
BALANÇO PATRIMONIAL DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
ATIVOS
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Impostos a recuperar 
IRPJ e CSLL a recuperar
Adiantamento a fornecedores
Despesas antecipadas
Demais créditos
Total do ativo circulante
Aplicações financeiras
Adiantamento a fornecedores
Impostos diferidos
Depósitos judiciais
Total do realizável a longo prazo
Imobilizado
Intangível
Ativo direito de uso
Total do ativo não circulante
Total do Ativo

PASSIVOS
Fornecedores
Passivo de contrato
Salários e férias a pagar
Impostos e contribuições 
  a recolher
Dividendos a pagar
Participações a pagar
Comissões e fretes a pagar
Demais contas a pagar

Total do passivo circulante
Passivo de contrato
Contingências judiciais
Total passivo não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de incentivos fiscais
Reservas de lucros
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e 
  patrimônio líquido

2021       
2.982 

       406      
25.935      
24.407        
6.032           

468 
43                             

134               
14      

60.421 
2.000        
1.404    

615                        
1.019          
5.038        
1.195               

-        
4.523        
5.718      

71.177 

2020
6.159
3.407     

22.181     
22.141       
1.944          

448              
8              
5              
4   

  56.297 
1.185          

904 
381

         -
2.470
1.354              

1       
4.683        
6.038 

64.805

2021            
112.255           
(80.233)            

32.022           

(21.857)            
(4.217)                  

(35)             

1.057

6.970               
3.403             
(720)                 
2.683               
9.653             

(3.767)               
234              

6.120 

1,22

2020            
91.108            

(59.745)
31.363          

(17.952)            
(2.850)                   

84            

(2.525)              

8.120              
1.991            

(1.089)                 
902              

9.022
(2.891)               

(118)              
6.013

1,20

2021       
3.609        
2.358           

431        

1.077 
       - 
1.269

804
10.847

20.395         
2.429 

             -       
2.429         

23.000          
1.114      

24.239      
48.353   

71.177

2020        
9.386       
1.411          

401       

1.032       
1.335       
1.619          

846       
1.467     

17.497  
3.444          

231       
3.675        

20.000           
836     

22.797     
43.633        

64.805

Receita
Custos dos produtos e das mercadorias vendidas
Lucro bruto
Receitas (despesas) operacionais
Com vendas 
Administrativas e gerais
Perda por redução ao valor recuperável de
econtas a receber
Demais receitas (despesas) operacionais 
elíquidas
Resultado antes das receitas (despesas) 
efinanceiras líquidas e impostos
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Receitas/Despesas financeiras líquidas
Resultado antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferido
Lucro líquido do exercício
Resultado por ação
Resultado por ação básico (em R$)

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO:
Senhores acionistas: Em cumprimento ao que dispõe nossos Estatutos e 
a Lei vigente, levamos a seu conhecimento e apreciação os dados do 
Balanço Patrimonial e a Demonstração do Exercício, relativos ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2021.SUPERPRO BETTANIN S.A. 

CNPJ: 11.071.732/0001-99   NIRE: 43300051021
Demonstrações Financeiras dos exercícios findos em 2021 e 2020 - As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras (em milhares de reais).

UMA EMPRESA

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - Método Indireto
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social
Ajustes por:
Depreciação e amortização
Perdas com desvalorização de ativos
Juros sobre passivos de arrendamentos
Rendimentos sobre aplicações financeiras
Resultado na alienação/baixa de ativos imob. e Intangível
Variações nos ativos e passivos
Aumento em contas a receber
Aumento nos estoques
Aumento em fornecedores
Aumento em demais contas a receber
Aumento em demais contas a pagar
Caixa proveniente das atividades operacionais
Imposto de renda e contribuição social pagos
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Rendimento sobre investimentos financeiros
Aplicações de investimentos financeiros
Aquisição de ativo imobilizado
Caixa líquido proveniente das atividades de investimento
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Pagamento de dividendos
Pagamento principal de passivos de arrendamentos
Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamentos
Redução no caixa e equivalentes de caixa no exercício
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício

2021          
9.653                

749                 
543                   
271                   

(321)                    
-              

(3.821)           
(2.774)            
(5.777)              
(6.391)              

9.422            
1.554               

(3.735) 
(2.181)  

282         
2.225             

(73) 
  2.434               

(2.735)
(695)                        

(3.430)           
(3.177)  

6.159                    
2.982 

2020           
9.022

959                
(42)                   
279                   

(163)                 
2             

(3.880)          
(5.169)            

3.085             
(2.316)             

3.020
4.797             

(3.302)
1.495

110          
367             

(141)
336

(1.425)
(972)                       

(2.397)            
(566)
6.725                    
6.159

Saldos em 1° de janeiro de 2020
Lucro do exercício de 2020 
Aumento de capital social 
Destinações: 
Reserva legal 
Incentivo fiscal 
Dividendos
Reserva de retenção de lucros 
Saldos em 31 de dezembro de 2020
Lucro do exercício de 2021
Aumento de capital social
Destinações: 
Reserva legal 
Incentivo fiscal 
Dividendos
Reserva de retenção de lucros 
Saldos em 31 de dezembro de 2021

Reserva de Lucros
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 
integralizado

18.600
-

1.400

-
-
-
-

20.000
-

3.000

-
-
-
-

23.000

Reserva
Legal    
3.326

-
-

301
-
-
-

3.627
-
-

305
-
-
-

3.932

Res. incent. 
fiscais

467
-
-

-
369

-
-

836
-
-

-
278

-
-

1.114

Res. retenç.  
de lucros

16.562
-           

(1.400)

-
-
-

4.008
19.170

-           
(3.000)

-
-
-

4.137
20.307

Patrim.
líq. total

38.955
6.013

-                    

-
-          

(1.335)
-

43.633
6.120

-

-
-          

(1.400)
-

48.353

Lucros
acumulados

-
6.013

-
             

(301)             
(369)          

(1.335)          
(4.008)

-
6.120

-
             

(305)             
(278)          

(1.400)
(4.137)

-

1. Contexto operacional: A Superpro Bettanin S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital 
fechado, com sede localizada na cidade de Esteio (RS), e com centros de distribuição nas cidades do Paulista 
(PE) e em Araçariguama (SP). Seu objeto social tem como foco a indústria, o comércio, a importação, 
exportação e distribuição de produtos e instrumentos de limpeza, de higiene doméstica e profissional, 
humana, automotiva e veterinária, aparelhos e inseticidas domésticos, produtos de perfumaria, de tocador e 
cosmético, roupas e acessórios do vestuário de uso profissional e descartáveis, artigos têxteis para limpeza, 
fios, cordas, artigos e utensílios de utilidade doméstica, profissional e institucional, saneantes, produtos 
químicos para limpeza, equipamentos elétricos para limpeza, equipamentos e acessórios para segurança e 
proteção individual pessoal e profissional, lixeiras e contentores para lixo, carros multifuncionais de limpeza e 
transporte, placas de segurança sinalizadoras, sacos e embalagens em geral, bem como a importação de 
matérias primas, máquinas, moldes, materiais, suas partes e peças e ainda serviços de transporte rodoviário 
de carga, embalagens de mercadorias em geral e serviços auxiliares ao comércio de mercadorias, prestar 
serviços combinados de escritório e apoio administrativo, podendo, ainda, participar de outras sociedades 
empresárias. 2. Base de preparação: a) Declaração de conformidade (com relação às normas CPC - BR 
GAAP): As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com o BR GAAP, com base nos 
Pronunciamentos, nas Orientações e nas Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis 
(CPC), e em conformidade com as Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). 3. Base de 
mensuração: As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, exceto para o 
ativo imobilizado (adoção do custo atribuído). 4. Principais políticas contábeis: As políticas contábeis, 
descritas em detalhes a seguir, têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios apresentados 
nestas demonstrações financeiras. a) Moeda estrangeira: Os ativos e passivos de operações com o exterior, 
incluindo ágio e ajustes de valor justo resultantes de aquisição, são convertidos para o Real às taxas de 
câmbio apuradas na data do balanço. As receitas e despesas de operações no exterior são convertidas para 
o Real às taxas de câmbio apuradas nas datas das transações. b) Imobilizado: a) Reconhecimento e 
mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que inclui 

os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação 
acumulada e quaisquer perdas acumulada por redução ao valor 
recuperável (impairment). Depreciação: A depreciação é calculada para 
amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus valores 
residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil 
estimada dos itens. A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos 
não são depreciados. 5. Patrimônio líquido: i)  Capital social: O capital 
social subscrito em 2021 é de R$23.000 (R$20.000 em 2020), composto 
por 5.000.000 mil ações ordinárias nominativas. As demonstrações 
financeiras completas encontram-se disponíveis ao senhores acionistas 
na sede da Companhia. Diretoria: Eduardo Bettanin - Presidente • 
Dante Bettanin - Diretor Vice-Presidente • Sérgio Marques Dias - 
Diretor Vice-Presidente • Dante Alberto Bettanin - Diretor • Marcelo 
Higashi - Diretor • João Paulo Dall´Agnol - Diretor • Alexandre Tulini 
- Diretor. Evandro Leorato Machado - Diretor • Rômulo Freitas Isoppo 
- Contador CRC-RS-071144/O-0 

Capital social 

www.jornalvs.com.br, quarta-feira, 27/04/2022


