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HYUNDAI CONSTRUCTION EQUIPMENT BRASIL - INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUCAO S.A
CNPJ/MF nº 13.837.846/0001-22
(ANTIGA HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE CONSTRUÇÃO S.A.)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO: Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras da Hyundai Heavy Industries Brasil –
Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A., de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil, seguindo as regras contábeis aplicáveis
elaboradas em conformidade com os Pronunciamentos, Interpretações e Orientações do CPC relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021, acompanhado do Relatório dos Auditores Independentes. AMBIENTE
Balanços Patrimoniais Em 31 de Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
Nota
2021
2020
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3b 4
42.779.216
63.732.281
Clientes
3c 5
29.789.416
29.607.229
Estoques
3d 6
553.679.287
176.302.821
Tributos a recuperar
3e 7
144.631.921
122.057.966
Adiantamentos a fornecedores
3f 8
33.065.675
4.682.256
740.576
1.493.276
Despesas antecipadas e outros
9
804.686.091
397.875.829
Não Circulante
Clientes
3c 5
730.549
Tributo a recuperar
3e 7
72.858.060
Depósito judicial
16
12.934.244
10.101.432
Despesas antecipadas e outros
9
373.245
339.857
Imobilizado
3g 10
176.586.642
179.922.041
Direito de uso
3g 10
173.805
325.844
142.095
415.814
Intangível
3h 11
263.068.092
191.835.537
1.067.754.183
589.711.365
Passivo
Nota
2021
2020
Circulante
Fornecedores
12
560.876.098
188.057.800
Financiamentos
3j 13
104.769.604
33.360.795
Salários e encargos sociais
2.498.690
2.920.532
Provisão para férias
3k
2.567.840
2.133.180
Adiantamento de clientes
15
10.899.714
1.586.563
Outras provisões
16
3.220.412
4.566.500
397.523
298.731
Outras contas a pagar
685.229.879
232.924.102
Não Circulante
Financiamentos
3j 13
44.644.000
Obrigações tributárias
14
11.222.510
11.222.510
Provisão para contingências
17
14.592.307
11.678.199
267.921
394.986
Outras provisões
16
70.726.738
23.295.695
Patrimônio líquido
Capital social
18
922.203.787
922.203.787
(610.406.222) (588.712.218)
Prejuízos acumulados
311.797.565
333.491.569
1.067.754.183
589.711.365
Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras em 31 de Dezembro de
2019 e 2018 (Em reais, exceto quando indicado de outra forma)
1 - Contexto Operacional: A Hyundai Heavy Industries Brasil - Indústria e Comércio
de Equipamentos de Construção S.A. (“HHIB” ou “Companhia”), com sede social e
foro na Cidade de Itatiaia, estado do Rio de Janeiro, na Rodovia Presidente Dutra, s/
nº, Km 315, parte, Bairro Itatiaia, foi constituída em maio de 2011, e tem como atividade econômica principal a fabricação de máquinas e equipamentos pesados, para
terraplenagem, pavimentação e construção, peças e acessórios. A Hyundai Heavy
Industries Brasil - Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A., é uma
Companhia por ações de capital fechado, devidamente registrada pelo disposto no seu
Estatuto Social, tendo passado por transformação para S.A., em 20 de maio de 2014,
devidamente registrado na JUCERJA. A Companhia é Administrada por um Conselho
de Administração e por uma Diretoria. Em 2020 com as incertezas geradas pela pandemia global causada pelo Corona Vírus, a Companhia precisou tomar medidas para
que os impactos negativos não tomassem grandes proporções prejudicando assim a
continuidade da operação, desempenhando ativamente suas responsabilidades diante
seus colaboradores e comunidade. Em 2021, com mais um ano de dificuldades e instabilidades econômicas no país. Porém, a Companhia não recuou e na contramão do
mercado, fez contratações aumentando seu quadro de funcionários. Com o empenho
e esforço de todos, principalmente com políticas internas de melhorias e desempenho, a Companhia alcançou a marca de 7000 máquinas produzidas desde o início
da produção na fábrica de Itatiaia. Os investimentos para que a fábrica continuasse
a produzir, mesmo com a pandemia, continuaram durante todo o ano. Oferecendo
uma melhor estrutura em suas instalações, adotando medidas de contingências para
preservação da saúde e integridade de todos como: aumento no fluxo de limpeza e
distribuição de álcool, reorganização de locais de acesso e horários, troca de veículos
da frota de transporte, auxílio de combustível para transporte próprio, entre outras. A
HHIB também mostrou-se presente na comunidade, participando de ações sociais.
Mesmo exposta a uma série de riscos, tais como: atrasos no fornecimento de estoques, mudanças nas demandas, questões de saúde e segurança dos colaboradores,
aumento da taxa de dólar, cautela de clientes e fornecedores em meio à crise mundial,
a Companhia conseguiu manter as atividades, sem interrupção significativa, e atender
às demandas do mercado. 1.1- Participações: Em 2021, o Capital social permaneceu
com o valor de R$922.203.787, conforme registrado na Junta Comercial e informado
no ano de 2020. Em Março de 2021, a ação adquirida pelo comprador Myung Hwan
Lee foi transferida para Joonyul Seo, conforme Instrumento de Compra e Vendas de
Ações, cujo registro da propriedade foi devidamente registrado no livro de registro de
ações e livro de transferência de ações. Em dezembro de 2021, a acionista majoritária
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd. vendeu 100% de suas ações para a Companhia
Hyundai Construction Equipment Co., Ltd. devidamente registrado no livro de registro
de ações e livro de transferência de ações e junto ao BACEN (vide nota 18).
2 - Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras: 2.1 Declaração de conformidade: As demonstrações financeiras foram elaboradas e
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e de acordo
com as Normas Internacionais de Contabilidade (International Financial Reporting
Standards – IFRS), emitidas pelo International Accounting Standard Board – IASB,
aprovadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 2.2 - Base
de elaboração: As demonstrações financeiras foram elaboradas considerando o custo
histórico como base de valor e ativos financeiros disponíveis para venda e passivos
financeiros mensurados a valor justo. A elaboração das demonstrações financeiras
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração
use de julgamento na determinação e registro de estimativas. Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem os saldos das contas de
clientes, depreciação, fornecedores e demais obrigações. A liquidação das transações
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos estimados
devido a imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. Entretanto, a Companhia revisa, anualmente, suas estimativas e premissas contábeis. A Companhia
não efetuou transações que impactassem os Resultados Abrangentes em 2021 e
2020 e, portanto, não apresentou esta Demonstração. Em 10 de março de 2022, a
Diretoria da Companhia autorizou a conclusão das demonstrações financeiras em 31
de dezembro de 2021. 2.3 - Moeda funcional e de apresentação: As demonstrações
financeiras estão em Reais, moeda funcional e de apresentação. 2.4 - Estimativas
contábeis: Na elaboração das demonstrações financeiras foram utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis para contabilização de certos ativos e passivos
e outras transações. A definição das estimativas e julgamentos contábeis adotados
pela Administração foi elaborada com a utilização das informações disponíveis na
data, envolvendo experiência de eventos passados e previsão de eventos futuros. As
demonstrações financeiras incluem várias estimativas tais como: vida útil dos bens do
ativo imobilizado, impairment nas contas a receber de clientes, perdas nos estoques,
provisão para contingências, entre outras.
3 - Resumo das Principais Práticas Contábeis: a) Apuração do resultado: O
resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de
caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto
prazo, de vencimentos até 3 meses, e não para investimento ou outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa, o dinheiro em caixa, os depósitos bancários
e as aplicações financeiras de liquidez imediata e estando sujeita a um insignificante
risco de mudança de valor. c) Clientes: As contas a receber de clientes correspondem
aos valores a receber de clientes pela venda de mercadorias. A Companhia, com o
objetivo de mensurar seus recebíveis, levando em consideração o valor do dinheiro
no tempo e as incertezas a eles ligados, realizou o ajuste ao valor recuperável em
suas contas a receber, com intuito de prestar informações que possibilitem melhor
tomada de decisão. Em 2021 e 2020, a Companhia identificou evidência significativa
de redução ao valor recuperável das contas a receber com a BMC Máquinas, equipamentos pesados, engenharia e locações Ltda., devido à sua condição financeira
e histórico de pagamentos. Seu valor recuperável foi realizado baseado na expectativa de recebimento firmado entre as partes. d) Estoques: Estão representados por
mercadorias destinados à venda e revenda avaliados pelo respectivo custo médio
de aquisição ou produção, deduzida de provisão para obsolescência e de perdas de
estoques que não supera o valor de mercado. O valor realizável líquido dos estoques
é representado pelo preço de venda estimado no curso normal dos negócios deduzido
dos custos estimados para sua conclusão e dos gastos estimados necessários para se
concretizar a venda. As provisões para perdas de estoques são registradas com base
em percentuais aplicados a ativos com baixo giro e/ou obsoletos. As importações em
andamento estão demonstradas ao custo de cada importação que não supera o valor
de mercado. e) Tributos a recuperar: Estão representados por créditos tributários
referentes à retenção na fonte de aplicações financeiras e por impostos das compras
de mercadorias, os quais serão compensados com obrigações fiscais futuras. A Companhia possui controles que lhe possibilitam avaliar que haverá a recuperação dos
créditos, seja via apuração normal, compensação ou ressarcimento. f) Adiantamentos
a fornecedores: Os adiantamentos a fornecedores são demonstrados pelo valor histórico que não supera o valor de mercado. g) Imobilizado: O imobilizado é registrado
ao custo de aquisição e deduzido das depreciações acumuladas. A depreciação é
calculada pelo método linear, as taxas que levam em consideração o tempo de vida
útil dos bens. A Companhia efetuou a análise dos ativos, mediante inventário das máquinas e equipamentos. A Administração da Companhia efetuou a revisão dos prazos
de vida útil do seu ativo imobilizado por julgar terem conhecimento de dados mais
realistas. h) Intangível: O ativo intangível está representado por softwares (licenças
de uso), estando contabilizado pelo custo de aquisição. A amortização da licença de
uso foi calculada pelo método linear com base na estimativa de vida útil dos bens. A
Companhia vem efetuando análises sobre a recuperação dos valores no intangível,
a fim de que sejam registradas as perdas de valor do capital aplicado e efetuou a
revisão dos prazos de vida útil do seu ativo intangível por julgar terem conhecimento
de dados mais realistas. i) Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de
impairment): Sempre que eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem que o
valor contábil pode não ser recuperável. Quando este for o caso, o valor recuperável
é calculado para verificar se há perda e, se houver, a mesma é reconhecida pelo
montante em que o valor contábil do ativo ultrapassar seu valor recuperável, que é o
maior entre o preço líquido de venda e o valor em uso do ativo. Em 2021 e 2020, não
foram identificados nenhum evento indicando a não recuperabilidade dos ativos fixos
da Companhia. j) Financiamentos: Os financiamentos estão atualizados de acordo
com a variação monetária definida em contrato e os juros provisionados de acordo
com o regime de competência. k) Provisão para férias: As férias são apropriadas
mensalmente, tomando como base a proporcionalidade das férias ainda não pagas
aos empregados, bem como os encargos sociais ainda não recolhidos, calculados até
as datas dos balanços. l) Ativos e passivos circulantes e não circulantes: Os ativos
são reconhecidos nos balanços somente quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder
ser mensurado com segurança. Os passivos são reconhecidos no balanço quando a
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-la.
Alguns passivos envolvem incertezas quanto ao prazo e valor, sendo estimados na

ECONÔMICO: O ano de 2021 foi mais um ano de dificuldades, principalmente devido à Pandemia do Covid-19, mas permanecemos otimistas quanto a
recuperação da economia brasileira e mundial. Não temos dúvidas que 2022
será novamente difícil. Assim, a Hyundai Heavy Industries Brasil – Indústria e
Comércio de Equipamentos de Construção S.A. tem a consciência de que o
ano que se inicia terá dificuldades, face à instabilidade econômica que ainda
assola o país, e a economia mundial, e está se preparando e reestruturanDemonstrações dos Resultados Exercícios Findos em 31 de Dezembro
de 2021 e 2020 (Em reais, exceto o (prejuízo) lucro por ação)
Nota
2021
2020
Receitas líquidas
19 775.349.623 559.060.536
(732.728.313) (477.720.302)
Custo dos produtos e serviços vendidos
42.621.311 81.340.234
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais:
Despesas comerciais
20 (21.521.340) (15.977.549)
Despesas com pessoal
21 (19.078.530) (16.622.417)
Despesas gerais e administrativas
22 (12.958.265) (11.384.998)
Despesas tributárias
23
(787.367)
(519.301)
Outras despesas operacionais
24
8.756.120 (7.478.361)
(Prejuízo) Lucro antes do resultado financeiro líquido e impostos
(2.968.072) 29.357.609
Resultado financeiro, líquido
25 (18.725.932) (9.123.717)
(Prejuízo) Lucro antes do imposto de
renda e contribuição social
(21.694.004) 20.233.892
Provisão para imposto de
renda e contribuição social
- (1.067.579)
(21.694.004) 19.166.313
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(Prejuízo) Lucro líquido
por ação do capital social
(0,02)
0,02
Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido Em 31 de
Dezembro de 2021 e 2020 (Em reais)
Capital
Prejuízos
Nota
social acumulados
Total
Saldos em 01/01/2020
18 922.203.787 (607.878.531) 314.325.256
19.166.313 19.166.313
Lucro líquido do exercício
Saldos em 31/12/2020
18 922.203.787 (588.712.218) 333.491.569
- (21.694.004) (21.694.004)
Prejuízo do exercício
Saldos em 31/12/2021
18 922.203.787 (610.406.222) 311.797.565
medida em que são incorridos e registrados através de provisão. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos
circulantes e não circulantes são demonstrados pelos montantes nos quais seriam
realizados, ou pelo seu valor de custo, o menor entre os dois, considerando as amortizações, variações monetárias e cambiais de acordo com as condições contratuais.
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos
ou calculáveis acrescidos, quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridas até as datas dos balanços. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os ativos
e passivos são classificados como circulantes quando os ativos são realizáveis, e os
passivos exigíveis, dentro dos doze meses seguintes. m) Ajustes a valor presente:
Os ativos e passivos financeiros decorrentes de operações de longo prazo ou de
curto prazo, quando há efeitos relevantes, são ajustados a valor presente com base
em taxas de desconto de mercado nas datas das transações. Os valores a receber
da Companhia BMC Máquinas, equipamentos pesados, engenharia e locações Ltda.,
foram ajustados baseados no acordo de pagamento firmado entre as partes. Para as
demais contas de ativo e passivo circulante não foram observados pela Companhia
valores que necessitassem lançamentos de ajustes a valor presente, por considerar
imaterial. Em 2021 e 2020, não ocorreram ajustes relacionados ao valor presente de
ativos e passivos financeiros. n) Benefícios a empregados: Os benefícios de curto
prazo para os empregados atuais, são reconhecidos por competência. O plano de
contribuição prevê a seus colaboradores benefícios de assistência médica, seguro de
vida e previdência privada, enquanto permanecem com vínculo empregatício. Tais benefícios são parcialmente custeados pelos colaboradores de acordo com sua categoria
profissional e utilização dos respectivos planos. Esses benefícios são registrados como
custos ou despesas, quando incorridas. A Companhia mantém planos de previdência
privada administrados pelo Itaú Vida e Previdência. Participações dos empregados no
resultado - A provisão que contempla o programa de participações dos empregados
nos resultados é contabilizada pelo regime de competência, no qual participam todos
os empregados elegíveis que tenham trabalhado proporcionalmente no ano, conforme
as regras do programa de participações no resultado. A determinação do montante
considera o programa de metas estabelecido junto a comissão de funcionários e homologada no sindicato da categoria, através de acordo coletivo específico. O custo é
registrado anualmente em despesas de pessoal.
4 - Caixa e Equivalentes de Caixa
2021
2020
Caixa
18.888
18.679
Bancos conta movimento
5.807.533
2.117.054
36.952.795
61.596.548
Aplicações financeiras
42.779.216
63.732.281
Consistem em numerários disponíveis, saldos bancários de livre movimentação em
instituições bancárias no País dentro do prazo de 90 dias. Em 2021, as aplicações
financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos Bancários (CDB) emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de primeira linha, estando 73%
no Banco Itaú S.A., cujos rendimentos possuem liquidez imediata e estão atrelados à
variação diária do Certificado de Depósito Interbancário (CDI) sendo calculado e pago
de acordo com o tempo pelo qual o valor ficou aplicado, podendo chegar a 100% da
CDI e 27% do saldo no Banco do Brasil. A receita gerada por estes investimentos é
registrada como receita financeira (nota 25).
5 - Clientes
2021
2020
Não
Não
Circulante Circulante Circulante Circulante
BMC M. E.P. E e L. Ltda.
16.836.022 240.258.967 6.631.680 250.389.557
Hyundai Construction
Equipment Co.
5.799.493
- 11.124.973
Money Plus Scmepp Ltda.
(CCBs)
1.150.334
- 2.740.003
Hyundai Fidocar S.A.
225.471
72.593
Automotor S. A
473.794
272.018
- (240.258.967)
- (249.659.008)
Impairment (PECLD)
24.485.114
- 20.841.269
730.549
Vendas diretas (pulverizado) 4.158.607
- 7.675.419
Outros
1.251.936
- 1.090.541
(106.241)
Impairment (PECLD)
29.789.416
- 29.607.229
730.549
A conta “Clientes” está representada por vendas efetuadas à BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda., e os valores do Circulante e Não
Circulante serão liquidados, conforme “Instrumento Particular de Contrato de Constituição de Penhor e Outras Avenças”, firmado entre as partes, datado de 02/10/2017,
que está sendo honrado. Em 2017, a Companhia identificou evidência objetiva de redução ao valor recuperável do contas a receber com a BMC Máquinas, equipamentos pesados, engenharia e locações Ltda. devido à sua condição financeira e histórico de pagamentos. Consequentemente, uma avaliação de impairment foi realizada
com base na expectativa da Companhia de recebimento de caixa. A Companhia vem
acompanhando a evolução e os históricos dos pagamentos e fluxo de caixa referente
à BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda.. O saldo de
R$1.150.334 refere-se a valores a receber de carta de endosso de Cédula de Crédito
Bancário (CCB). O “Instrumento de carta de endosso” tem entre si a BMC Máquinas,
Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda. e Money Plus SCMEPP Ltda.
O endosso das CCB (Cédulas de Créditos Bancários), feito nos termos da legislação
cambiária brasileira e tem como endossatário a Hyundai Heavy Industries Brasil S.A.,
com vencimentos e taxas variadas negociadas com os clientes individualmente em
cada caso. As garantias, também, variam de acordo com cada negociação, mas
na sua grande maioria envolvem a garantia do próprio bem vendido. Além disso, o
endosso é realizado com a possibilidade de regresso para o endossante distribuidor,
situação na qual podem ser substituídas por outros endossos.
6 - Estoques
2021
2020
Mercadorias para revenda
36.277.032 34.559.836
Matéria prima
261.788.883 50.519.470
Produtos acabados
14.177.213 8.707.599
Produtos em elaboração
76.986.388 4.452.655
Importações em andamento
167.769.456 80.577.014
Provisão para obsolescência e perdas de estoques (3.319.685) (2.513.753)
553.679.287 176.302.821
Os materiais em estoques estão compostos por mercadorias para vendas e revendas,
partes e peças para montagem de máquinas. A Companhia controla seus estoques
via sistema ERP. Do confronto dos registros contábeis com o cotejamento físico
foram identificadas diferenças, cujos valores resultaram em ajustes nas contas de
resultado. A Companhia manteve no decorrer do ano de 2021, redução ao valor
recuperável dos estoques de peças e estoques deteriorados ou obsoletos de peças
no valor de R$3.319.685 (R$2.437.451 em 2020). Para este registro, a Companhia
avaliou o histórico das movimentações internas slow moving (peças com baixa movimentação), no moving (peças que não se movimentam ou não tenham previsão
para vendas futuras) e scrap (peças imprestáveis) considerando que as peças que
atendam esses critérios tornam-se obsoletas, após análise podem ser baixadas dos
estoques. Além da provisão relacionada à baixa de valores recuperáveis do estoque
de peças, obsolescência e deterioração, havia provisão para valores recuperáveis
de estoques de máquinas, no montante de R$76.302 em 2020.
7 - Tributos a Recuperar
2021
2020
Circulante Não Circulante Circulante
ICMS a recuperar
24.025.955
72.858.060 62.564.577
IPI a recuperar
4.200.857
- 3.985.857
PIS a recuperar
21.235.238
- 10.246.843
COFINS a recuperar
93.041.906
- 43.170.649
IRPJ e CSLL saldo negativo
1.935.022
- 2.001.220
192.943
88.819
Outros tributos a recuperar
144.631.921
72.858.060 122.057.966
Os saldos são representados por saldos credores na apuração dos impostos de ICMS,
PIS, COFINS e IPI resultante das aquisições de insumos, máquinas para revenda
e de partes e peças em estoque e pagamentos por estimativas de IRPJ/CSLL. Os
mesmos estão sujeitos a revisão pelas autoridades fiscais durante os diferentes períodos prescricionais prevista em legislação específica. O saldo relacionado a outros
tributos, corresponde a recuperação de crédito de INSS das verbas de folha e IRRF
a restituir. No ano de 2017, a Companhia iniciou trabalhos de avaliação e análise dos
créditos passíveis de recuperação, tendo efetuado os PER (pedidos de ressarcimento) do IPI, resultando na recuperação imediata de 50% dos pedidos apresentados e
posteriormente do saldo restante. Em 2021, considerando o acúmulo de créditos e
sua utilização mensal, a Companhia classificou parte do saldo de ICMS a recuperar
no grupo de não circulante, no montante de R$72.858.060, com base nas expectativas
futuras de utilização desses créditos nos próximos 12 meses.
8 - Adiantamentos a Fornecedores
2021
2020
33.065.675 4.682.256
Adiantamentos a fornecedores
Em 2021 e 2020, os adiantamentos a fornecedores referem-se, basicamente, à
aquisição de matérias primas para o processo produtivo.
9 - Despesas Antecipadas e Outros
2021
2020
Circulante Não circulante Circulante Não Circulante
Outros créditos
740.575
373.245 1.493.276
339.857

do para que tais dificuldades não afetem a operação da fábrica. Portanto, a
Companhia mantém seu foco em oferecer produtos diferenciados, investindo
constantemente em alta qualidade, tecnologia e gestão sustentável. AGRADECIMENTOS: Agradecemos o apoio e a participação dos Senhores acionistas,
clientes, funcionários, fornecedores, órgãos governamentais e a comunidade
financeira nos resultados até então alcançados.
Itatiaia, 21 de março de 2022.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2021 e 2020(Em reais)
2021
2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
(Prejuízo) Lucro líquido do exercício
(21.694.004) 19.166.313
Ajustes ao lucro líquido do exercício:
Depreciação e amortização
9.021.485
7.932.641
2.914.108
4.979.658
Provisão para contingências
(9.758.411) 32.078.612
Variação dos ativos e passivos:
Clientes
548.362 11.240.963
Estoques
(377.376.466) (49.231.234)
Tributos a recuperar
(95.432.015) (21.258.961)
Adiantamentos a fornecedores
(28.383.420) (3.683.532)
Outras contas a receber
719.312
(694.091)
Depósito judicial
(2.832.812) (4.962.298)
Fornecedores
372.818.297 56.227.337
Salários e encargos sociais
(421.843)
274.771
Provisão para férias
434.660
209.782
Impostos e contribuições a pagar
98.792
(298.806)
Adiantamento de clientes
9.313.151
Obrigações tributárias
0 11.222.510
(1.473.153)
(907.500)
Outras obrigações
(121.987.134) (1.861.059)
Caixa líquido gerado (aplicado) pelas
(131.745.545) 30.217.553
atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
Imobilizado
(5.214.284) (2.687.059)
(134.272)
Direito de uso
(46.044)
(279.673)
Intangível
Caixa líquido aplicado nas atividades de
(5.260.329) (3.101.004)
investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
116.052.809 14.024.205
Financiamentos
Caixa líquido gerado pelas atividades de
116.052.809 14.024.205
financiamentos
(Redução) aumento de caixa e equivalentes
(20.953.065) 41.140.754
de caixa, líquido
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
63.732.281 22.591.526
42.779.216 63.732.281
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
(Redução) aumento de caixa e equivalentes
(20.953.065) 41.140.754
de caixa, líquido
Nos anos de 2021 e 2020, o saldo de “Outros créditos” abrigou, basicamente, os direitos
relacionados a adiantamentos, empréstimos à colaboradores, despesas antecipadas,
dentre outras. Para o exercício 2021 a Companhia alterou a classificação dessa rubrica
para “Despesas antecipadas e outros”, anteriormente denominada “Outras contas
a receber”, objetivando uma melhor classificação nas demonstrações financeiras.
10 - Imobilizado
2021
2020
Depreciação Anual
Depreciação
Valor
Valor
%
Custo acumulada
Líquido
Líquido
14.398.476
- 14.398.476 14.398.476
Terreno
Edifícios
2,5
132.681.583 (35.016.503) 97.665.080 100.767.036
Máquinas
e
equipamentos
3 ~ 33
92.544.520 (49.980.301) 42.564.219 41.986.299
Benf. em bens
próprios
2,5
24.175.393 (5.997.307) 18.178.086 18.747.946
Móveis e utensílios
5 ~ 33
3.239.801 (1.859.517) 1.380.284 1.469.045
Veículos
10 ~ 20
559.000
(495.518)
63.482
166.466
Equipamentos
5 ~ 33
2.491.932 (1.868.601)
623.331
561.008
de TI
Instalações
2,5 ~ 5
2.789.107 (1.115.223) 1.673.884 1.785.963
Imobilizado
em andamento
39.800
39.800
39.800
272.919.612 (96.332.970) 176.586.642 179.922.041
2021
2020
Depreciação
Valor
Valor
Custo acumulada Líquido Líquido
Direito de uso de edifícios
310.219
(155.251) 154.968 278.942
Direito de uso de veículos
61.930
(61.829)
101
101
84.960
(66.224) 18.736
46.801
Direito de uso de hardware
457.109
(283.304) 173.805 325.844
10.1 Movimentação do imobilizado
Custo
2020 Adições
Baixas
2021
Terreno
14.398.476
- 14.398.476
Edifícios
132.663.687
17.896
- 132.681.583
Máquinas e equipamentos
87.575.340 4.976.115
(6.934) 92.544.520
Benf. em bens de terceiros 24.172.364
3.029
- 24.175.393
Móveis e utensílios
3.216.495
23.305
- 3.239.801
Veículos
557.228
1.773
559.000
Equipamentos de TI
2.301.836
194.437
(4.342) 2.491.932
Instalações
2.777.551
11.556
- 2.789.107
39.800 1.754.490 (1.754.490)
39.800
Imobilizado em andamento
267.702.777 6.982.601 (1.765.766) 272.919.612
Depreciação
2020
Adições
Baixas
2021
Edifícios
(31.896.650) (3.119.852)
- (35.016.502)
Máquinas e equipamentos
(45.589.041) (4.395.051)
3.790 (49.980.302)
Benfeitorias em bens próprios (5.424.417) (572.889)
- (5.997.306)
Móveis e utensílios
(1.747.450) (112.067)
- (1.859.517)
Veículos
(390.762) (104.756)
(495.518)
Equipamentos de TI
(1.740.828) (128.932)
1.158 (1.868.602)
(991.588) (123.635)
- (1.115.223)
Instalações
(87.780.736) (8.557.182)
4.948 (96.332.970)
179.922.041 (1.574.581) (1.760.818) 176.586.642
Custo
2020
Adições
Baixas
2021
Direito de uso de edifícios
310.219
310.219
Direito de uso de veículos
61.930
61.930
84.960
84.960
Direito de uso de hardware
457.109
457.109
Depreciação
2020
Adições
Baixas
2021
Direito de uso de edifícios
(31.277)
(123.974)
- (155.251)
Direito de uso de veículos
(61.829)
(61.829)
(38.159)
(28.065)
(66.224)
Direito de uso de hardware
(131.265)
(152.039)
- (283.304)
325.844
(152.039)
173.805
Para o ano de 2021, as principais adições do ativo imobilizado representaram, basicamente, as aquisições de equipamentos fabris efetuadas pela Companhia. As baixas
ocorridas foram substituições de partes e peças e finalizações de ativos em andamento
já em condições de serem utilizados. Direito de Uso: Os contratos considerados
são aqueles com período superior a um ano, com valor relevante para a operação
de arrendamento e os que transferem o direito de obter substancialmente todos os
benefícios econômicos e direcionamento do uso dos ativos identificados.
11 - Intangível
2021
2020
Amortização
Amortização
Valor
Valor
Custo
acumulada
líquido
líquido
Anual %
4.536.896
(4.394.801)
142.095
415.814
Software 10 ~ 20
11.1 - Movimentação do Intangível
2020
Adições
2021
4.490.852
46.044
4.536.896
Sistemas e aplicativos
2020
Adições
2021
(4.075.038)
(319.763)
(4.394.801)
Amortização
415.814
(273.719)
142.095
12 - Fornecedores
Fornecedores estrangeiros:
2021
2020
Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
403.640.909 169.715.672
Hyundai (Jiangsu) Construction Machinery Co., Ltd. 122.753.836
Hyundai Core Motion Co. Ltd.
8.764.071
2.834.925
4.344
Outros (pulverizado)
535.158.816 172.554.941
Fornecedores nacionais:
2021
2020
ITM Latim América Indústria de Peças Ltda.
4.592.351 3.658.406
Cummins Brasil Ltda.
2.904.936 4.145.863
Outros (pulverizado)
18.219.995 7.698.589
25.717.282 15.502.859
560.876.098 188.057.800
O saldo de fornecedores estrangeiros refere-se às importações com Companhias
ligadas e não ligadas estando atualizados pela variação cambial até as datas dos balanços. O saldo de fornecedores nacionais refere-se as compras de materiais produtivos,
aquisições de serviços de transportes de bens e mercadorias, bem como serviços com
despachantes aduaneiros, transporte de funcionários, armazenagem, dentre outros.
13 - Financiamentos
2021
2020
Encargos VencimenNão Circuanuais
to final Circulante
lante Circulante
Denominação
Banco Itaú S.A. 2,91% (average) 20/10/2022 39.331.110
3% (0~120 days)
3,5% (121~240
5,95%
Banco do Brasil days)
(241~358 days) 09/12/2022 29.526.910
S.A.
2% + Libor
25/08/2022 16.765.161
(3months)
Woori Bank
Banco KDB do
1,75% + Libor
22/09/2023
19.488 44.644.000
Brasil
Banco Keb Hana
2,30%
25/08/2022 19.126.934
- 33.360.795
do Brasil S.A.
104.769.604 44.644.000 33.360.795
Em 2020, a Companhia contratou novo empréstimo com o Banco Keb Hana do Brasil
S.A. a fim de manter capital de giro a curto prazo. O valor contratado foi de $6,400,000
e foi dado como garantia carta de fiança emitida pela Hyundai Construction Equipment
Co., Ltda. Em 2021 a Companhia fez quitação parcial junto ao Banco Keb Hana do
Brasil S.A. a fim de manter capital de giro a curto prazo. O valor remanescente foi de
$3,400,000 e foi mantido como garantia a carta de fiança atualizada ao saldo devedor
atual do empréstimo.Diante da necessidade de caixa, a Companhia optou por realizar
novos empréstimos diversificando os bancos parceiros. Do total dos empréstimos,
$11,000,000 estão entre os bancos Banco KDB do Brasil e Woori Bank e cerca de
$12,284,481 estão entre Banco Itaú S.A. e Banco do Brasil S.A. Esses na categoria de
ACC (Adiantamento sobre Contrato de Câmbio). Os empréstimos sujeitos a variação
cambial estão atualizados pela respectiva taxa de câmbio de venda no último dia útil
do exercício e por seus correspondentes encargos contratuais.
14 - Obrigações Tributárias: No ano de 2017, a Companhia iniciou trabalhos de
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avaliação e análise dos créditos passíveis de recuperação. Em 2020 e 2019, a Companhia avançou nesse trabalho de revisão dos créditos de tributos, resultando em
compensações, novos pedidos e recebimentos de parte desses pedidos. O saldo dos
pedidos não ressarcidos e o valor recebido referente ao PIS e COFINS estão sendo
discutidos via processo administrativos conduzidos pela assessoria jurídica da Companhia. A Administração da Companhia, com base nas opiniões de seus assessores
jurídicos, optou por registrar um passivo (obrigações tributárias) correspondente ao
valor recebido até o momento referente ao pedido de ressarcimento de PIS e COFINS.
15 - Adiantamento de Clientes: O saldo da rubrica se refere a adiantamentos recebidos, que corresponde a obrigação da Companhia de produzir bens aos contratantes,
e caso isso não aconteça, deverá ocorrer a devolução do dinheiro recebido.
16 - Outras provisões
2021
2020
Não cirCircu- Não cirCirculante culante
lante culante
Outras obrigações (pulverizadas)
1.797.676
- 2.336.427
Provisão para comissão sobre vendas
463.169
- 1.512.960
Leasing a pagar
171.100 38.290 144.900 212.119
Provisão para garantia de vendas
609.269 229.631 417.071 182.867
Garantia a pagar (fiança)
58.233
30.314
120.964
- 124.828
Seguros a pagar
3.220.412 267.921 4.566.500 394.986
O saldo de “Outras obrigações” abrigam, basicamente, as informações de passivos
com terceiros que tenham sido acordadas formalmente com o fornecedor/prestador. As
demais provisões são constituídas para garantia de vendas, comissões sobre vendas,
com base nas diretrizes da matriz, bem como acordos comerciais. As provisões para
comissões sobre vendas são referentes as comissões a pagar para nossos vendedores,
sendo registradas na competência devida da efetiva venda e pagas no momento da
realização do contas a receber pelo cliente. Assim sendo, a Companhia consegue
equilibrar o seu fluxo de caixa (entradas e saídas).
17 - Provisão para Contingências
2020 Adições Reversões
2021
Provisão para ações trabalhistas
264.600
264.600
Provisão para ações fiscais
10.647.669 2.914.108
- 13.561.777
765.930
765.930
Provisão para ações cíveis
11.678.199 2.914.108
- 14.592.307
Com relação às ações trabalhistas, fiscais e tributárias a Companhia tem como base
os relatórios fornecidos pelos patronos das correspondentes ações. O total de 100%
do acréscimo na Provisão de ações fiscais refere-se a discussão acerca do FEEF –
Fundo Estadual de Equilíbrio Econômico Fiscal instituído pela Lei nº 7.428/16 em vigor
até 12 de março de 2020. Após essa data foi instituído o FOT- Fundo Orçamentário
Temporário, mantendo o mesmo teor em seu texto, portanto, a Companhia manteve
a discussão e a constituição da provisão. Atualmente, a Companhia mantém depósitos judiciais na importância de R$12.934.244 (R$10.101.432 em 2020), sendo que
R$12.716.153 referem-se a discussão acima sobre o FEEF e FOT conforme mandado
de segurança de Janeiro de 2017 com atualização em Março de 2020. A Companhia
têm conhecimento, em 31 de dezembro de 2021 de outros processos e riscos cíveis,
trabalhistas e tributários. Com base no histórico dos processos possíveis e análise
específica das causas principais, a mensuração das demandas com probabilidade
de perda estimada como possível foi de R$38.891.776 baseado na média histórica
de acompanhamento dos processos ajustada a estimativas atuais, para os quais a
Administração da Companhia, com base na opinião de seus consultores jurídicos,
entende não ser necessária a constituição de provisão para eventuais perdas.
18 - Capital Social: O capital social, subscrito e integralizado, é de R$ 922.203.787
dividido em 922.203.787 ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, assim
distribuídas entre os acionistas:
2021
2020
Acionistas
Hyundai Heavy Industries Co., Ltd.
- 922.203.786
Hyundai Construction Equipment Co., Ltd.
922.203.786
Myung Hwan Lee
1
1
Joonyul Seo
922.203.787 922.203.787
Em 2019, o acionista Hyundai Heavy Industries Co., Ltd., transferiu a propriedade
de 1 (uma) ação ao acionista Myung Hwan Lee, passando o comprador a assumir a
propriedade, conforme registrado nos livros de alteração de registro de ações e livro
de transferência de ações a partir de 12 de fevereiro de 2019. Em Março de 2021,
a ação adquirida pelo comprador Myung Hwan Lee foi transferida para Joonyul Seo,
conforme Instrumento de Compra e Vendas de Ações, cujo registro da propriedade
foi devidamente registrado no livro de registro de ações e livro de transferência de
ações. Em dezembro de 2021, a acionista majoritária Hyundai Heavy Industries Co.,
Ltd. vendeu 100% de suas ações para a Companhia Hyundai Construction Equipment
Co., Ltd. devidamente registrado no livro de registro de ações e livro de transferência
de ações e junto ao BACEN.
19 - Receita Operacional Líquida
Sung Hyuk Lee (CEO)
Myung Hwan Lee (CFO)

2021
2020
Receita operacional bruta
Vendas
834.120.535 617.381.691
Impostos sobre venda
(52.148.531) (40.271.032)
(6.622.381) (18.050.123)
Vendas canceladas/devoluções
775.349.623 559.060.536
Receita líquida
Em 2021 e 2020, as receitas de vendas foram oriundas das vendas no mercado interno,
além das exportações de máquinas, peças e vendas diretas.
20 - Despesas Comerciais
2021
2020
(21.521.340)
(15.977.549)
As despesas comerciais em 2021 estão representadas, basicamente, pela despesa
com vendas ao exterior e comissões sobre vendas durante o exercício.
21 - Despesas com Pessoal
2021
2020
(19.078.530)
(16.622.417)
Para o ano de 2021, a Companhia manteve os controles nos custos e despesas
promovendo redução em alguns contratos, principalmente em consequência do impacto gerado pela pandemia global Covid-19. Mesmo nesse cenário de incertezas
a Companhia aumentou seu quadro de funcionários e manteve seus programas de
benefícios. Ademais, incluiu novos programas para incentivar a proteção sanitária de
seus colaboradores diante do risco de contaminação pelo Covid-19.
22 - Despesas Gerais e Administrativas
2021
2020
Despesa com depreciação e amortização
(2.018.328) (1.754.054)
Despesa com depreciação – direito de uso
(130.057)
(206.413)
Despesa com prestadores de serviços
(5.081.456) (5.328.676)
(5.728.424) (4.095.855)
Despesas administrativas gerais
(12.985.265) (11.384.998)
Em 2021, diante da pandemia global causada pelo Corona Vírus, a Companhia não
mediu esforços para manter seu quadro de funcionários e sua operação ativa, nesse
sentido, implementou ações de redução de custos e despesas, com a renegociação
de contratos, controles e revisão do plano de negócios. Mesmo com todo o esforço
alguns reajustes foram inevitáveis diante da situação econômica do país. Todo o esforço
resultou em melhorias internas, manutenção dos custos e despesas, operação ativa,
mesmo com o mercado instável.
23 - Despesas Tributárias
2021
2020
(787.367)
(519.301)
Nos anos de 2021 e 2020, a conta reúne, basicamente, as despesas com tributos e
contribuições que se relacionam diretamente com as atividades da Companhia, como
IPTU, IPVA, taxas estaduais e municipais, contribuições e outros tributos conexos.
24 - Outras Despesas Operacionais
2021
2020
Reversão para obsolescência e perdas de estoques*
- 6.450.176
Provisão para despesa de transferência de tecnologia (3.031.237) (5.773.171)
Provisões para despesas com ações judiciais (trabalhistas/cível/fiscais)
(2.914.108) (4.979.658)
Reversão de provisão para devedores duvidosos (impairment)
9.293.800
Receita com vendas de sucata
7.080.142 3.498.526
(1.672.477) (6.674.233)
Outras receitas e despesas, líquidas**
8.756.120 (7.478.361)
A Companhia procedeu a adequação das provisões e a constituição de novas provisões, cujos efeitos são refletidos em contrapartida nas despesas e já destacados
nas notas 5 e 16. Em 2021, a Companhia alterou a estimativa de perda para créditos
incobráveis (Impairment) para outros clientes, tendo seu valor acrescido em R$106.281.
No entanto, a Companhia reverteu R$9.400.081 provenientes de recebimentos relacionados na provisão anteriormente feita. * Em 2021, a Companhia entendeu que para
melhor demonstração dos resultados, as despesas com perdas de estoque fossem
classificadas no grupo de custos. O valor alocado em custos foi de R$4.223.358. ** Em
2021, a conta reúne, basicamente, as despesas com garantias, uso de marca e outras.
25 - Resultado Financeiro, Líquido
2021
2020
Receitas financeiras
10.473.198 12.544.516
(29.199.130) (21.668.233)
Despesas financeiras
(18.725.932) (9.123.717)
Em 2021 e 2020, o resultado financeiro é representado, principalmente pelas despesas
de juros decorrentes das operações normais da Companhia, financiamentos e receitas
de juros. Dentre os valores mais relevantes destaca-se R$9.274.105 (R$6.847.221) em
2021 referente aos juros passivos. As outras despesas e receitas são compostas por,
variação cambial, bem como descontos concedidos, juros recebidos e rendimentos
de aplicações. O maior impacto no resultado financeiro líquido refere-se a variação

cambial em consequência do aumento significativo da taxa de dólar, principalmente
em decorrência da pandemia global causada pelo Corona Vírus. O impacto contábil
(líquido) em 2021 em função da variação cambial foi de R$9.191.549 (despesa).
26 - Passivos Contingentes: A Administração avalia as contingências existentes
em função de processos judiciais movidos contra a Companhia e somente constitui
provisão quando julga necessário, de acordo com os critérios estabelecidos pela legislação para a constituição dessas provisões, considerando se as perdas esperadas
são prováveis. O julgamento da Administração leva em conta a opinião dos seus
advogados externos e internos com relação à expectativa de êxito de cada processo.
27 - Créditos Tributários: Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia apresenta
em seus registros prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social no montante
de R$275.139.319 (R$261.306.244 em 2020), a serem compensados com lucros
tributários futuros, de acordo com os limites estabelecidos na legislação tributária.
A compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social estão
limitados a 30% dos lucros futuros, sem prazo de prescrição. Devido à inexistência
em histórico de rentabilidade e acompanhado de expectativa fundamentada dessa
rentabilidade no futuro, a Companhia não registrou o ativo correspondente a esses
créditos tributários.
28 - Exigências Fiscais e Tributárias: As declarações de rendimentos da Companhia
estão sujeitas à revisão e eventual lançamento adicional por parte das autoridades
fiscais durante um prazo de cinco anos. Outros impostos, taxas e contribuições, estão também sujeitos a essas condições, conforme assegurar a aprovação definitiva
desses impostos e contribuições.
29 - Isenção e Benefícios Fiscais: A Companhia possui incentivo fiscal junto à
Prefeitura Municipal de Itatiaia abrangidos pelo PRODEMI (Programa de desenvolvimento Econômico do Município de Itatiaia), visando a redução nas alíquotas do
ISSQN, IPTU, ITBI e Isenção de Taxas Municipais. A Companhia, também, possui
benefício fiscal para diferimento do ICMS nas operações internas e nas importações
de peças, máquinas (retroescavadeiras, pás carregadeiras e carregadeiras) e ativo
fixo destinado a Planta Industrial, por meio dos Decretos nº 43.603 de 21 de maio de
2012 e o nº 44.053 de 30 de janeiro de 2013, publicado no Diário Oficial do Estado.
30 - Instrumentos Financeiros: Os valores de realização estimados de ativos e
passivos financeiros da Companhia foram determinados por meio de informações
disponíveis no mercado e metodologias apropriadas de avaliações. Entretanto,
considerável julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para
produzir a estimativa do valor de realizações mais adequada. A Administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais, visando liquidez,
rentabilidade e segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. Nos anos de 2021
e 2020, a Companhia não efetuou operações com derivativos.
31 - Seguros (não auditado): A Companhia mantém as coberturas de seguros
compatíveis com as suas atividades desenvolvidas que são julgadas suficientes para
salvaguardar ativos e negócios contra eventuais sinistros.
32 - Objetivos e Políticas para Gestão de Riscos Financeiros: A Companhia
opera com alguns instrumentos financeiros, com destaque para disponibilidades,
incluindo aplicações financeiras, clientes e financiamentos. Considerando a natureza
dos instrumentos financeiros. Os valores registrados no ativo e no passivo circulante
têm liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria, em prazos de 1 (hum) ano.
Considerando o prazo e as características desses instrumentos que são sistematicamente renegociados, os valores contábeis aproximam-se dos valores justos. A
Administração revisa e estabelece políticas para gestão de cada um desses riscos, os
quais estão resumidos abaixo: Risco de crédito: A política de vendas da Companhia
considera baixo o risco de crédito em seu segmento de mercado. Ainda assim, a
fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em suas contas a receber,
a Companhia tem adotado sistematicamente políticas de monitoramento, bloqueio,
revisão de limites de crédito. Risco de liquidez: É o risco de a Companhia não
dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus compromissos financeiros,
em decorrência de descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos
e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional,
são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo monitorados diariamente pela Gerência Financeira. Risco com taxa de juros: O risco
associado é oriundo da possibilidade de a Companhia incorrer em perdas por causa
de flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas
a financiamentos captados no mercado. A Companhia normalmente tem contratos
com taxas pós-fixadas para os empréstimos de curto e longo prazo, não havendo
nenhum tipo de arbitragem com fins especulativos na contratação de empréstimos
com taxas pré-fixadas. Risco com taxa de câmbio: O risco associado decorre da
possibilidade de a Companhia vir a incorrer em perdas por causa de flutuações nas
taxas de câmbio, que reduzam valores nominais faturados ou aumentem valores
captados no mercado. 33 - Eventos Subsequentes: A Companhia avaliou os acontecimentos entre a data base das presentes demonstrações financeiras e a data de
divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem divulgados
nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Administradores e Acionistas da Hyundai Heavy Industries Brasil - In- vres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
dústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A. Itatiaia - RJ. Opi- Na elaboração das demonstrações financeiras, a Administração é responsável internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. •
nião: Examinamos as demonstrações financeiras da Hyundai Heavy Industries pela avaliação da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para
Brasil - Indústria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A. (“Compa- quando aplicável, os assuntos relacionados com sua continuidade operacional planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas,
nhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras a não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utililíquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerra- zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políti- mento das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia são feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima refe- aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
ridas apresentam adequadamente, em todos os seus aspectos relevantes, a das demonstrações financeiras. Responsabilidade do auditor pela audito- nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação
posição patrimonial e financeira da Hyundai Heavy Industries Brasil - Indús- ria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação
tria e Comércio de Equipamentos de Construção S.A. em 31 de dezembro razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos
de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razo- de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras
no Brasil. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com ável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequaas normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilida- realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria das. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria
des, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distor- obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras
intitulada “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações ções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan- podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia de acordo tes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstracom os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissio- uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas ções financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras
nal do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma representam as correspondentes transações e os eventos de maneira comde Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais patível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida de auditoria, exercemos julgamento profissional, e mantemos ceticismo pro- responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilida- fissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditode da administração e da governança pelas demonstrações financeiras: riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independen- ria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada temente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedi- identificamos durante nossos trabalhos.
apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas con- mentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência Rio de Janeiro, 10 de março de 2022.
tábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco
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necessários para permitir a elaboração dessas demonstrações financeiras li- de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que
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