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Balanço patrimonial 31/12/2021 2021 2020
Ativo 344.721 159.958
Circulante 316.659 123.898

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 8.097 9.942
TVM (Nota 5) 12.590 60.108
Contas a receber (Nota 9) 274.128 23.290
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 10) 705 -
Adiantamentos a fornecedores 252 921
Despesas antecipadas (Nota 12) 2.907 4.710
I.R. e C.S. a compensar (Nota 11) 10.210 16.014
PIS e COFINS a recuperar 228 3.289
Estoques 5.056 4.708
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 16) 1.351 -
Outros 1.135 916

Não circulante 28.062 36.060
Despesas antecipadas (Nota 12) 2.718 5.436
I.R. e C.S. diferidos (Nota 11) 16.722 16.462
Imobilizado (Nota 6) 8.622 14.162

Passivo 344.721 159.958
Circulante 259.171 79.625

Fornecedores 15.758 11.964
Salários e encargos sociais a pagar (Nota 7) 48.596 44.070
Obrigações fiscais 7.124 5.845
Adiantamentos de cliente (Nota 15) 37.010 17.746
Dividendos a pagar (Nota 8.c) 3.082 -
Empréstimo com parte relacionada (Nota 10) 145.595 -
Instrumentos financeiros derivativos (Nota 16) 2.006

Não circulante 31.315 35.544
Provisão para encargos trabalhistas (Nota 7) 31.315 35.544

Patrimônio líquido (Nota 8) 54.235 44.789
Capital social 1.568 1.425
Reserva legal 313 259
Reserva especial 43.105 43.105
Dividendos adicionais propostos 9.249 -

Demonstração do resultado 2021 2020
Receita líquida 368.822 322.686
Custos de produção (Nota 13) (349.448) (341.302)
Lucro (prejuízo) bruto 19.374 (18.616)
Outras receitas e despesas operacionais 714 1.664
Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro 20.088 (16.952)
Resultado financeiro (Nota 14)

Despesas financeiras (14.334) (338)
Receitas financeiras 7.433 3.221

Lucro (prejuízo) antes do I.R. e da C.S. 13.187 (14.069)
I.R. e C.S. correntes (Nota 11) (460) 3.041
I.R. e C.S. diferidos (Nota 11) (199) 3.812
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 12.528 (7.216)

Demonstração do resultado abrangente 2021 2020
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 12.528 (7.216)
Outros resultados abrangentes - -
Total dos resultados abrangentes do exercício 12.528 (7.216)
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Saldos em 31/12/2019 1.295 259 - 37.838 - 39.392
Reversão dos dividendos 
adicionais do exercício de 
2019 - - - (37.838) 37.838 -
Reversão dos dividendos 
mínimos obrigatórios do 
exercício de 2019 - - - - 12.613 12.613
Prejuízo do exercício - - (7.216) - - (7.216)
Apropriação do prejuízo do 
exercício - - 7.216 - (7.216) -
Aumento de capital 130 - - - (130) -
Saldos em 31/12/2020 1.425 259 - - 43.105 44.789
Lucro líquido do exercício - - 12.528 - - 12.528
Destinação do resultado do 

exercício
Aumento de capital (Nota 8.a) 143 - (143) - - -
Constituição de reserva legal 
(Nota 8.b) - 54 (54) - - -
Dividendos mínimos 
obrigatórios (Nota 8.c) - - (3.082) - - (3.082)
Dividendos adicionais 
propostos (Nota 8.c) - - (9.249) 9.249 - -
Saldos em 31/12/2021 1.568 313 - 9.249 43.105 54.235

Demonstração do fluxo de caixa 2021 2020
Atividades operacionais (194.799) (71.414)

Lucro (prejuízo) antes do I.R. e C.S. 13.187 (14.069)
Ajustes 14.657 (8.657)

Provisão para encargos trabalhistas (4.229) (1.798)
Depreciação e amortização 5.699 7.210

(Aumento) redução nos ativos e passivos
Adiantamentos a fornecedores 669 (139)
Contas a receber (251.543) 7.641
Despesas antecipadas 4.521 (9.046)
I.R. e C.S. a compensar 5.804 (12.591)
Fornecedores 3.794 4.679
Salários e encargos sociais a pagar 4.526 5.746
Obrigações fiscais 1.279 699
Adiantamentos de cliente 19.264 (62.951)
I.R. e C.S. correntes e diferidos (919) 3.041
PIS e COFINS a recuperar 3.061 185
Outros 88 (21)

Atividades de investimento 47.359 (21.568)
TVM 47.518 (20.747)
(Aquisição) de imobilizado, líquido (159) (821)

Atividades de financiamento 145.595 -
Captação de empréstimos com partes relacionadas 145.595 -

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1.845) (92.982)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 9.942 102.924
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 8.087 9.942
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa (1.845) (92.982)
Notas explicativas às DFs 31/12/2021 (Valores expressos em milhares de reais, ex-
ceto quando indicado de outra forma): 1. Contexto operacional: A Itaguaí Construções 
Navais S.A. (a “Cia.”) é uma sociedade por ações fechada, que se rege por este Esta-
tuto Social e pelas disposições legais que lhe forem aplicáveis. A Cia. tem por objeto 
social: (A) preponderantemente, (i) a fabricação, construção, e manutenção de 4  sub-
marinos convencionais (“S-BRs”) e um submarino de propulsão nuclear (“SN-BR”), 
incluindo a montagem dos sistemas operacionais e de software exigidos; (ii) operação 
e manutenção de um estaleiro naval de propriedade da Marinha do Brasil; (iii) prestação 
de serviços e fornecimento diretamente relacionados à fabricação, construção e manu-
tenção de 4  S-BR e 1  SN-BR; e (iv) importação e exportação de bens diretamente 
relacionados à fabricação, construção, e manutenção de 4  S-BR e 1  SN-BR (“PRO-
SUB”); e (B) subsidiariamente, (i) a elaboração e a execução de projetos de engenharia, 
fabricação, construção, integração, operação, reparo e manutenção relativos a meios 
navais militares destinados às forças armadas nacionais e estrangeiras ou de embar-
cações de interesse nacional, incluindo, mas não se limitando a embarcações comba-
tentes ou não combatentes, submarinos convencionais e de propulsão nuclear; insta-
lação e montagem de sistemas e subsistemas (hardware e software); e (ii) outras 
atividades acessórias necessárias à consecução do objeto social da Cia.. Os contratos 
com a Marinha do Brasil, que são o propósito específico da existência da Cia., relativo 
ao cumprimento do objeto social descrito acima, foram celebrados em 3/09/2009. Até 
31/12/2021, a situação de cada embarcação era a seguinte: • O SBR1, denominado 
S40 (Riachuelo) já se encontra na fase de testes de mar, com sua aceitação final pre-
vista para março 2022. • O SBR2 (Humaitá) que já realizou a primeira flutuação em 
11/12/2020, se encontra em fase de comissionamento dos sistemas e segue avançan-
do. • O SBR3 (Tonelero), está completamente unido, realizando a etapa final de mon-
tagem para progressão do comissionamento. • O SBR4, se encontra na UFEM com as 
principais estruturas já instaladas e com o modulo de manuseio e lançamento de torpe-
do (WHLS) e o cradle dos motores diesel posicionados em suas respectivas seções. 
Impactos da Covid-19: A Cia. constantemente revisa seu plano de negócios de manei-
ra a se readequar a cenário de incerteza e volatilidade relacionado à disseminação do 
COVID-19, além de adotar diversas medidas de monitoramento e prevenção, que se-
guem vigentes e serão mantidas enquanto o cenário de pandemia existir. Prezando 
pela saúde e segurança de seus integrantes, a ICN reforçou a utilização de máscaras 
nos ambientes fechados, bem como a divulgação e orientação pela área de Segurança, 
Meio-ambiente e Saúde (SMS) para redobrar os cuidados com a higienização das mãos, 
bem como o contínuo uso de álcool gel para mantê-las sempre limpas. Diariamente é 
produzido um dashboard para acompanhamento dos casos de COVID-19 na ICN, 
assim como outros indicadores relacionados a vacinação, casos recuperados da do-
ença, suspeitos de contaminação, entre outros. Este material é apresentado semanal-
mente no Comitê de Gestão da Cia.. A Administração segue monitorando os possíveis 
impactos da pandemia da COVID-19 em suas operações e avalia constantemente a 
eficácia das medidas protetivas adotadas pela Cia. com o intuito de mitigar tais riscos. 
2. Apresentação das DFs: As DFs foram elaboradas e estão sendo apresentadas de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e os pronunciamentos, interpre-
tações e orientações do CPC. As DFs da Cia. referentes ao exercício findo em 
31/12/2021 foram aprovadas pela Diretoria em 09/03/2022. As DFs foram preparadas 
utilizando o custo histórico como base de valor, exceto pela valorização de certos ativos 
financeiros (mensurados pelo valor justo). 3. Descrição das principais práticas con-
tábeis: a) Reconhecimento da receita: A receita é reconhecida na extensão em que for 
provável que benefícios econômicos serão gerados para a Cia. e quando possa ser 
mensurada de forma confiável independentemente de quando o pagamento for rece-
bido. A receita é mensurada com base no valor justo da contraprestação recebida, 
excluindo descontos, abatimentos e impostos ou encargos sobre vendas. A Cia. avalia 
as transações de receita de acordo com os critérios específicos para determinar se está 
atuando como agente ou principal e, ao final, concluiu que está atuando como principal 
nos seus contratos de receita descritos no próximo tópico. a.1) Receita de contratos: Os 
contratos com execução de projetos, objeto da razão social da Cia., são negociados a 
um preço fixo, especificamente para a construção de um ativo ou de uma combinação 
de ativos intima mente relacionados ou interdependentes em termos de projeto, tecno-
logia e funções ou de propósito final. A receita com execução de projetos é reconhecida 
levando-se em conta o estágio de execução do contrato na data base das DFs. O 
método utilizado para determinar o estágio de execução é o POC (Percentage-of-Com-
pletion ou Método da Percentagem Completada), que considera a proporção entre os 
custos efetivamente incorridos com os serviços executados e o total dos custos orçados 
para a execução do contrato de construção. A receita de contratos é reconhecida em 
contrapartida ao contas a receber de clientes. Caso os valores efetivamente recebidos 
sejam superiores aos valores registrados no contas a receber da Cia., incluindo os va-
lores faturados e ainda não faturados, referida diferença é registrada no passivo circu-
lante por meio da rubrica “Valores faturados e recebidos em excesso à receita de 
construção”. Quando for provável que os custos totais do contrato ultrapassem a recei-
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ta total do contrato, a perda esperada é reconhecida imediatamente como despesa. As 
alterações na execução e nas condições do projeto, bem como na lucratividade esti-
mada, incluindo as mudanças resultantes de cláusulas contratuais de multa e de quita-
ções contratuais, que poderão resultar em revisões de custos e de receitas, são reco-
nhecidas no período em que tais revisões são efetuadas. a.2) Receita financeira: A 
receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competên-
cia, usando o método da taxa efetiva de juros. b) Instrumentos financeiros–reconheci-
mento inicial e mensuração subsequente: i) Ativos financeiros: Reconhecimento inicial 
e mensuração: Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como 
subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. Mensuração subsequen-
te: Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros da Cia. são classificados 
em duas categorias: • Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida); 
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros da Cia. 
foram integralmente classificados na categoria de ativos financeiros ao custo amortiza-
do, exceto com relação as aplicações financeiras, classificadas como ativo financeiro 
a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumen-
tos de dívida): Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente men-
surados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recupe-
rável. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, 
modificado ou apresenta redução ao valor recuperável. Ativos financeiros ao valor 
justo por meio do resultado: Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são 
apresentados no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do 
valor justo reconhecidas na demonstração do resultado. Desreconhecimento: Um ativo 
financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um 
grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando: • Os direitos de 
receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou • A Cia. transferiu seus direitos de receber 
fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos 
de caixa recebidos sem atraso significativo a um 3º nos termos de um contrato de re-
passe e (a) a Cia. transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou 
(b) a Cia. nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do 
ativo, mas transferiu o controle do ativo. Quando a Cia. transfere seus direitos de rece-
ber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um acordo de repasse, ele avalia se, e em 
que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. Quando não transferiu nem 
reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o contro-
le do ativo, a Cia. continua a reconhecer o ativo transferido na medida de seu envolvi-
mento continuado. Nesse caso, a Cia. também reconhece um passivo associado. O 
ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reflita os 
direitos e as obrigações retidos pela Cia.. O envolvimento contínuo sob a forma de 
garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do 
ativo; e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a Cia. pode ser obrigada a 
restituir (valor da garantia). A seguir, demonstramos o resumo das principais práticas 
contábeis adotadas na contabilização e apresentação dos ativos financeiros da Cia.: • 
Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas 
correntes bancárias e depósitos a curto prazo com alta liquidez, com vencimento de três 
meses ou menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco insignificante de 
mudança de valor. Estes saldos são mantidos com a finalidade de atender compromis-
sos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins. • TVM: A Cia. 
classifica suas aplicações financeiras na categoria de mantidos para negociação, con-
siderando o propósito para qual o investimento foi adquirido. As aplicações financeiras 
mantidas para negociação são mensuradas pelo seu valor justo. Os juros e variações 
monetárias, quando aplicável, são reconhecidos no resultado quando incorridos. ii) 
Passivos financeiros: Reconhecimento inicial e mensuração: Os passivos financeiros 
são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado ou como derivativos 
designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado. 
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo e, no 
caso de empréstimos e financiamentos e contas a pagar, são acrescidos os custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro. Os pas-
sivos financeiros da Cia. são representados por contas a pagar a fornecedores e em-
préstimo a partes relacionadas. Mensuração subsequente: Passivos financeiros ao 
custo amortizado: Após reconhecimento inicial, as contas a pagar de fornecedores e 
empréstimos com partes relacionadas são mensurados subsequentemente pelo custo 
amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reco-
nhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos passivos, bem como 
durante o processo de amortização pelo método da taxa de juros efetivos. Desreconhe-
cimento: Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, 
ou seja, quando a obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expi-
rar. Quando um passivo financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutu-
ante em termos substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são 
substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o desreconhe-
cimento do passivo original e o reconhecimento de um novo passivo. A diferença nos 
respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do resultado. Compen-
sação de instrumentos financeiros: Os ativos financeiros e passivos financeiros são 
compensados e o valor líquido é apresentado no balanço patrimonial se houver um 
direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores reconhecidos e se hou-
ver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os passivos 
simultaneamente. iii) Instrumentos financeiros derivativos e contabilidade de hedge: A 
Cia. utiliza instrumentos financeiros derivativos, como contratos de câmbio futuros, para 
proteger-se contra seus riscos de taxa de câmbio. Esses instrumentos financeiros de-
rivativos são reconhecidos inicialmente pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativo é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao valor justo. Deriva-
tivos são registrados como ativos financeiros quando o valor justo é positivo e como 
passivos financeiros quando o valor justo é negativo. • O instrumento derivativo Non-
-deliverable Fowards (NDF) é classificado como “mensurado ao valor justo”, e suas 
variações são reconhecidas no resultado financeiro a cada data do balanço; c) Imobili-
zado: O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, deduzido das respectivas 
depreciações acumuladas e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, 
se for o caso. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que levam em 
consideração o tempo de vida útil estimado dos ativos, conforme mencionado na Nota 
6, e seu valor residual. A administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos 
ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que passam indicar deterioração ou perda de seu valor 
recuperável. Um item de imobilizado é baixado quando vendido (por exemplo, na data 
que o recebedor obtém controle) ou quando nenhum benefício econômico futuro for 
esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda resultante da baixa do ativo 
(calculado como sendo a diferença entre o valor líquido da venda e o valor contábil do 
ativo) são incluídos na demonstração do resultado no exercício em que o ativo for bai-
xado. O valor residual e a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos 
no encerramento de cada exercício, e ajustados de forma prospectiva, quando for o 
caso. d) Outros ativos e passivos: Um passivo é reconhecido no balanço quando a Cia. 
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 
sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns pas-
sivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em 
que são incorridos e registrados através de provisão. As provisões são registradas 
tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Um ativo é reconhecido 
no balanço quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados 
em favor da Cia. e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Os ativos 
e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 
provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como 
não circulantes. e) I.R. e C.S.: Impostos correntes: Esses tributos são calculados e re-
gistrados com base nas alíquotas e critérios fiscais vigentes na data de elaboração das 
DFs. A Cia. adota o regime de apuração pelo lucro real, onde o I.R. é calculado com 
base na alíquota de 15%, acrescido de adicional de 10% (valores acima de R$240) e a 
C.S. sobre o lucro líquido é calculada com base na alíquota de 9%, reconhecidos pelo 
regime de competência, portanto as adições ao lucro contábil de despesas, tempora-
riamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, 
para apuração do lucro tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. 
Impostos diferidos ativos somente são reconhecidos quando sua realização for consi-
derada provável. O I.R. e a C.S. corrente são apresentados líquidos no passivo quando 
houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes antecipadamente pagos 
excedem o total devido na data das DFs. Impostos diferidos: O I.R. e a C.S. diferidos 
são reconhecidos em sua totalidade, conforme o conceito descrito no pronunciamento 
técnico CPC 32–Imposto sobre o Lucro sobre as diferenças entre os ativos e passivos 
reconhecidos para fins fiscais e os seus correspondentes valores reconhecidos nas 
DFs, bem como sobre o prejuízo fiscal e a base negativa de C.S. apurados no exercício. 
O I.R. e a C.S. diferidos são determinados considerando as alíquotas (e leis) vigentes 
na data de preparação das DFs e aplicáveis quando o respectivo I.R. e a C.S. diferidos 
forem realizados. O I.R. e C.S. diferidos ativos são mantidos pelos valores esperados 
de realização. Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos apenas 
se existe um direito legal ou contratual para compensar o ativo fiscal contra o passivo 
fiscal e os impostos diferidos são relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à 
mesma autoridade tributária. f) Classificação corrente versus não corrente: A Cia. apre-
senta ativos e passivos no balanço patrimonial com base na classificação circulante/
não circulante. Um ativo é classificado no circulante quando: • Se espera realizá-lo ou 
se pretende vendê-lo ou consumi-lo no ciclo operacional normal; • For mantido princi-
palmente para negociação; • Se espera realizá-lo dentro de 12 meses após o período 
de divulgação; ou • Caixa ou equivalentes de caixa, a menos que haja restrições quan-
do à sua troca ou seja utilizado para liquidar um passivo por, pelo menos, 12 meses 
após o período de divulgação. Todos os demais ativos são classificados como não 
circulantes. Um passivo é classificado no circulante quando: • Se espera liquidá-lo no 
ciclo operacional normal; • For mantido principalmente para negociação; • Se espera 
realizá-lo dentro de 12 meses após o período de divulgação; ou • Não há direito incon-
dicional para diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após o período 
de divulgação. A Cia. classifica todos os demais passivos no não circulante. Os ativos 
e passivos fiscais diferidos são classificados no ativo e passivo não circulante. g) Julga-
mentos, estimativas e premissa contábeis críticas: A elaboração de DFs de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a administração da Cia. use de 
julgamentos na determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos 
sujeitos a estimativas e premissas incluem a mensuração de instrumentos financeiros, 
custos orçados dos contratos de longo prazo, provisão para perdas em ativos, avaliações 
de riscos em contingências e outras avaliações similares, quando aplicável. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes 
dos estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. 
A principal premissa relativa a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras im-
portantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco 
significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no 
próximo exercício financeiro, é discutida a seguir: Reconhecimento de receita: A Cia. 
usa o método de porcentagem de conclusão (POC) para contabilizar seus contratos a 
preço fixo. O uso do método POC requer que a Cia. estime o estágio de execução do 
contrato até a data-base do balanço como uma proporção entre os custos incorridos 
com os serviços até então executados e o total dos custos orçados de cada contrato. 
Os orçamentos dos projetos incluem estimativas efetuadas pela Cia. e, que afetam os 
custos totais orçados em função da possibilidade de ocorrência de alguns eventos como 
(i) atrasos parciais ou totais na entrega dos submarinos; e (ii) descolamento nos inde-
xadores de correção da receita fixada nos contratos em relação aos de correção dos 
salários e insumos utilizados nas operações. h) Demonstração dos fluxos de caixa: As 
demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão 
apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 (R2)–Demonstração 
dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC. i) Normas emitidas, mas ainda não vigentes: 
As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não ainda em vigor até a 
data de emissão das DFs da Cia., estão descritas a seguir. A Cia. pretende adotar essas 
normas e interpretações novas e alteradas, se cabível, quando entrarem em vigor. 
Normas / Descrição / Aplicação obrigatória: exercícios anuais com início em ou 
após: CPC 50 / Contratos de seguros / 1º/01/2023; Alterações ao CPC 26 / Classifica-
ção de passivos como circulante ou não circulante / 1º/01/2023; Alterações ao CPC 23 
/ Definição de estimativas contábeis / 1º/01/2023; Alterações ao CPC 10 -Declaração 

de Prática / Divulgação de políticas contábeis / (1º/01/2023)–Declaração de prática (sem 
data de vigência ou exigência de transição). j) Pronunciamentos novos ou revisados 
aplicados pela primeira vez em 2021: A Cia. aplicou pela primeira vez certas normas e 
alterações, que são válidas para períodos anuais iniciados em, ou após, 1º/01/2021 
(exceto quando indicado de outra forma). A Cia. decidiu não adotar antecipadamente 
nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham sido emitidas, mas ain-
da não estejam vigentes. Alterações das normas / Descrição / Aplicação obrigató-
ria: exercícios anuais com início em ou após: CPC 48, CPC 38; CPC 40 (R1), CPC 
11 e CPC 06 (R2) / Adição de novos requisitos de divulgação sobre os efeitos trazidos 
pela reforma da taxa de juros referenciais / 1º/01/2021; CPC 06 (R2): Arrendamentos / 
Em 31/03/2021, foi estendido até 30/06/2022, a aplicação do expediente prático do CPC 
06, em decorrência de benefício concedidos à arrendatários (“lease concessions”) em 
decorrência da pandemia de COVID-19. / 31/03/2021
 4. Caixa e equivalentes de caixa 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 8.097 9.942

Caixa e bancos 177 3.441
Aplicações financeiras - CDB 7.920 6.501

As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de caixa, mantidas 
no Banco Santander, possuem liquidez diária, sendo os seus valores de mercado si-
milares aos valores registrados contabilmente, sem risco significativo de alteração de 
valor e podendo ser resgatadas a qualquer momento sem qualquer penalidade. Essas 
aplicações financeiras são remuneradas com base na variação do Certificado de De-
pósito Interbancário, portanto, já reconhecidas pelo seu valor justo, em contrapartida 
do resultado do exercício.
 5. TVM 2021 2020
Aplicações financeiras 12.590 60.108

Certificados de Depósito Bancário 12.590 60.108
As aplicações financeiras classificadas como TVM referem-se aos CDBs emitidos em 
sua totalidade por instituições financeiras de primeira linha (Banco Santander), sendo 
substancialmente remuneradas com base em 100% (99% em 31/12/2020) da variação 
do CDI. Os CDBs classificados como TVM possuem vencimentos originais superiores a 
três meses, não atendendo, portanto, os critérios para fins de classificação como caixa 
e equivalentes de caixa.

 6. Imobilizado
Taxa anual de 
depreciação 2019

Adi-
ções

Bai-
xas 2020

Edificações e instalações 10% 699 - - 699
Máquinas e equipamentos 10% 75.253 288 (43) 75.497
Móveis e utensílios 10% 1.230 8 (2) 1.236
Veículos 20% 1545 204 - 1.748
Equipamentos de informática 20% 6.543 366 - 6.911

85.270 866 (45) 86.091
(-) Depreciação acumulada (64.719) (7.210) - (71.929)

20.551 (6.344) (45) 14.162
Taxa anual de 
depreciação 2020

Adi-
ções

Bai-
xas 2021

Edificações e instalações 10% 699 - - 699
Máquinas e equipamentos 10% 75.497 272 (210) 75.559
Móveis e utensílios 10% 1.236 4 (5) 1.235
Veículos 20% 1.748 - (120) 1.628
Equipamentos de informática 20% 6.911 230 (12) 7.129

86.091 506 (347) 86.250
(-) Depreciação acumulada (71.929) (5.699) - (77.628)

14.162 (5.193) (347) 8.622
7. Salários e encargos sociais a pagar e provisão para encargos trabalhistas

2021 2020
Passivo circulante 48.596 44.070

Salários a pagar 5.259 3.400
Provisão de férias 14.342 11.290
Participação nos resultados 6.100 7.200
Encargos sobre folha de pagamento 21.943 20.724
Outros 952 1.456

Passivo não circulante 31.315 35.544
Provisão multa sobre FGTS 16.786 18.350
Provisão aviso prévio 14.529 17.194

Total 79.911 79.614
8. Patrimônio líquido: a) Capital social: Em 31/12/2021 e 2020, o capital social, total-
mente subscrito e integralizado, estava representado por 500.001 ações, todas nomina-
tivas, sem valor nominal, sendo 400.000 ações ordinárias, 100.000 ações preferenciais 
e uma ação preferencial especial. A Cia. está autorizada a aumentar, por deliberação da 
Assembleia Geral e independente de reforma estatutária, o capital social até o limite de 
9.500.000 ações, sendo 7.600.000 ações ordinárias e 1.900.000 ações preferenciais, 
sendo certo, ainda, que a Cia. somente terá uma ação preferencial de classe espe-
cial. Cada ação ordinária confere a seu titular direito a um voto nas deliberações da 
Assembleia Geral. As ações preferenciais conferem apenas prioridade no reembolso 
de capital, sem prêmio, em caso de liquidação da Cia.. A ação especial, detida pela 
Empresa Gerencial de Projetos Navais–EMGEPRON lhe confere o direito a voto e veto 
em assuntos específicos previstos no estatuto social da Cia.. Os contratos pactuados 
com a Marinha do Brasil determinam aumento de capital social da Cia. à razão de 10% 
ao ano. A fim de cumprir o determinado em tais contratos, a Cia. destinou o montante 
de R$143 (R$130 em 31/12/2020) da conta resultado do exercício findo em 31/12/2021 
para aumento de seu capital social, sem emissão de novas ações. Dessa forma, o capital 
social da Cia. passou de R$1.425 em 31/12/2020 para R$1.568 em 31/12/2021. a) Re-
serva legal: A reserva legal é constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido 
de cada exercício social, até o limite de 20% do capital social, em conformidade com o 
art. 193 da Lei nº 6.404/76. No exercício findo em 31/12/2021, a Cia. constituiu reserva 
legal de R$54, atingindo 20% de seu capital social. b) Dividendos: Aos acionistas da 
Cia. estão assegurados dividendos mínimos obrigatórios não inferiores a 25% do lucro 
líquido de cada exercício, ajustado nos termos da legislação em vigor e deduzido das 
destinações determinadas pela Assembleia Geral. Em 31/12/2021, a Administração da 
Cia. propôs o pagamento de dividendos adicionais no montante de R$9.249, com base 
no lucro apurado no exercício findo em 31/12/2021 a ser referendado pela Assembleia 
Geral de Acionistas, sendo apresentado como dividendos adicionais propostos, con-
forme disposto na interpretação técnica ICPC 08. Sendo assim, os dividendos mínimos 
obrigatórios, no montante de R$3.082 estão demonstrados no balanço patrimonial de 
31/12/2021 como obrigações legais (passivo circulante), e os dividendos em excesso 
a esse mínimo como dividendos adicionais propostos na demonstração das mutações 
do patrimônio líquido. 9. Valores faturados e recebidos em excesso à receita de 
construção: Representado pela diferença dos valores totais faturados pela Cia. cor-
respondentes ao atingimento dos marcos contratuais estabelecidos no contrato com a 
Marinha do Brasil e os valores totais correspondentes ao reconhecimento da receita de 
construção mediante o progresso dos custos efetivamente incorridos em relação aos 
custos orçados, além de eventuais valores faturados e ainda não recebidos pela Cia.. 
Assim sendo, em 31/12/2021 e 2020, os saldos correspondentes aos valores faturados 
e recebidos em excesso à receita de construção estão compostos da seguinte forma:

2021 2020
Receita total do projeto (1) 4.085.429 3.987.631
% de progresso dos custos incorridos (2) 79,5% 72,1%
Receita bruta reconhecida (3) 3.247.298 2.878.476
Valores faturados e recebidos (4) 2.973.170 2.855.186
Valores faturados e não faturados a receber (5) 274.128 23.290
(1) Representa o valor total atualizado constante no contrato da Cia. firmado com a 
Marinha correspondente à construção dos quatro submarinos convencionais (S-BRs), 
já considerando os valores previstos nos aditivos contratuais vigentes em 31/12/2021. 
(2) Representa o percentual dos custos efetivamente incorridos pela Cia. na construção 
dos quatro submarinos convencionais em 31/12/2021, em relação aos custos totais 
estimados pela administração da Cia. de acordo com suas melhores premissas e de-
vidamente aprovados pelos órgãos de governança aplicáveis à Cia.. (3) Representa 
a receita reconhecida pela Cia. até o exercício findo em 31/12/2021 pelo método da 
percentagem completada, tomando como base o percentual dos custos incorridos. A 
receita reconhecida no exercício findo em 31/12/2021 foi de R$368.822 (R$322.686 em 
2020), não havendo previsão de incidência de tributos sobre a receita. (4) Representa 
os valores totais faturados pela Cia. até o exercício findo em 31/12/2021, de acordo com 
o atingimento dos marcos contratuais previstos no contrato com a Marinha do Brasil 
correspondente à construção dos quatro submarinos convencionais (S-BRs), os quais 
já se encontram efetivamente recebidos na referida data. (5) Representa os seguintes 
valores: (i) R$53 em 31/12/2021 (relativo à diferença cambial entre a fatura 024-05/2021 
no valor de R$ 1.743 e o valor efetivamente recebido de R$ 1.690 da mesma fatura); 
(ii) R$ 274.075 (R$ 15.705 em 31/12/2020) registrado no contas a receber como con-
trapartida da receita reconhecida, referente a valores ainda não faturados pela Cia.. 
10. Partes relacionadas: Durante os exercícios findos em 31/12/2021 e 2020, a Cia. 
realizou operação com a parte relacionada Naval Group, referente à prestação de ser-
viços técnicos de reparos nos submarinos SBRs 1 e 2, via contrato de industrialização 
assinado refletindo todas as condições pactuadas entre as partes. Os valores faturados 
para a parte relacionada foram apurados com base nos custos incorridos pela ICN para 
a prestação dos referidos serviços. Em 31/12/2021, a Cia. possui R$ 705 a receber com 
a Naval Group em decorrência dos serviços descritos acima, sendo o total de R$7.749 
faturado no exercício de 2021. Em 31/12/2020, a Cia. faturou e recebeu o valor total de 
R$8.822 para o mesmo tipo de serviços com a parte relacionada. Empréstimo com parte 
relacionada: Em 31/12/2021, a Cia. possui empréstimo junto à parte relacionada Naval 
Group no montante total de R$145.595, com vencimento previsto para 31/12/2022, 
por meio do pagamento em parcela única. O contrato foi assinado em 23/07/2021, 
no montante total de €23.000, com taxa de juros de 0,5% ao ano. Remuneração do 
pessoal-chave: No exercício findo em 31/12/2021 a remuneração total de salários dos 
diretores e dos principais executivos da Cia. foi de R$2.890 (R$2.682 em 31/12/2020). 
A Cia. não concede benefícios pós-empregos, benefícios de rescisão de contrato de 
trabalho ou outros benefícios de longo prazo para os seus diretores e principais execu-
tivos e demais empregados.
 11. I.R. e C.S. 2021 2020
Ativo circulante 10.210 16.014

A compensar:  I.R. (i) 7.380 11.510
       C.S. (i) 2.830 4.504

Ativo não circulante 16.722 16.462
Diferido:  I.R. 12.288 12.104
    C.S. 4.434 4.358

(i) A Cia. opta pela apuração do lucro real anual, e ao longo do exercício de 2021 reali-
zou os pagamentos das DARFS (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) 
de I.R. e C.S. de acordo com o resultado de suas apurações mensais. No entanto, ao 
final/12/2021 ocorreu a baixa da margem do contrato, o que proporcionou a geração de 
impostos a recuperar ao final do período, sendo o mesmo transferido para saldo negativo 
a compensar em 2022. Os valores com I.R. e C.S. reconhecidas nos exercícios findos 
em 31 de dezembro de 2021 e 2020 são como segue:

2021 2020
Diferido (199) 3.812

I.R. (154) 2.803
C.S. (45) 1.009

Corrente (460) 3.041
I.R. (348) 2.222
C.S. (112) 819

Receita (despesa) de I.R. e C.S. (659) 6.853
A reconciliação da despesa tributária com as alíquotas oficiais é como segue:

2021 2020
Lucro (prejuízo) antes do I.R. e da C.S. 13.187 (14.069)
Alíquota nominal vigente 34% 34%
Valor do imposto pela alíquota prevista (4.484) 4.783
Adições

PLR diretores (151) (169)
Taxas e tributos federais (483) (543)
Aluguéis de diretoria (263) (231)
Outros (83) (140)

Relatório da Diretoria – 2021: Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V.Sas. as DFs referentes ao exercício findo em 31/12/2021, acompanhadas das respectivas 
notas explicativas e do relatório dos auditores independentes. RJ, 09 de março de 2022. A Diretoria.
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Exclusões
Crédito inovação tecnológica (1) 4.805 3.153

Total (659) 6.853
(1) Crédito referente ao Incentivo Fiscal à Inovação Tecnológica dos termos da Lei nº 
11.196/2005. O I.R. e a C.S. diferidos foram calculados sobre diferenças temporárias 
relacionadas a provisões para encargos trabalhistas, conforme descrito na Nota 7, e 
serão compensadas quando da realização das referidas diferenças previstas pela Cia. 
para os exercícios de 2022 a 2025. 12. Despesas antecipadas: As despesas pagas 
antecipadamente são registradas pelo valor efetivamente pago e são reconhecidas no 
resultado à medida que seus benefícios são obtidos. Tais despesas da Cia. estão rela-
cionadas apenas aos seguros, tendo como principais montantes, os seguros atrelados 
aos submarinos. • O seguro garantia de performance, com a Fator Seguros S.A., sob 
a Apólice nº 1007500002169, emitida em 7/07/2020, com vencimento em 31/12/2023, 
com montante a apropriar no curto prazo de R$2.718 e longo prazo R$2.718. • Os de-
mais seguros a apropriar estão constituídos no curto prazo e representam o montante de 
R$189. Cobertura de seguros: A Cia. possui apólice de seguros para cobrir os riscos de 
construção dos submarinos convencionais. A referida apólice passou a vigorar a partir 
de 1º/01/2011 com vigência até 2024 (ou a entrega dos quatro SBRs, o que ocorrer 
primeiro). O total do prêmio estipulado para este seguro foi renegociado em 2021 e 
passou ao valor de aproximadamente €30.228 mil (correspondente a R$191.071), os 
quais estão sendo pagos em quatorze parcelas anuais até 2024, ano em que a vigência 
da apólice termina. No exercício findo em 31/12/2021, a Cia. pagou aproximadamente 
€2.650 mil (correspondente a R$18.123, apropriado ao resultado como “Custos de 
produção”), remanescendo total a pagar de aproximadamente €5.662 mil, cujo crono-
grama de pagamentos é como segue, considerando o câmbio do Euro para Reais em 
31/12/2021 (Ptax = R$6,3210):

Vencimento Parcela em milhares de euros Parcela em milhares de reais
2020-2024 €5.662 R$35.790
A apropriação dos seguros como despesas no resultado do exercício é efetuada de 
acordo com a passagem do risco, a qual está substancialmente alinhada com o valor 
das parcelas anuais.

 13. Custos de produção 2021 2020
Pessoal (240.429) (234.775)
Serviços de terceiros (44.856) (49.561)
Seguros (24.901) (11.473)
Materiais (16.801) (23.959)
Depreciação (5.699) (7.142)
Viagens (781) (672)
Outros (15.981) (13.720)

(349.448) (341.302)
 14. Resultado financeiro 2021 2020
Receitas financeiras 7.433 3.221

Rendimento auferidos nas aplicações financeiras 1.255 2.552
Atualização de créditos tributários 182 468
Variação cambial 4.645 201
Instrumentos financeiros–derivativo 1.351 -

Despesas financeiras (14.334) (338)
Impostos sobre receita financeira (784) (338)
Variação cambial (5.999) -
Instrumentos financeiros–derivativo (2.006) -
Multas e Juros (5.545) -

15. Adiantamentos de cliente: Saldo de adiantamentos de cliente composto da se-
guinte forma: (i) R$17.746, recebido até 31/12/2020, referente ao valor antecipado re-
lacionado ao contrato 2B, o qual se encontra em fase negociação para andamento das 
próximas fases; (ii) R$19.264, recebido no exercício findo em 31/12/2021, referente 
ao contrato de fabricação, construção e entrega da seção de qualificação e da seção 
“C” preliminar do submarino de propulsão nuclear SN-BR, com duração prevista de 
47 meses a partir do corte das chapas HLES80. 16. Instrumentos financeiros: a) 
Classificação e valorização dos instrumentos financeiros: A Cia. mantém operações 
com instrumentos financeiros não derivativos. A administração desses instrumentos é 
efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar 
liquidez, rentabilidade e segurança. Instrumentos financeiros não derivativos incluem 

caixa e equivalentes de caixa, TVM, contas a receber e contas a pagar. A classificação 
depende da finalidade para a qual os instrumentos financeiros foram adquiridos. Em 
31/12/2021 e 2020, o valor contábil dos instrumentos financeiros correspondia subs-
tancialmente a seu valor de mercado. b) Instrumentos derivativos: A Cia. possui instru-
mentos derivativos com objeto de proteção econômica e financeira contra risco cambial 
relacionado ao contrato de empréstimo com parte relacionada descrito na Nota Expli-
cativa nº 10. O instrumento derivativo utilizado pela Cia. é o Non-deliverable Fowards 
(NDF). As perdas e os ganhos com as operações de derivativos são reconhecidos no 
resultado considerando-se o valor justo desses instrumentos e a variação dos valores 
pela curva. Durante o exercício de 2021, a Cia. incorreu em perdas de R$2.066 e ganhos 
de R$1.351 decorrente das operações de hedge não liquidadas. c) Administração de 
riscos: O desempenho financeiro da Cia. depende de sua habilidade em compreender 
e controlar eficazmente os riscos a que está sujeita no curso normal de seus negócios. 
Esses riscos incluem, principalmente, os riscos de liquidação, de taxa de juros, de crédi-
to, de preços, financeiro e de variação cambial. Os resultados obtidos com as operações 
estão condizentes com as políticas e estratégias de riscos definidas pela administração 
da Cia.. d) Risco de preços: Os contratos no qual a Cia. encontra-se engajada são ca-
racterizados como contratos a preço fixo. A margem real de lucro desses contratos pode 
variar em relação à margem estimada quando do orçamento de custos no momento 
da proposição do preço contratual, em decorrência de variações não esperadas no 
custo dos equipamentos, materiais a serem aplicados ou mão de obra, relacionadas a 
efeitos inflacionários ou outros inesperados; dificuldades na obtenção de financiamentos 
necessários ou em permissões ou aprovações governamentais; alterações de projeto 
resultando em custos inesperados; atrasos causados por condições climáticas adversas 
ou falhas de performance de fornecedores contratados. Com o objetivo de minimizar 
os riscos de preços, o contrato a preço fixo em início de execução pela Cia. tem seu 
orçamento revisado periodicamente, considerando reajustamento contratual e incluindo 
no orçamento revisado as confirmações ou inconsistências verificadas em relação aos 
valores efetivamente realizados.

Representante Legal: Andre Pierre Marie Portalis;  
Contador – Carlos Eduardo Ribeiro de Assumpção Marques. CRC – 088005/O-4

ITAGUAÍ CONSTRUÇÕES NAVAIS S.A. CNPJ: 10.827.182/0001-22
DFs ENCERRADAS EM 31/12/2021 E 2020 (Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

Relatório do auditor independente sobre as DFs: À Diretoria e ao Conselho de Administração: Itaguaí Construções Navais S.A. Opinião: Examinamos as DFs da Itaguaí Construções Navais S.A. (“Cia.”), 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 fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas con-
tábeis. Em nossa opinião, as DFs acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Cia. em 31/12/2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa 
data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião: 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 DFs”. Somos independentes em relação à Cia., de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas 
pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais reponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que 
acompanham as DFs e o relatório do auditor: A diretoria da Cia. é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da administração, cuja expectativa de recebimento é posterior à data deste relatório. Nossa opinião sobre as DFs não 
abrange o Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das DFs, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da administração, quando ele nos for disponibilizado, e, 
ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as DFs ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Responsabilidades da diretoria da governança pelas 
DFs: A diretoria é responsável pela elaboração e adequada apresentação das DFs de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de DFs livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das DFs, a diretoria é responsável pela avaliação da capacidade de a Cia. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das DFs, a não ser que a diretoria pretenda liquidar a Cia. ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Cia. são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das DFs. Responsabilidades do auditor pela auditoria das DFs: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as DFs, 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 influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas DFs. Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas DFs, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, 
omissão ou representações falsas intencionais. • Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da Cia.. • 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 significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Cia.. Se concluirmos que 
existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas DFs ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências 
de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Cia. a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das DFs, inclusive as divulgações e se as 
DFs representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de 
auditoria planejados e das constatações significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. RJ, 09/03/2022. ERNST & YOUNG - Auditores Independentes 
S.S. - CRC-SP015199/O-6; Marcelo Felipe L. de Sá - Contador CRC-1RJ094644/O-0.
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