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Legislativo quer dar palavra final sobre cassação de 
parlamentares

 presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), recorreu ao Supremo Tribunal Federal (STF) nessa quarta-feira (20) para tentar garantir 

Oque o Legislativo tenha a palavra final em casos de cassação de parlamentares em julgamentos da Corte.  A medida foi tomada no mesmo dia em que 
a Suprema Corte decidiu condenar o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) a 8 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de tentativa de impedir o 

livre exercício dos Poderes e coação no curso do processo. Silveira também foi apenado com a perda do mandato e a suspensão dos direitos políticos após o 
fim dos recursos, penas que podem tornar o parlamentar inelegível temporariamente. 
 Enquanto o Supremo tem defendido que cabe ao Congresso apenas cumprir a decisão do Judiciário, sem citar o parlamentar e com base em uma 
ação de 2018 que trata do tema, Lira argumenta no recurso que, “diante das condenações penais transitadas em julgado, compete às Casas do Congresso 
Nacional decidir pela perda do mandato eletivo”.
 Ontem, pouco antes do início do julgamento, Daniel Silveira foi à tribuna da Câmara e, além de duras críticas a ministros da Suprema Corte, lamentou 
o fato de Lira não ter pautado a proposta que suspendia a ação penal contra ele. 
 Próximos passos.  Mesmo com a condenação de ontem, Daniel Silveira continuará em liberdade, no exercício do mandato de deputado federal, pelo 
menos por enquanto. Isso porque a defesa do deputado ainda pode entrar com os chamados embargos declaratórios, instrumentos usados para apontar 
possíveis falhas no processo e tentar diminuir a pena. O prazo para apresentação do recurso é de até cinco dias depois do julgamento. Segundo 
entendimento do STF, réus podem ser presos e a pena passa a ser cumprida somente após o trânsito em julgado do caso, ou seja, quando são esgotadas 
todas as possibilidades de recurso.
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Relatório da Administração

Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias aplicáveis, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

Petrolina, 29 de março de 2022.

Aos Diretores e acionistas da São Francisco Têxtil S/A. Petrolina-PE - Opinião: Examina-

mos as demonstrações contábeis da São Francisco Têxtil S/A., que compreendem o balan -

ço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, 

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 políti-

cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São 

Francisco Têxtil S/A. em 31 de dezembro de 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 nor -

mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 

com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 

pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à compa-

nhia, 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 responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos 

que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-

nião. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Chamamos 

a atenção para a Nota 5 das demonstrações contábeis, que indicam a possibilidade de 

contingências fiscais sem determinação dos montantes envolvidos. A conjunção dos fatos 

relatados indica a existência de incertezas relevantes que podem levantar dúvidas significa-

tivas quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. Nossa opinião não 

está ressalvada em relação a este assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais 

assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 

significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 

contexto de nossa auditoria das demonstrações como um todo e na formação de nossa 

opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não expressamos uma opinião se-

parada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza significativa re-

lacionada com a continuidade operacional” determinamos que os assuntos descritos abaixo 

são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Outras 

informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 

Ativo   Nota                2021                 2020

Circulante  39.582.951,97 47.225.057,46

Caixa e equivalentes de caixa  1.299.847,89 1.104.636,24

Contas a receber clientes  22.932.219,56 17.018.098,86

Impostos e contribuições a recuperar  397.509,67 4.381.244,05

Estoques 3.c.1 13.016.135,82 20.167.083,97

Adiantamentos diversos  87.031,50 60.842,29

Adiantamento a fornecedores  1.774.008,82 4.410.138,46

Despesas antecipadas  76.198,71 83.013,59

Não circulante  109.262.968,46 112.398.741,08

Realizável a longo prazo  199.677,60 185.127,05

Aplicações financeiras  199.677,60 185.127,05

Contratos de mútuo  - 8.583.503,35

Investimentos 3.d.2 34.792.770,00 29.657.400,00

Propriedades para investimentos  34.792.770,00 29.657.400,00

Imobilizado 3.c.3 74.270.520,86 73.972.710,68

Imóveis  69.843.009,07 69.843.009,07

Máquinas e instalações industriais  47.939.465,39 47.922.654,24

Veículos  271.479,05 271.479,05

Móveis e utensílios  653.766,06 653.766,06

Equipamentos de processamento de dados  311.864,25 285.204,25

Imobilizações em andamento  7.091.759,70 3.719.547,08

Adiantamento de consórcio  21.760,20 4.411,87

(-) Depreciação acumulada  (51.862.582,86) (48.727.360,94)

Total do ativo  148.845.920,43 159.623.798,54

Passivo     Nota                2021                 2020

Circulante  89.677.925,66 92.796.413,68

Fornecedores  49.503.597,32 45.394.675,93

Obrigações com instituições financeiras 3.e.1.1 24.655.168,69 16.016.724,15

Obrigações sociais e tributárias 3.e.1.3 4.631.126,06 4.110.604,42

Adiantamentos de clientes  7.683.177,10 25.540.409,18

Estoques de terceiros  3.204.856,49 1.734.000,00

Não circulante  43.839.553,82 45.949.012,01

Créditos de acionistas e diretores  – 72.449,63

Obrigações com instituições financeiras 3.e.1.2 22.225.111,67 23.204.256,00

Parcelamento de impostos 

 e contribuições 3.e.1.3 4.516.514,24 5.574.378,47

Impostos diferidos 3.d.3 17.097.927,91 17.097.927,91

Patrimônio líquido  15.328.440,95 20.878.372,85

Capital social subscrito 6.a 33.158.640,97 33.158.640,97

Ajuste de avaliação patrimonial 6.b 33.190.095,35 33.190.095,35

Prejuízos acumulados  (51.020.295,37) (45.470.363,47)

Total do passivo 

 e patrimônio líquido  148.845.920,43 159.623.798,54

Demonstração do resultado dos exercícios

 Nota                     2021                    2020

Receita líquida de vendas 7 180.651.733,79 150.547.681,07

Custos das vendas  (169.469.666,10) (139.706.438,08)

Lucro bruto  11.182.067,69 10.841.242,99

Despesas operacionais  (12.544.258,31) (10.683.944,32)

Despesas gerais e administrativas  (12.544.258,31) (10.683.944,32)

Outros resultados  3.525.719,36 1.033.963,21

Ajustes de bens a valor justo de mercado  5.135.370,00 -

Outras receitas  5.130.742,77 1.033.963,21

Outras despesas  (6.740.393,41) -

Resultado antes das receitas

 e despesas financeiras  2.163.528,74 1.191.261,88

Despesas financeiras  (7.830.821,78) (9.556.162,81)

Receitas financeiras  117.361,14 274.459,01

Resultado antes dos tributos sobre o lucro  (5.549.931,90) (8.090.441,92)

Contribuição social  - -

Imposto de renda  - -

Prejuízo líquido do exercício  (5.549.931,90) (8.090.441,92)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

  Ajuste de avaliação Lucros ou prejuízos

  Capital social               patrimonial              acumulados                 Total

Posição em 01/JAN/2019 ajustada 33.158.640,97 33.190.095,35 (39.605.110,21) 26.743.626,11

Lucro líquido do exercício 2.225.188,66 2.225.188,66

Posição em 31/DEZ/2019 33.158.640,97 33.190.095,35 (37.379.921,55) 28.968.814,77

Prejuízo líquido do exercício (8.090.441,92) (8.090.441,92)

Posição em 31/DEZ/2020 33.158.640,97 33.190.095,35 (45.470.363,47) 20.878.372,85

Prejuízo líquido do exercício (5.549.931,90) (5.549.931,90)

Posição em 31/DEZ/2021 33.158.640,97 33.190.095,35 (51.020.295,37) 15.328.440,95

Demonstração dos fluxos de caixa - método direto

                     2021                    2020

Atividades Operacionais

Recebimento de clientes 209.960.104,82 193.136.977,43

Adiantamentos de clientes 7.683.177,10 25.540.409,18

Adiantamentos a fornecedores (1.774.008,82) (1.533.097,85)

Pagamento a fornecedores,

 empregados e impostos (217.036.599,98) (187.141.997,23)

Caixa gerado pelas operações (1.167.326,88) 30.002.291,53

Encargos financeiros pagos (7.357.157,61) (9.545.677,02)

Receitas financeiras recebidas 117.361,14 274.459,01

Outras receitas recebidas 135.407,75 1.033.963,21

Caixa líquido das atividades operacionais (8.271.715,60) 21.765.036,73

Atividades de investimentos

Investimentos adquiridos (14.550,55)

Aquisições de imobilizado (156.966,74) (748.285,45)

Caixa utilizado nas atividades de investimentos (171.517,29) (748.285,45)

Atividades de financiamentos

Recebimentos de empréstimos  e financiamentos 90.533.165,16 76.025.218,73

Pagamentos e liquidações de empréstimos (81.894.720,62) (96.491.374,31)

Caixa utilizado nas atividades  de financiamentos 8.638.444,54 (20.466.155,58)

Variação líquida do caixa 195.211,65 550.595,70

Caixa e equivalentes de caixa  no início do exercício 1.104.636,24 554.040,54

Caixa e equivalentes de caixa  no final do exercício 1.299.847,89 1.104.636,24

Aumento no caixa e equivalentes 195.211,65 550.595,70

1 - Contexto operacional: A companhia tem como objeto a industrialização e comerciali-

zação de fios de algodão e tecelagem. 2 - apresentação das demonstrações contábeis: 

a) As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 3 - Procedimentos contábeis: a) Apuração do Resultado. O resultado 

das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exer-

cício. b) Estimativas Contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na 

determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos 

a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, a provisão 

para devedores duvidosos, os estoques e o imposto de renda diferido ativo, a provisão para 

contingências e os ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação 

das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos esti-

mados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia 

revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. c) Ativos circulantes: c.1) 

Estoques: Os estoques de matérias primas, de embalagens e peças de reposição, estão 

avaliados pelo custo médio de aquisição enquanto que os estoques de produtos acabados 

e em elaboração, estão avaliados ao custo médio de produção, os quais não superam os 

preços de mercado. 

Estoques                 2021               2020

Produtos acabados  667.074,05  1.463.806,20

Estoque de tecidos  2.169,32   2.169,32

Produtos em elaboração -  435.247,43

Matéria prima  178.287,57   5.539.027,95

Peças para reposição  4.957.744,81   5.415.054,28

Materiais de embalagens  444.994,69   358.733,47

Resíduos  1.698,80   8.094,00

Estoques de terceiros  1.470.856,49   -

Estoques em poder de terceiros  5.272.315,56   6.920.918,22

Refeitório  20.994,53   24.033,10

 13.016.135,82   20.167.083,97

d) Ativos Não Circulantes: d.1) Investimentos: Está demonstrado ao custo de aquisição e ajus-

tado por avaliações a valor justo de mercado, cujo montante em 2021 é de R$ 34.792.770,00. 

d.2) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição ajustado por depreciação acumu-

lada, calculada a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie 

dos bens, até o limite estipulado como resultante de valor residual para possível alienação 

nos respectivos prazos de utilização. A Administração revisa anualmente o valor contábil 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro

Notas explicativas às demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias eco-

nômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 

valor recuperável. O impairment deverá ser reconhecido se o valor de contabilização de um 

ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. Na avaliação 

da Administração, no exercício corrente não existem indicativos para reconhecimento de 

perda por impairment. d.3) Avaliação Inicial de Terrenos (deemed cost): A administração 

adotou, a partir da identificação de substanciais diferenças entre os valores históricos e de 

mercado (valor justo atual) de terrenos de sua propriedade, tomando a iniciativa de adoção 

do Pronunciamento Técnico CPC 27, em consonância ao ICPC 10, do CPC. Os montantes 

apurados foram contabilizados a débito de subcontas identificativas de cada propriedade, 

no ativo imobilizado, em contrapartida dos respectivos créditos, em grupo específico do Pa-

trimônio Líquido – Ajustes de Avaliação Patrimonial. Do montante avaliado, no valor de R$ 

50.288.023,26, foram constituídas provisões para imposto de renda e contribuição social 

diferidas, no montante de R$ 17.097.927,91, apropriadas no Passivo Não Circulante. Para 

fins de comparabilidade estamos demonstrando os valores nas demonstrações contábeis 

do exercício de 2020. e) Passivos Circulantes e Não Circulantes: e.1) Obrigações com Insti-

tuições Financeiras: e.1.1) Curto Prazo: Refere-se a financiamentos de capital de giro, com 

vencimentos e prazos até dezembro de 2021, com garantia de títulos mercantis, e aval de di -

retores, no montante de R$ 24.655.168,69. e.1.2) Longo Prazo: Refere-se a financiamentos 

de capital de giro, com vencimentos e prazos até dezembro de 2023, com garantia de títulos 

mercantis, e aval de diretores, no montante de R$ 22.225.111,67. e.1.3) Parcelamentos de 

Impostos e Contribuições Federais: Refere-se a parcelamentos de impostos federais, para 

pagamento após 365 dias, cujo saldo devedor dos mesmos monta em R$ 4.516.514,24. Os 

valores a pagar de curto prazo somam R$ 2.347.192,65. e.1.4) Impostos Diferidos: Contem-

pla valores apurados de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre Ajustes de 

Avaliação Patrimonial de bens imóveis, no montante de R$ 17.097.927,91. 4 - Incentivos 

Fiscais: a) Redução ICMS - Pernambuco: A companhia desfruta de incentivos fiscais decor -

rentes de programa específico do Governo do Estado de Pernambuco, através de redução 

de ICMS, o qual somou em 2021 o montante de R$ 790.966,57, registrado no resultado do 

exercício como redução de impostos e contribuições deduzidos da receita bruta de ven-

das. 5 - Contingências Fiscais: A empresa possui vários parcelamentos de impostos e 

contribuições federais em andamento que, entre outras obrigações, devem ser pagos com 

regularidade, sob pena de perda de benefícios de redução de encargos financeiros e exclu-

são de cada programa. Desta forma, caso venham ocorrer perdas de tais benefícios fiscais, 

consequentemente poderão ocorrer substanciais elevações dos débitos, já que as condições 

e cálculos dos encargos financeiros sofrem acréscimos significativos. Em paralelo foram 

levantados e utilizados valores de créditos tributários relativos a PIS/COFINS sobre ICMS e 

INSS sobre contribuições que necessitam ser homologados pela Receita Federal do Brasil, 

sem prazo determinado. A empresa possui e vem se utilizando dos incentivos fiscais de re -

dução nas apurações de ICMS, nas vendas de tecidos (projeto de nova atividade industrial) 

dentro do Estado de Pernambuco, com implantação de nova fábrica de tecidos, ainda não 

consolidada. Desta forma a fruição dos incentivos poderá ser suspensa a qualquer momen-

to, podendo acarretar com isso prejuízos financeiros, tendo em vista que estes benefícios 

fiscais são passíveis de reversão, no caso de descumprimento das obrigações assumidas 

pelo contribuinte. 6 - Capital Social e Dividendos: a) Capital Social: O capital social, o qual 

pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País está composto de 13.333.371 de 

ações, sendo 4.991.898 de ações ordinárias, 8.341.473 de ações preferenciais classe “A”, 

sem valor nominal. As ações preferenciais classe “A” destinam-se à subscrição e integrali-

zação pelo Fundo de Investimento do Nordeste -FINOR, e para conversão de debêntures 

subscritas pelo mesmo Fundo, sendo-lhes assegurado o direito à propriedade no reembolso 

do capital, sem prêmio, e ainda, o direito ao recebimento de dividendo, por ação, pelo menos 

10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. A companhia é benefi-

ciária de incentivos fiscais através do FINOR, representado por ações preferenciais classe 

“A”, oriundas de conversão de debêntures em ações, subscritas conforme Lei nº 8.167/91. 

b) Ajuste de Avaliação Patrimonial: Contrapartidas de avaliações patrimoniais descritas na 

nota explicativa nº 3.d.3, deduzidas de impostos diferidos, apresentados na nota explicativa 

nº 3.e.1.4. 7 - Receita Líquida de Vendas: Receita líquida de vendas para os exercícios 

possuem a seguinte composição: 

Receita líquida                   2021                  2020

Receita bruta  216.617.128,77   181.484.484,58

Venda de produtos  216.617.128,77   181.484.484,58

Deduções da receita bruta  (35.965.394,98)  (30.936.803,51)

Impostos e contribuições  (35.965.394,98)  (30.936.803,51)

Receita líquida de vendas  180.651.733,79   150.547.681,07

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compre-

endem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 

abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 

auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 

nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se 

esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou 

com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 

forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 

no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 

a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 

demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração das demons-

trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-

ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela ava-

liação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 

assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 

companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 

o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia são aque-

les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 

contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma-

das em conjunto, estejam 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 acor-

do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 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 demonstrações contábeis. 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 ava-

liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 

resposta a tais riscos, bem como obtemos 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. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-

mos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 

expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a 

adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 

pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-

cias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou con-

dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 

operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 

atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

contábeis 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 companhia a não 

mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 

governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 

das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 

nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fortaleza, CE, 29 de março de 2022.
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São Francisco Têxtil S/A
CNPJ/MF Nº 02.710.680/0001-62

Relatório da Administração
Senhores acionistas: Em cumprimento às disposições legais e estatutárias aplicáveis, submetemos à apreciação de V.Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2021.

Petrolina, 29 de março de 2022.

Aos Diretores e acionistas da São Francisco Têxtil S/A. Petrolina-PE - Opinião: Examina-
mos as demonstrações contábeis da São Francisco Têxtil S/A., que compreendem o balan -
ço patrimonial, em 31 de dezembro de 2021, e as respectivas demonstrações do resultado, 

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 políti-
cas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 

adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da São 
Francisco Têxtil S/A. em 31 de dezembro de 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 nor -
mas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade 
com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor 

pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à compa-
nhia, 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 responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opi-
nião. Incerteza significativa relacionada com a continuidade operacional: Chamamos 

a atenção para a Nota 5 das demonstrações contábeis, que indicam a possibilidade de 
contingências fiscais sem determinação dos montantes envolvidos. A conjunção dos fatos 
relatados indica a existência de incertezas relevantes que podem levantar dúvidas significa-

tivas quanto à capacidade de continuidade operacional da companhia. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a este assunto. Principais assuntos de auditoria: Principais 
assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais 

significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no 
contexto de nossa auditoria das demonstrações como um todo e na formação de nossa 
opinião sobre essas demonstrações contábeis, portanto, não expressamos uma opinião se-

parada sobre esses assuntos. Além do assunto descrito na seção “Incerteza significativa re-
lacionada com a continuidade operacional” determinamos que os assuntos descritos abaixo 
são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso relatório. Outras 

informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor: 

Ativo   Nota                2021                 2020
Circulante  39.582.951,97 47.225.057,46

Caixa e equivalentes de caixa  1.299.847,89 1.104.636,24
Contas a receber clientes  22.932.219,56 17.018.098,86
Impostos e contribuições a recuperar  397.509,67 4.381.244,05

Estoques 3.c.1 13.016.135,82 20.167.083,97
Adiantamentos diversos  87.031,50 60.842,29
Adiantamento a fornecedores  1.774.008,82 4.410.138,46

Despesas antecipadas  76.198,71 83.013,59
Não circulante  109.262.968,46 112.398.741,08
Realizável a longo prazo  199.677,60 185.127,05

Aplicações financeiras  199.677,60 185.127,05
Contratos de mútuo  - 8.583.503,35
Investimentos 3.d.2 34.792.770,00 29.657.400,00

Propriedades para investimentos  34.792.770,00 29.657.400,00
Imobilizado 3.c.3 74.270.520,86 73.972.710,68
Imóveis  69.843.009,07 69.843.009,07

Máquinas e instalações industriais  47.939.465,39 47.922.654,24
Veículos  271.479,05 271.479,05
Móveis e utensílios  653.766,06 653.766,06

Equipamentos de processamento de dados  311.864,25 285.204,25
Imobilizações em andamento  7.091.759,70 3.719.547,08
Adiantamento de consórcio  21.760,20 4.411,87

(-) Depreciação acumulada  (51.862.582,86) (48.727.360,94)
Total do ativo  148.845.920,43 159.623.798,54

Passivo     Nota                2021                 2020
Circulante  89.677.925,66 92.796.413,68
Fornecedores  49.503.597,32 45.394.675,93

Obrigações com instituições financeiras 3.e.1.1 24.655.168,69 16.016.724,15
Obrigações sociais e tributárias 3.e.1.3 4.631.126,06 4.110.604,42
Adiantamentos de clientes  7.683.177,10 25.540.409,18

Estoques de terceiros  3.204.856,49 1.734.000,00

Não circulante  43.839.553,82 45.949.012,01
Créditos de acionistas e diretores  – 72.449,63
Obrigações com instituições financeiras 3.e.1.2 22.225.111,67 23.204.256,00

Parcelamento de impostos 
 e contribuições 3.e.1.3 4.516.514,24 5.574.378,47
Impostos diferidos 3.d.3 17.097.927,91 17.097.927,91

Patrimônio líquido  15.328.440,95 20.878.372,85

Capital social subscrito 6.a 33.158.640,97 33.158.640,97
Ajuste de avaliação patrimonial 6.b 33.190.095,35 33.190.095,35
Prejuízos acumulados  (51.020.295,37) (45.470.363,47)

Total do passivo 

 e patrimônio líquido  148.845.920,43 159.623.798,54

Demonstração do resultado dos exercícios

 Nota                     2021                    2020
Receita líquida de vendas 7 180.651.733,79 150.547.681,07
Custos das vendas  (169.469.666,10) (139.706.438,08)

Lucro bruto  11.182.067,69 10.841.242,99
Despesas operacionais  (12.544.258,31) (10.683.944,32)
Despesas gerais e administrativas  (12.544.258,31) (10.683.944,32)

Outros resultados  3.525.719,36 1.033.963,21
Ajustes de bens a valor justo de mercado  5.135.370,00 -
Outras receitas  5.130.742,77 1.033.963,21

Outras despesas  (6.740.393,41) -
Resultado antes das receitas
 e despesas financeiras  2.163.528,74 1.191.261,88

Despesas financeiras  (7.830.821,78) (9.556.162,81)
Receitas financeiras  117.361,14 274.459,01
Resultado antes dos tributos sobre o lucro  (5.549.931,90) (8.090.441,92)

Contribuição social  - -
Imposto de renda  - -
Prejuízo líquido do exercício  (5.549.931,90) (8.090.441,92)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

  Ajuste de avaliação Lucros ou prejuízos
  Capital social               patrimonial              acumulados                 Total
Posição em 01/JAN/2019 ajustada 33.158.640,97 33.190.095,35 (39.605.110,21) 26.743.626,11

Lucro líquido do exercício 2.225.188,66 2.225.188,66
Posição em 31/DEZ/2019 33.158.640,97 33.190.095,35 (37.379.921,55) 28.968.814,77
Prejuízo líquido do exercício (8.090.441,92) (8.090.441,92)

Posição em 31/DEZ/2020 33.158.640,97 33.190.095,35 (45.470.363,47) 20.878.372,85
Prejuízo líquido do exercício (5.549.931,90) (5.549.931,90)
Posição em 31/DEZ/2021 33.158.640,97 33.190.095,35 (51.020.295,37) 15.328.440,95

Demonstração dos fluxos de caixa - método direto

                     2021                    2020

Atividades Operacionais

Recebimento de clientes 209.960.104,82 193.136.977,43

Adiantamentos de clientes 7.683.177,10 25.540.409,18

Adiantamentos a fornecedores (1.774.008,82) (1.533.097,85)

Pagamento a fornecedores,

 empregados e impostos (217.036.599,98) (187.141.997,23)

Caixa gerado pelas operações (1.167.326,88) 30.002.291,53

Encargos financeiros pagos (7.357.157,61) (9.545.677,02)

Receitas financeiras recebidas 117.361,14 274.459,01

Outras receitas recebidas 135.407,75 1.033.963,21

Caixa líquido das atividades operacionais (8.271.715,60) 21.765.036,73

Atividades de investimentos

Investimentos adquiridos (14.550,55)

Aquisições de imobilizado (156.966,74) (748.285,45)

Caixa utilizado nas atividades de investimentos (171.517,29) (748.285,45)

Atividades de financiamentos

Recebimentos de empréstimos  e financiamentos 90.533.165,16 76.025.218,73

Pagamentos e liquidações de empréstimos (81.894.720,62) (96.491.374,31)

Caixa utilizado nas atividades  de financiamentos 8.638.444,54 (20.466.155,58)

Variação líquida do caixa 195.211,65 550.595,70

Caixa e equivalentes de caixa  no início do exercício 1.104.636,24 554.040,54

Caixa e equivalentes de caixa  no final do exercício 1.299.847,89 1.104.636,24

Aumento no caixa e equivalentes 195.211,65 550.595,70

1 - Contexto operacional: A companhia tem como objeto a industrialização e comerciali-
zação de fios de algodão e tecelagem. 2 - apresentação das demonstrações contábeis: 
a) As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância as práticas contábeis 

adotadas no Brasil. 3 - Procedimentos contábeis: a) Apuração do Resultado. O resultado 
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de competência de exer-
cício. b) Estimativas Contábeis: A elaboração de demonstrações contábeis de acordo com 

as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na 
determinação e no registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos 
a essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, a provisão 

para devedores duvidosos, os estoques e o imposto de renda diferido ativo, a provisão para 
contingências e os ativos e passivos relacionados a benefícios a empregados. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos esti-

mados, em razão de imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia 
revisa as estimativas e as premissas pelo menos anualmente. c) Ativos circulantes: c.1) 
Estoques: Os estoques de matérias primas, de embalagens e peças de reposição, estão 

avaliados pelo custo médio de aquisição enquanto que os estoques de produtos acabados 
e em elaboração, estão avaliados ao custo médio de produção, os quais não superam os 
preços de mercado. 

Estoques                 2021               2020
Produtos acabados  667.074,05  1.463.806,20
Estoque de tecidos  2.169,32   2.169,32

Produtos em elaboração -  435.247,43
Matéria prima  178.287,57   5.539.027,95
Peças para reposição  4.957.744,81   5.415.054,28

Materiais de embalagens  444.994,69   358.733,47
Resíduos  1.698,80   8.094,00
Estoques de terceiros  1.470.856,49   -

Estoques em poder de terceiros  5.272.315,56   6.920.918,22
Refeitório  20.994,53   24.033,10
 13.016.135,82   20.167.083,97

d) Ativos Não Circulantes: d.1) Investimentos: Está demonstrado ao custo de aquisição e ajus-
tado por avaliações a valor justo de mercado, cujo montante em 2021 é de R$ 34.792.770,00. 
d.2) Imobilizado: Está demonstrado ao custo de aquisição ajustado por depreciação acumu-

lada, calculada a taxas estabelecidas em função do tempo de vida útil, fixado por espécie 
dos bens, até o limite estipulado como resultante de valor residual para possível alienação 
nos respectivos prazos de utilização. A Administração revisa anualmente o valor contábil 

Balanço patrimonial em 31 de dezembro

Notas explicativas às demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021
líquido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias eco-
nômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu 
valor recuperável. O impairment deverá ser reconhecido se o valor de contabilização de um 

ativo ou de sua unidade geradora de caixa exceder o seu valor recuperável. Na avaliação 
da Administração, no exercício corrente não existem indicativos para reconhecimento de 
perda por impairment. d.3) Avaliação Inicial de Terrenos (deemed cost): A administração 

adotou, a partir da identificação de substanciais diferenças entre os valores históricos e de 
mercado (valor justo atual) de terrenos de sua propriedade, tomando a iniciativa de adoção 
do Pronunciamento Técnico CPC 27, em consonância ao ICPC 10, do CPC. Os montantes 

apurados foram contabilizados a débito de subcontas identificativas de cada propriedade, 
no ativo imobilizado, em contrapartida dos respectivos créditos, em grupo específico do Pa-
trimônio Líquido – Ajustes de Avaliação Patrimonial. Do montante avaliado, no valor de R$ 

50.288.023,26, foram constituídas provisões para imposto de renda e contribuição social 
diferidas, no montante de R$ 17.097.927,91, apropriadas no Passivo Não Circulante. Para 
fins de comparabilidade estamos demonstrando os valores nas demonstrações contábeis 

do exercício de 2020. e) Passivos Circulantes e Não Circulantes: e.1) Obrigações com Insti-
tuições Financeiras: e.1.1) Curto Prazo: Refere-se a financiamentos de capital de giro, com 
vencimentos e prazos até dezembro de 2021, com garantia de títulos mercantis, e aval de di -

retores, no montante de R$ 24.655.168,69. e.1.2) Longo Prazo: Refere-se a financiamentos 
de capital de giro, com vencimentos e prazos até dezembro de 2023, com garantia de títulos 
mercantis, e aval de diretores, no montante de R$ 22.225.111,67. e.1.3) Parcelamentos de 

Impostos e Contribuições Federais: Refere-se a parcelamentos de impostos federais, para 
pagamento após 365 dias, cujo saldo devedor dos mesmos monta em R$ 4.516.514,24. Os 
valores a pagar de curto prazo somam R$ 2.347.192,65. e.1.4) Impostos Diferidos: Contem-

pla valores apurados de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre Ajustes de 
Avaliação Patrimonial de bens imóveis, no montante de R$ 17.097.927,91. 4 - Incentivos 
Fiscais: a) Redução ICMS - Pernambuco: A companhia desfruta de incentivos fiscais decor -

rentes de programa específico do Governo do Estado de Pernambuco, através de redução 
de ICMS, o qual somou em 2021 o montante de R$ 790.966,57, registrado no resultado do 
exercício como redução de impostos e contribuições deduzidos da receita bruta de ven-

das. 5 - Contingências Fiscais: A empresa possui vários parcelamentos de impostos e 
contribuições federais em andamento que, entre outras obrigações, devem ser pagos com 
regularidade, sob pena de perda de benefícios de redução de encargos financeiros e exclu-

são de cada programa. Desta forma, caso venham ocorrer perdas de tais benefícios fiscais, 
consequentemente poderão ocorrer substanciais elevações dos débitos, já que as condições 
e cálculos dos encargos financeiros sofrem acréscimos significativos. Em paralelo foram 

levantados e utilizados valores de créditos tributários relativos a PIS/COFINS sobre ICMS e 
INSS sobre contribuições que necessitam ser homologados pela Receita Federal do Brasil, 
sem prazo determinado. A empresa possui e vem se utilizando dos incentivos fiscais de re-

dução nas apurações de ICMS, nas vendas de tecidos (projeto de nova atividade industrial) 
dentro do Estado de Pernambuco, com implantação de nova fábrica de tecidos, ainda não 
consolidada. Desta forma a fruição dos incentivos poderá ser suspensa a qualquer momen-

to, podendo acarretar com isso prejuízos financeiros, tendo em vista que estes benefícios 
fiscais são passíveis de reversão, no caso de descumprimento das obrigações assumidas 
pelo contribuinte. 6 - Capital Social e Dividendos: a) Capital Social: O capital social, o qual 

pertence inteiramente a acionistas domiciliados no País está composto de 13.333.371 de 
ações, sendo 4.991.898 de ações ordinárias, 8.341.473 de ações preferenciais classe “A”, 
sem valor nominal. As ações preferenciais classe “A” destinam-se à subscrição e integrali-

zação pelo Fundo de Investimento do Nordeste -FINOR, e para conversão de debêntures 
subscritas pelo mesmo Fundo, sendo-lhes assegurado o direito à propriedade no reembolso 
do capital, sem prêmio, e ainda, o direito ao recebimento de dividendo, por ação, pelo menos 

10% (dez por cento) maior do que o atribuído a cada ação ordinária. A companhia é benefi-
ciária de incentivos fiscais através do FINOR, representado por ações preferenciais classe 
“A”, oriundas de conversão de debêntures em ações, subscritas conforme Lei nº 8.167/91. 

b) Ajuste de Avaliação Patrimonial: Contrapartidas de avaliações patrimoniais descritas na 
nota explicativa nº 3.d.3, deduzidas de impostos diferidos, apresentados na nota explicativa 
nº 3.e.1.4. 7 - Receita Líquida de Vendas: Receita líquida de vendas para os exercícios 

possuem a seguinte composição: 
Receita líquida                   2021                  2020
Receita bruta  216.617.128,77   181.484.484,58

Venda de produtos  216.617.128,77   181.484.484,58
Deduções da receita bruta  (35.965.394,98)  (30.936.803,51)
Impostos e contribuições  (35.965.394,98)  (30.936.803,51)

Receita líquida de vendas  180.651.733,79   150.547.681,07

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

A administração da companhia é responsável por essas outras informações que compre-
endem o relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não 

abrange o relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, 
nossa responsabilidade é a de ler o relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se 

esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou 
com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de 
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante 

no relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada 
a relatar a este respeito. Responsabilidades da administração e da governança pelas 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração das demons-

trações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela ava-
liação da capacidade de a companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os 
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a 
companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar 
o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da companhia são aque-

les com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações 
contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis: 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, toma-

das em conjunto, estejam 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 acor-

do com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam 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 demonstrações contábeis. 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 ava-
liamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente 

se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em 
resposta a tais riscos, bem como obtemos 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. 
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-

mos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da companhia. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e 

respectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, 
pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidên-
cias de auditoria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou con-

dições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade 
operacional da companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 

contábeis 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 companhia a não 

mais se manter em continuidade operacional. Comunicamo-nos com os responsáveis pela 
governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e 
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas 

nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Fortaleza, CE, 29 de março de 2022.
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s  a p o s e n t a d o s  e Opensionistas do Instituto 
Nacional do Seguro Social 

(INSS) já podem consultar o 
extrato com os valores e as datas 
de  pagamento  do  déc imo 
terceiro. O procedimento pode 
ser feito tanto pelo aplicativo Meu 
INSS, disponível para celulares e 
t a b l e t s ,  c o m o  p e l o  s i t e 
gov.br/meuinss
 O  d e c r e t o  c o m  a 
antecipação do décimo terceiro 
foi assinado em março. Este será 
o terceiro ano seguido em que os 
segurados do INSS receberão o 
décimo terceiro antes das datas 
tradicionais, em agosto e em 
dezembro. Em 2020 e 2021, o 
pagamento ocorreu mais cedo 
por causa da pandemia de covid-
19.
 Segundo o Ministério do 
Trabalho e Previdência,  o 
pagamento do décimo terceiro 
antecipará a injeção de R$ 56,7 
bilhões na economia. Desse 
t o t a l ,  R $  2 8 , 3 5  b i l h õ e s 
co r respondem à  p r ime i r a 
parcela, referente à competência 
de abril, que será paga entre o fim 
de abril e o início de maio. O 
restante corresponde à segunda 
parcela, da competência de 
maio, a ser paga no fim de maio e 
início de junho.
 A maioria dos aposentados 
e pensionistas receberá 50% do 
décimo terceiro na primeira 
parcela. A exceção é para quem 
passou a receber o benefício 
depois de janeiro e terá o valor 
calculado proporcionalmente.
 O Ministério do Trabalho e 
Emprego esclarece que os 
s e g u r a d o s  q u e  r e c e b e m 
benefício por incapacidade 

temporária (antigo auxílio-
doença) também têm direito a 
uma parcela menor do décimo 
terceiro, calculada de acordo 
com a duração do benefício. 
Por lei, os segurados que 
r e c e b e m  b e n e f í c i o s 
assistenciais, como o Auxílio 
Brasil, não têm direito a 
décimo terceiro salário.

Consulta ao décimo terceiro do
 INSS está aberta
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publicações legais
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