
EBERLE BELLINI S.A. 
CNPJ Nº. 88.625.694/0001-01 

Senhores Acionistas 

A administração do Eberle Bellini S.A. (“Companhia”), em conformidade com as disposições legais e 
estatutárias, tem a satisfação de submeter à sua apreciação, as Demonstrações Contábeis da Companhia, 
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
 

 

 

Nota 2021 2020

Ativo não circulante
Partes relacionadas 4 7.857            7.918            
Propriedades para investimento 5 750               750               
Outros investimentos 19                 19                 

Total ativo não circulante 8.626            8.687            

Total do Ativo 8.626            8.687            

Nota 2021 2020

Patrimônio líquido 6
Capital social 2.656            2.656            
Reserva de capital 1.603            1.603            
Reserva de lucros 4.367            4.428            

Total do patrimônio líquido 8.626            8.687            

Total do Passivo e do patrimônio líquido 8.626            8.687            

Eberle Bellini S.A.
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de Reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras



 

 

 

 

2021 2020
Despesas operacionais
Gerais e administrativas (61)                (398)              
Outras receitas operacionais -                310               

Prejuízo do exercício (61)                (88)                

As notas explicativas  são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de reais)

Eberle Bellini S.A.



 

 

 

 

 

 

 

2021 2020

Resultado do exercício (61)         (88)         

Ajustes para reconciliar o resultado líquido do exercício 
Provisões de Ativos e Passivos -         (310)       

Total das despesas e receitas que não afetam o caixa -         (310)       

Aplicação de caixa operacional (61)         (398)       

Variação nos saldos ativos e passivos

Redução de partes relacionadas 61          398        

61          398        

Total da geração de caixa -         -         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Eberle Bellini S.A.
Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(em milhares de Reais)



EBERLE BELLINI S.A. 
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS  
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 

1.  Contexto operacional  

Eberle Bellini S.A., Companhia S.A. de capital fechado, com sede em Caxias do Sul/RS e tem por objetivo a 
fabricação de artigos de metal para uso doméstico e pessoal e a fundição de ferro e aço. 

2.  Base de preparação 
a) Declaração de conformidade relevância (às normas do CPC) 

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, com base nas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações, pronunciamentos, 
orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Todas as 
comparações levam em consideração o ano de 2020, exceto quando especificado. 
 
A Administração da Companhia, afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
contábeis, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e que correspondem às utilizadas por ela na sua 
gestão. 
 
As demonstrações contábeis da Companhia para o exercício findo em 31 de dezembro de 2021 foram 
autorizadas para publicação pela diretoria em 28 de março de 2022. 
 

b) Base de mensuração 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico, com exceção do seguinte item 
material reconhecido nos balanços patrimoniais: 
 
Os instrumentos financeiros não derivativos mensurados pelo valor justo por meio do resultado. 
 

c) Moeda funcional e moeda de apresentação 
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todos 
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 
 

d) Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas demonstrações contábeis, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, 
passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas 
prospectivamente. 
 

3.  Sumário das principais práticas contábeis 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nessas demonstrações. 
 

a) Outros ativos e passivos (circulantes e não circulantes) 
Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros 
serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança.  
 
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial 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-lo.  
 
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável que sua realização ou liquidação 
ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são demonstrados como não circulantes.  
 
 



b) Propriedade para investimento 
A propriedade para investimento é inicialmente mensurada pelo custo e subsequentemente ao valor justo, 
sendo que quaisquer alterações no valor justo são reconhecidas no resultado. 
 
Ganhos e perdas na alienação de uma propriedade para investimento (calculado pela diferença entre o valor 
líquido recebido na venda e o valor contábil do item) são reconhecidos no resultado. Quando uma 
propriedade para investimento previamente reconhecida como ativo imobilizado é vendida, qualquer 
montante reconhecido em ajuste de avaliação patrimonial é transferido para lucros acumulados. 
 

c) Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social, do exercício corrente, são calculados com base nas alíquotas 
de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda 
e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de 
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. 
 
O imposto de renda e a contribuição social correntes são reconhecidos no resultado a menos que estejam 
relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 

d) Apuração do resultado 
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência do exercício. 
 

e) Demonstrações de valor adicionado 
A Empresa elaborara as demonstrações do valor adicionado (DVA), quando aplicável, nos termos do 
pronunciamento técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado, as quais são apresentadas como 
parte integrante das Demonstrações Contábeis. 
 

4.  Parte relacionadas 
Mundial S.A. Hercules S.A Total

Saldo conta corrente  em 2021 4.891             2.966             7.857  
Saldo conta corrente  em 2020 4.952             2.966             7.918   
 
O saldo em 31 de dezembro de 2021 e 2020, com partes relacionadas refere-se as movimentações na 
modalidade de conta corrente entre as empresas não são comparáveis às transações realizadas com 
terceiros não relacionados. 
 

5.  Propriedade para investimento 
A Companhia mantinha um saldo em 2019 relativo a títulos a receber no montante de R$ 440, referente à 
venda de um imóvel. A Companhia entrou com um processo de recuperação do imóvel por inadimplência 
do comprador. Durante o ano de 2020 a Companhia recuperou a posse do imóvel e registro o saldo como 
propriedade para investimento. 
 
O saldo de R$ 750, referente ao imóvel comercial, os quais encontram-se a disposição para vendas ou 
arrendados a terceiros. 
 
Companhia avaliou a recuperabilidade desta propriedade e não apresenta necessidade de reconhecer 
perda, considerando que o valor de mercado é superior ao valor registrado.  
 

6.  Patrimônio líquido 

a) O Capital Social é de R$ 2.656, composto por 1.525.644 ações ordinárias e 714.656 ações 
preferenciais, todas sem valor nominal; 
 

b) As Reservas de Capital são compostas pelas contas de Reserva Especial de Ágio na Incorporação 
e Reserva de Subvenção de Investimento; 
 

c) A Reserva Legal é constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos 
termos do artigo 193 da Lei nº 6.404/76; 



 
d) A Reserva para Aumento de Capital é constituída a partir do saldo do lucro após a dedução da 

reserva legal, podendo, a assembleia geral, fazer uso do que lhe facultam artigo 202 da Lei nº 
6.404/76. 

 

 

Diretoria 
Michael Lenn Ceitlin 
Julio Cesar Camara 

Marcelo Fagondes de Freitas 
 
 

Contabilista 
Ivanês Grison Souto 
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