nota 5). Em 31/12/2021 a composição 
acionária segue conforme abaixo:

2021 2020
Número

de ações %
Número

de ações %
BTG Pactual Economia Real Master
 Fundo de Invest. em Participações
  Multiestratégia – – 95.505.679 53,76
Fundo de Investimento em
 Participações Turquesa-
  Multiestratégia Investimento
  no Exterior – – 53.925.368 30,35
Valdir Arjona Gaspar – – 25.694.750 14,46
Minoritários e tesouraria – – 2.533.732 1,43
Beontag LLC 439.567.294 100 – –

439.567.294 100 177.659.529 100
Em dezembro de 2021 houve a alteração no quadro societário da Companhia, sendo 
que os antigos acionistas realizaram a contribuição de ações para constituição da 
Beontag LLC situada em Cayman, passando essa ser a única acionista da Auto 
Adesivos Paraná S.A. b) Plano de opção de compra de ações: Em reunião do 
Conselho de Administração realizada em 30/03/2017 foi autorizado o Regulamento 
do plano de opção de compra de ações. A Companhia concedeu aos diretores a 
opção de compra de ações e essas opções serão outorgadas onerosamente no 
âmbito deste Plano. O preço das ações a serem subscritas ou adquiridas pelo 
benefi ciário em decorrência do exercício da opção é de R$0,3711618 por ação, 
corrigidos por 100% da variação acumulada do Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo - IPCA, calculada de forma pro rata temporis, desde 01/01/2017 
até a data de integralização ou pagamento integral, conforme o caso, das ações 
que tenham sido objeto de exercício da opção (“Preço de Exercício”). O plano foi 
fi nalizado em dezembro de 2021 com a aquisição por parte dos benefi ciários do 
total das ações defi nidas no programa. A posição das ações outorgadas em aberto 
em 31 de dezembro 2021 é demonstrada a seguir:

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas
Aos Diretores e Acionistas da Auto Adesivos Paraná S.A.
Campo Mourão - Paraná
Opinião: Examinamos as demonstrações fi nanceiras individuais e consolida-
das da Auto Adesivos Paraná S.A. (“Companhia”), identifi cadas como controla-
dora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial 
em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado 
abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para o 
exercício fi ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, 
incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, as 
demonstrações fi nanceiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira, individual e 
consolidada, da Companhia em 31/12/2021, o desempenho individual e con-
solidado de suas operações e os seus respectivos fl uxos de caixa individuais 
e consolidados para o exercício fi ndo nessa data, de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil e com as normas internacionais de relatório 
fi nanceiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board 
(IASB). Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as 
normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em 
conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia 
e suas controladas, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos 
no Código de Ética Profi ssional do Contador e nas normas profi ssionais emi-
tidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais 
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 

evidência de auditoria obtida é sufi ciente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demons-
trações fi nanceiras individuais e consolidadas: A diretoria é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e com as normas internacionais de relatório fi nanceiro (IFRS), emitidas 
pelo International Accounting Standards Board (IASB), e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de 
demonstrações fi nanceiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas, a diretoria é responsável pela avaliação da capa-
cidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa 
base contábil na elaboração das demonstrações fi nanceiras, a não ser que 
a diretoria pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não 
tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações fi nanceiras. Responsabilidades do auditor pela audi-
toria das demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas: Nossos 
objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório 
de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com 

as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detecta as eventuais 
distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de 
fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 
conjunto, possam infl uenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
fi nanceiras. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profi ssional 
e mantemos ceticismo profi ssional ao longo da auditoria. Além disso: • Iden-
tifi camos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações 
fi nanceiras individuais e consolidadas, independentemente se causada por 
fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e sufi ciente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de 
distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, 
conluio, falsifi cação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obti-
vemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para 
planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, 
não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi cácia dos controles 
internos da Companhia e suas controladas. • Avaliamos a adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 
respectivas divulgações feitas pela diretoria. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela diretoria, da base contábil de continuidade operacional e, com base 
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação 
a eventos ou condições que possam levantar dúvida signifi cativa em relação 

à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório 
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações fi nanceiras 
individuais e consolidadas ou incluir modifi cação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas 
nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter 
em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura 
e o conteúdo das demonstrações fi nanceiras, inclusive as divulgações e 
se as demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas representam 
as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com 
o objetivo de apresentação adequada. • Obtivemos evidência de auditoria 
apropriada e sufi ciente referente às informações fi nanceiras das entidades 
ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as 
demonstrações fi nanceiras individuais e consolidadas. Somos responsáveis 
pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequen-
temente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis 
pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da 
época da auditoria e das constatações signifi cativas de auditoria, inclusive as 
eventuais defi ciências signifi cativas nos controles internos que identifi camos 
durante nossos trabalhos.

Curitiba, 27 de abril de 2022
 ERNST & YOUNG Ana Andréa Iten de Alcantara
 Auditores Independentes S.S. Contadora
 CRC-2SP015199/F-6 CRC-SC025678/O-3-T-P

Outorga Início do exercício
Final do
exercício

Opções
Outorgadas

Opções
exercidas

Valor da
outorga em 2021 Integralização

Cancelamento 
de ações

Variação
IPCA

Primeiro lote 31/03/2017 e 25/04/2018 31/12/2021 4.036.588 4.036.588 1.308 (1.342) – 34
Segundo lote 01/03/2018 e 01/03/2019 31/12/2021 4.036.588 4.036.588 1.320 (1.355) – 35
Terceiro lote (a) 01/03/2019 31/12/2021 3.105.067 2.997.584 1.058 (1.093) (40) 75

11.178.243 11.070.760 3.686 (3.790) (40) 144
Em 2021 houve a implantação de um novo programa onde a Companhia oferece aos 
executivos e funcionários plano de opção de compra de ações, sendo atualmente 
um plano vigente, denominado o segundo “Plano” devidamente aprovado em As-
sembleia Geral Extraordinária em 24/06/2021. Nessa mesma data foi apresentado 
e aprovado o Regulamento deste programa. Referido plano possuem as seguintes 
características/objetivos: (i) Tem por objetivo estabelecer como parte da política de 
incentivo de longo prazo da Companhia, com vistas: estimular a expansão; incentivar 
os participantes a contribuírem para o sucesso da Companhia a curto, médio e 
longo prazo; promover o alinhamento entre os interesses dos benefi ciários e os 
acionistas; estimular a permanência dos benefi ciários na Companhia ou nas socie-
dades por ela controladas por longo período. O plano baseado em ações, permitirá 
à Companhia alinhar os seus interesses com os dos seus acionistas e benefi ciários, 
atrair e reter talentos, incrementar a geração de resultados sustentáveis e reforçar a 
orientação de longo prazo na tomada de decisões pelos executivos e empregados 
da Companhia. (ii) Os Benefi ciários poderão ser indicados pelo diretor presidente e 
aprovados pelo Conselho de Administração, entre diretores estatutários, diretores 
empregados, superintendentes, gerentes e demais empregados da Companhia. 

(iii) Será administrado pelo Conselho de Administração, e terá, na medida em 
que for permitido por lei e pelo estatuto social da Companhia, amplos poderes 
para tomar todas as medidas necessárias e adequadas para a administração do 
referido plano. (iv) Poderão ser entregues aos benefi ciários, no âmbito do Plano 
de Ações, Opções representativas de 6,50% do capital social da Companhia. A 
entrega das Opções será realizada a título onerosa aos benefi ciários conforme 
preço defi nido pelo plano. (v) A condição para exercício das Opções somente 
ocorrerá pelo benefi ciário em caso de ocorrência de evento de liquidez ou evento 
de saída, o preço de referência do plano será corrigido por 100% do IPCA mais 
15% ao ano calculado de forma pro rata temporis, desde a data de celebração do 
contrato de Adesão até a data do evento de liquidez ou evento de saída. (vi) Não 
há período de carência (vesting) para os casos de exercício de Opção no evento 
de liquidez. Em caso de IPO, o benefi ciário deverá converter a totalidade das suas 
Opções em ações da Companhia da data do IPO e nessa hipótese, as ações 
IPO só poderão ser negociadas pelos benefi ciários após os prazos de carência 
constate no contrato. No caso de evento de saída há períodos de carência a serem 
considerados. (vii) Caso não ocorra nenhum evento de liquidez ou evento de saída 
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em até 7 anos a Companhia poderá optar por encerrar o programa e a totalidade 
das Opções outorgadas aos benefi ciários serem recompradas pela Companhia 
conforme termos e condições do contrato. (viii) O valor justo foi mensurado pelo 
método Black-Scholes. A volatilidade esperada foi baseada em uma avaliação da 
volatilidade histórica do preço das ações de entidades congêneres, particularmente 
ao longo do período histórico proporcional ao prazo esperado. No âmbito do Plano 
de 2021 foram aprovadas as seguintes outorgas:
Exercício de aprovação Quantidade
2021 – 1º Outorga 12.350.662 Opções
2021 – 2º Outorga 2.757.939 Opções
2021 – 3º Outorga 7.451.458 Opções
2021 – 4º Outorga 6.153.571 Opções
A provisão para pagamento baseado em ações é a seguinte:

Plano
Saldo em 31/12/2020 –
Despesa plano de opção de compra de ações (Nota 23) 745
Realizações/Exercício –
Saldo em 30/12/2021 745
Patrimônio líquido 745
c) Dividendos: O Estatuto Social determina a destinação do pagamento do dividendo 
mínimo obrigatório correspondente a 25% do lucro líquido do exercício, ajustado em 
conformidade com o disposto no artigo nº 202 da Lei nº 6.404/76 das Sociedades 
por Ações. O Estatuto Social determina também, que dos lucros líquidos remanes-
centes após a constituição da reserva legal e distribuição dos dividendos mínimos 
obrigatórios, o restante terá a destinação que lhe for determinada pela Assembleia 
Geral. Em 2021 a controlada RR Uruguai efetuou distribuição de dividendos no valor 
de R$549 (R$446 em 2020) para acionistas não controladores. d) Participação de 
não controladores: Em 31/12/2021 a Companhia possuí as seguintes subsidiárias 
com participação de não controladores:

Empresa

Participação
do acionista

não controlador
Patrimônio

líquido
Lucro/

prejuízo

Participação
de acionistas

não controladores
Balanço Resultado

RR Etiquetas
 Uruguai 25% 16.304 5.639 4.076 1.252
R&B
 Rastreabilidade
  Brasil 10,25% 4.578 (384) 469 (152)

4.545 1.100
e) Lucro por ação: i) Básico: 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 exercício, excluindo as ações ordinárias 
compradas pela Companhia e mantidas como ações em tesouraria.

Controladora
31 de dezembro de 2021 31 de dezembro de 2020

4.419 33.295
439.567 177.660

0,010 0,187
Em virtude da Companhia não possuir instrumentos fi nanceiros e patrimoniais com 
efeitos dilutivos, o lucro diluído por ação é equivalente ao prejuízo básico por ação. 
f) Reservas: (i) As reservas de capital da Companhia são compostas por R$54.385 
decorrente da subscrição de ações destinada para reservas de capital conforme 
Assembleia realizada em 19/12/2012; e R$5.130 de ágio na incorporação da an-
tiga controladora CCRR em 30/11/2013. Em dezembro de 2021 a Controlada RR 
Ind. e Comércio de Etiquetas adquiriu ações dos acionistas minoritários referente 
Participações Societária da empresa R&B Rastreabilidade, tendo como resultado 
na aquisição o valor de perda de R$2.399 passando ser Controladora da empresa 
R&B com 89,75%. (ii) Reservas de benefícios fi scais, constituída em 2017, são 
créditos concedidos pelo Estado do Paraná a título de créditos presumidos de 
ICMS que eram considerados como subvenção para custeio, com o advento da 
Lei Complementar nº 160/17, os benefícios de ICMS passaram a serem classi-
fi cados como subvenção para investimento e desde que atendidos os requisitos 
previstos pelo artigo 30 da Lei nº 12.973/14, contam com exoneração em relação 
ao IRPJ, à CSL, à Contribuição ao PIS e à COFINS, em 31/12/2021 as reservas 
totalizam em R$60.759. (iii) Reserva de incentivos fi scais se refere ao terreno que 
a Companhia ganhou da Prefeitura de Campo Mourão como forma de incentivo 
fi scal para alocação fabril no município no início de suas operações no valor de 
R$1.195. g) Ajuste de conversão: Refere-se a efeito de câmbio sobre a moeda 
das controladas no exterior. Em 31/12/2021 o ajuste de conversão foi de R$4.394 
(R$920 em 31/12/2020). 22. Receitas: A reconciliação entre as vendas brutas e 
receita líquida é como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Vendas brutas de produtos e serviços 843.577 618.587 1.098.229 700.385
(-) Impostos sobre vendas (150.247) (116.563) (182.061) (127.982)
(-) Descontos comerciais (1.709) (1.069) (2.282) (1.227)
(-) Devoluções (14.328) (6.451) (19.170) (7.866)
Receita líquida 677.293 494.504 894.716 563.310
23. Despesas por natureza Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Despesa de benefício a empregados (72.753) (49.749) (118.066) (67.897)
Matéria prima (468.016) (354.086) (569.211) (377.614)
Despesas com deprec. e amortização (20.100) (11.267) (27.450) (13.628)
Despesas de transportes (18.542) (12.827) (24.204) (15.559)
Custo de publicidade (831) (307) (1.117) (536)
Prov. p/ créditos de liquidação duvidosa (837) (832) (1.641) (922)
Provisão para perdas em estoque (781) (317) (839) (317)
Energia elétrica, telefone, água (3.717) (2.914) (5.115) (3.492)
Aluguel e Condomínios (152) (127) (1.265) (791)
Viagens e estadias (3.633) (1.715) (4.976) (2.041)
Serviços de terceiros - consultoria (a) (14.420) (4.339) (50.512) (6.832)
Comissões de vendas (11.429) (7.039) (14.939) (8.918)
Serv. de terceiros - manut. e reparo (19.566) (10.097) (23.442) (12.524)
Remuneração com base em ações (745) – (745) –
Outras despesas (7.069) (4.538) (16.757) (6.843)
Total do custo das vendas, despesas
 com vendas e administrativas (642.590) (460.154) (860.279) (517.914)
(a) Em 2021 houve despesas de natureza não recorrentes no valor R$1.600 com 
desmobilização da unidade Pimaco no RJ e 39.700 de Consultorias dentre as 
principais despesas são de M&A. A reconciliação das despesas por natureza é 
como segue:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Custos (548.967) (403.248) (680.066) (443.033)
Despesas comerciais (47.564) (33.747) (64.9 78) (42.270)
Gerais e administrativas (46.059) (23.159) (115.235) (32.611)
Total (642.590) (460.154) (860.279) (517.914)
24. Receitas e despesas fi nanceiras Controladora Consolidado
Receita fi nanceira 2021 2020 2021 2020
Receitas fi nanceiras de depósito
 bancário de curto prazo 1.485 343 1.738 384
Juros recebidos 765 824 1.022 893
Atualizações fi nanceiras (i) 5.332 218 7.891 223
PIS/COFINS sobre receita fi nanceira (365) (65) (468) (67)
Ganhos (perdas) com derivativos swap 145 103 145 103
Total da receita fi nanceira 7.362 1.423 10.328 1.536
Despesa fi nanceira
Encargos fi nanceiros (3.325) (621) (3.940) (886)
Empréstimo bancário (8.272) (3.404) (9.130) (3.423)
Juros sobre leasing (2.983) (2.156) (3.226) (2.208)
Comissões de fi nanciamentos (170) (630) (170) (666)
Descontos concedidos (1.295) (3.602) (3.818) (6.189)
Juros de mora (196) (112) (412) (143)
Outras despesas fi nanceiras (3.547) (3.344) (4.407) (3.345)
Total de despesas fi nanceiras (19.788) (13.869) (25.103) (16.860)
Variação cambial operacional (5.088) (2.899) (6.587) (3.202)
Variação cambial fi nanciamentos (618) (1.963) (618) (1.963)
Total das variações cambiais (5.706) (4.862) (7.205) (5.165)
Resultado fi nanceiro líquido (18.132) (17.308) (21.980) (20.489)
(i) Em março de 2021 foi registrada a atualização Selic de R$5.074 na Companhia 
e em agosto de 2021 R$1.693 na RR Ind. e Com. de Etiquetas, referente ao crédito 
de impostos federais da ação de exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e 
COFINS de período de maio de 2013 a maio de 2017 de modo que tais créditos 
serão utilizados para quitar tributos (vide nota 9). 25. Outras receitas (despesas) 
operacionais, líquidas:

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Resultado na alienação de bens 305 (83) 473 (61)
Ganho com iniciativas fi scais (i) 10.476 – 13.788 –
Earn-out (ii) – (1.082) – (1.082)
Receitas c/ aluguéis 86 69 124 69
Outras despesas/receitas operacionais 1.256 948 1.140 993

12.123 (148) 15.525 (81)
(i) Reconhecimento do crédito de imposto gerado em decorrência do trânsito julgado 
do processo referente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS 
nas empresas Auto Adesivos e RR Ind. e Com. de Etiquetas. O processo trata-se 
de valores que tenham direitos referentes a pagamento feitos a maior em PIS e 
COFINS durante o período de maio de 2013 a maio de 2017 de modo que tais créditos 
serão utilizados para quitar tributos federais (vide Nota 9). (ii) Refere-se a despesa 
de natureza não recorrente. Esta despesa com earn-out  é oriunda do contrato de 
compra e venda da Empresa CCRR RFID Sistemas de Gestão de Tráfego Ltda. 
assinado em janeiro 2019. 26. Seguros: A Companhia adota a política de contratar 
cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por montantes considerados 
sufi cientes, pela sua Administração, para cobrir eventuais sinistros, considerando 
a natureza de sua atividade. O escopo dos trabalhos de nossos auditores não 
inclui a emissão de opinião sobre a sufi ciência da cobertura de seguros, a qual foi 
determinada pela Administração da Empresa e que a considera sufi ciente para cobrir 
eventuais sinistros. A cobertura de seguro operacional vigente em 2021 é a seguinte:

Bens segurados Riscos cobertos
Cobertura

(R$mil)

Patrimônio e estoques
Danos Materiais, Lucros cessantes, 
riscos de engenharia (aplicações, obras) 569.595

Frota
Danos Materiais / Corporais / Morais / 
Acidentes Pessoais 2.160

Produtos e mercadorias /
 Redespachos Transporte Internacional Importação 12.350
Produtos e mercadorias /
 Redespachos Transporte Internacional Exportação 2.907
Produtos e mercadorias /
 Máquinas / Peças

Transporte nacional em veículos
segurados / roubos 10.920

27. Eventos subsequentes: Em janeiro de 2022 houve a constituição da empresa 
Colacril Paraguay com 100% de participação da Companhia, que tem como ativi-
dade a comercialização de bobinas de papel auto adesivos. Em janeiro de 2022 a 
Companhia realizou a aquisição de 54% da empresa Temera, localizada na Itália, 
a qual se classifi ca como um centro de excelência, apoiando negócios por meio 
desenvolvimento de soluções baseadas no uso inovador de tecnologias IoT, abor-
dando questões relacionadas à otimização de processos logísticos e produtivos, 
rastreabilidade, antifalsifi cação, engajamento de clientes de canais de distribuição. 
No mesmo mês houve a constituição da empresa Temera SAS na França. Ainda no 
mês de janeiro 2022, a Companhia também adquiriu 100% da participação do Grupo 
Europeu Scandstick, o qual foi fundado em 1981, se tornando um dos principais 
fabricantes europeus de material autoadesivo para a indústria gráfi ca. Com fábricas 
localizadas em Höganäs (Suécia), Aalst (bélgica), Celje (Eslovênia) e em Moszna-
-Parcel (Polônia), o portifólio de produtos abrange uma ampla gana de materiais, 
incluindo papéis, fi lmes, térmicos, transferência térmica e tecnologia Linerless, com 
adesivos hotmelt e acrílico. Em 26/01/2022 houve a captação de empréstimo de 
R$70.000 para capital de giro da Companhia, junto ao Banco Santander com venci-
mento em dezembro de  2026. No mês de abril de 2022 a Companhia adquiriu 100% 
da participação da empresa fi nlandesa de tecnologia, Confi dex. Pioneira na indústria 
de RFID desde 2005 e com operações na Finlândia, China, França, Holanda e EUA 
tornou-se parceira de confi ança para empresas de mobilidade, logística e industriais. 
A Confi dex é fornecedora global número 1 de etiquetas e etiquetas RFID RAIN a 
nível industrial, bem como bilhetes e etiquetas RFID sem contato para mobilidade. 
A empresa habilitou soluções de IoT corporativas sem fi o de curto alcance desde 
2005, tornando as cadeias de suprimentos, processos de fabricação, transações e 
autenticação de bens e pessoas mais efi ciente e sustentável.

>>>continuação da Auto Adesivos Paraná S.A. - CNPJ/MF nº 03.514.129/0001-06
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Publicações legais

Este documento foi assinado digitalmente por Ilidio Coelho Sobrinho. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 04F1-9309-049C-5ACC.
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