
A.W. FABER-CASTELL S.A.
CNPJ - 59.596.908/0001-52

Srs. Acionistas: Em cuprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de março de 2022, da Companhia  
A.W. Faber-Castell S.A. -  São Carlos, 13 de maio de 2022.                                                                                                                                                                                                                                                                                             A Diretoria.

Notas explicativas as demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Diretoria
Marcelo Barreiros de Carvalho Tabacchi - Diretor Presidente

Peter Rossbach - Diretor Administrativo e Financeiro
Dirceu Luiz Guaglianoni Junior - Diretor Industrial

Marinelson Cavallaro - CRC 1SP200347/O-2
Contador

Relatório da Administração

Balanço patrimonial em 31 de março de 2022 (Em milhares de reais - R$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As demonstrações financeiras na integra, devidamente acompanhadas do parecer da Deloitte Touche Tohmatsu 
Auditores Independentes e do parecer do Conselho Fiscal, encontram-se à disposição na sede da Companhia.

Consolidado Controladora
Ativo 2022 2021 2022 2021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  247.894  376.680  247.513  373.987 
Contas a receber de clientes  144.984  104.068  150.195  107.845 
Estoques  143.891  135.871  141.988  136.000 
Dividendos a receber  -  -  3.658  4.000 
Ganhos não realizados sobre derivativos  5.859  -  5.859  - 
Impostos e contribuições a recuperar  57.421  35.814  57.115  35.523 
Outros créditos  8.575  5.148  9.177  6.400 
Total do ativo circulante  608.624  657.581  615.505  663.755 
Não circulante
Realizável a longo prazo
Créditos com sociedades coligadas/controladas  -  -  3.277  - 
Outros créditos  4.002  3.680  3.488  3.055 
Impostos e contribuições a recuperar  3.868  1.507  3.681  1.338 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  33.920  55.776  33.849  55.706 
Depósitos judiciais  22.065  -  22.065  - 
Ativo biológico  68.895  55.905  68.895  55.765 
Investimentos  -  -  88.669  88.362 
Imobilizado  136.552  131.990  123.172  117.576 
Intangível  4.642  3.252  3.940  2.408 
Ativo de direito de uso  18.459  16.807  17.345  14.345 
Total do ativo não circulante  292.403  268.917  368.381  338.555 
Total do ativo  901.026  926.498  983.885  1.002.310 

Consolidado Controladora
Passivo e patrimônio líquido 2022 2021 2022 2021
Circulante
 Fornecedores  59.579  48.018  138.103  125.380 
 Financiamentos e empréstimos   101.298  76.031  101.298  76.031 
 Passivo de arrendamentos   2.528  2.666  1.442  1.344 
 Impostos e contribuições a recolher  1.437  2.496  1.390  2.348 
 Imposto de renda e contribuição social a recolher  15.816  13.589  15.408  13.133 
 Salários, encargos e outras obrigações  45.290  37.403  44.311  36.253 
 Dividendos a pagar  26.635  72.152  26.635  72.152 
 Perdas não realizadas sobre derivativos  -  5.158  -  5.158 
 Provisões diversas  21.803  17.663  29.229  22.015 
 Adiantamentos de clientes  2.505  2.038  2.504  1.240 
 Outras contas a pagar  29.817  23.919  29.307  23.316 
 Total do passivo circulante  306.708  301.133  389.627  378.370 
Não circulante
 Financiamentos e empréstimos  -  165.000  -  165.000 
 Passivo de arrendamentos   17.041  15.255  16.980  13.846 
 Provisões para riscos cíveis, fiscais e trabalhistas  775  878  775  878 
 Imposto de renda e contribuição social diferidos  -  16  -  - 
 Total do passivo não circulante  17.816  181.149  17.755  179.724 
Patrimônio líquido
 Capital social  210.814  210.814  210.814  210.814 
 Reserva legal  23.197  13.606  23.197  13.606 
 Reserva estatutária  203.301  154.070  203.301  154.070 
 Ajustes de avaliação patrimonial  5.859  (5.158)  5.859  (5.158)
 Reserva de lucros   133.334  70.884  133.334  70.884 
Total do patrimônio líquido  576.505  444.216  576.505  444.216 
Total do passivo e do patrimônio liquido  901.026  926.498  983.885  1.002.310 

Demonstrações do resultado para o exercício findo em 
31 de março de 2022 (Em milhares de reais - R$, exceto o lucro básico e diluído por ação)

Consolidado Controladora
2022 2021 2022 2021

Receita operacional líquida  712.103  572.984  711.688  572.514 
Custo dos produtos vendidos  (374.158)  (290.067)  (394.844)  (307.958)
Variação do valor justo do ativo biológico  10.279  579  10.278  579 
Lucro bruto  348.224  283.496  327.122  265.135 
Despesas operacionais:
Vendas  (90.617)  (67.665)  (89.297)  (67.777)
Administrativas e gerais  (68.087)  (71.480)  (63.366)  (67.879)
Resultado da equivalência patrimonial  -  -  16.892  12.499 
Outras receitas operacionais, líquidas  60.674  4.618  56.309  3.999 

 (98.030)  (134.527)  (79.462)  (119.158)
Lucro antes do resultado financeiro  250.194  148.969  247.660  145.977 
Receitas financeiras  72.461  29.157  71.378  28.792 
Despesas financeiras  (48.753)  (33.208)  (48.235)  (32.339)
Resultado financeiro  23.708  (4.051)  23.143  (3.547)
Lucro antes do imposto de renda  273.902  144.918  270.803  142.430 
E da contribuição social
Imposto de renda e contribuição social - corrente  (60.238)  (39.677)  (57.123)  (37.189)
Imposto de renda e contribuição social - diferidos  (21.841)  (1.524)  (21.857)  (1.524)
Lucro líquido do exercício  191.823  103.717  191.823  103.717 
Lucro do período por lote de mil ações básico e diluído, calculado 
com base no número médio ponderado no período, em reais (R$)  0,45  0,24 

Demonstrações do resultado abrangente 
para o exercício findo em 31 de março de 2022 (Em milhares de reais - R$)

Consolidado Controladora
2022 2021 2022 2021

Lucro líquido do exercício  191.823  103.717  191.823  103.717 
Outros resultados abrangentes
Marcação a mercado dos derivativos  11.017  12.061  11.017  12.061 
Resultado abrangente total do exercício  202.840  115.778  202.840  115.778 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 
para os exercícios findos em 31 de março de 2022 (Em milhares de reais - R$)

Capital
social

Reserva
Legal

Reserva
Estatu-

tária

Reserva 
de lucros

retidos

Ajuste de
 avaliação

patrimonial

Lucros
acumula-

dos Total
Saldos em 31/03/2020 196.814  22.419 138.432  63.216  (17.218)  -  403.663 
Aumento de capital Social
 conf. AGE de 17/06/2020  14.000 (14.000)  -  -  -  -  - 
Dividendos distribuídos  -  - (47.519)  (56)  -  -  (47.575)
Outros resultados abrangentes
Marcação a mercado dos derivativos  -  -  -  -  12.060  -  12.060 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  103.717  103.717 
Proposta para destinação do lucro líquido:
Reserva legal  -  5.187  -  -  - (5.187)  - 
Juros sobre capital próprio  -  -  -  -  -  (20.102)  (20.102)
Dividendos mínimos obrigatórios  -  -  -  -  -  (7.546)  (7.546)
Reserva estatutária  -  -  63.157  (63.157)  -  -  - 
Reserva de lucros a destinar, 
 proposta pela administração  -  -  -  70.881  -  (70.881)  - 
Saldos em 31/03/2021 210.814  13.606 154.070  70.884  (5.158)  -  444.216 
Dividendos distribuídos  -  -  -  (21.654)  -  -  (21.654)
Outros resultados abrangentes
Marcação a mercado dos derivativos  -  -  -  -  11.016  -  11.016 
Lucro líquido do exercício  -  -  -  -  -  191.823  191.823 
Proposta para destinação do lucro líquido:
Reserva legal  -  9.591  -  -  - (9.591)  - 
Juros sobre capital próprio  -  -  -  -  -  (22.263)  (22.263)
Dividendos mínimos obrigatórios  -  -  -  -  -  (26.635)  (26.635)
Reserva estatutária  -  - 49.231  (49.231)  -  -  - 
Reserva de lucros a destinar, 
 proposta pela administração  -  -  -  133.335  -  (133.335)  - 
Saldos em 31/03/2022 210.814  23.197 203.301  133.334  5.859  -  576.505 

Demonstrações dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de março de 2022 (Em milhares de reais - R$)
Consolidado Controladora

Fluxos de caixa das atividades operacionais 2022 2021 2022 2021
Lucro líquido antes do imposto de renda e contribuição social  273.902  144.918  270.803  142.430 
Ajustes por:
Resultado da equivalência patrimonial  -  -  (20.255)  (14.724)
Reversão (constituição) de provisões operacionais  4.037  70  7.111  2.270 
Depreciações, amortizações e exaustões  20.955  18.187  19.927  17.438 
Amortização do ativo de direito de uso  5.229  4.983  3.939  3.606 
Ajuste ao valor justo dos ativos biológicos  (10.279)  (580)  (10.279)  (580)
Juros e variações cambiais não realizados  31.646  20.536  31.705  20.578 
Juros provisionados sobre passivo de arrendamento  1.243  1.167  1.134  980 
(Reversão) provisão para obsolescência nos estoques  (2.045)  1.130  (1.847)  1.126 
Reversão para devedores duvidosos/devoluções  (16.717)  (10.193)  (16.717)  (10.193)
(Ganho) perda não realizada sobre derivativos  (11.017)  (12.061)  (11.017)  (12.061)
Baixa de arrendamentos  (522)  (67)  (254)  (67)
Perda na baixa do ativo imobilizado, intangível e biológico  (1.055)  3.468  302  1.201 

 295.377  171.558  274.552  152.004 
Variações nos ativos e passivos:
Redução (aumento) em contas a receber  (37.781)  52.718  (39.215)  52.376 
Redução (aumento) em estoques  (5.975)  (20.484)  (4.140)  (21.925)
Redução (aumento) de impostos a recuperar  (34.167)  (10.740)  (34.108)  (10.952)
Redução (aumento) em outras contas a receber e demais ativos  (25.814)  (367)  (28.552)  (759)
(Redução) aumento em fornecedores  12.485  14.348  13.589  18.009 
(Redução) aumento em salários e férias a pagar  7.887  2.570  8.058  2.669 
(Redução) aumento em impostos e contribuições a recolher  (1.059)  144  (958)  79 
(Redução) aumento em outras contas a pagar  5.898  (1.699)  5.991  (2.491)
Caixa gerado pelas operações  216.851  208.048  195.217  189.010 
Juros pagos  (19.214)  (4.918)  (19.214)  (4.918)
Imposto de renda e contribuição social pagos  (47.813)  (38.086)  (44.676)  (35.856)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  149.824  165.044  131.327  148.236 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Recebimento de dividendos  -  -  15.557  14.400 
Baixa de investimento em controlada  -  -  4.916  - 
Aquisições de imobilizado  (18.379)  (10.370)  (17.835)  (10.024)
Integralização de capital  -  -  (184)  (63)
Venda de ativo imobilizado  2.563  915  355  365 
Formação de ativos biológicos  (8.494)  (8.710)  (8.495)  (8.710)
Aquisições de intangível  (4.253)  (854)  (4.233)  (677)
Caixa líquido usados nas atividades de investimentos  (28.563)  (19.019)  (9.919)  (4.709)
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Adiantamentos de clientes  466  1.423  1.264  680 
Pagamento de dividendos e juros sobre o capital próprio  (116.069)  (25.240)  (116.069)  (25.240)
Pagamentos de passivo de arrendamento  (5.953)  (5.611)  (4.588)  (4.296)
Empréstimos tomados  98.318  218.176  98.318  218.176 
Pagamento de empréstimos  (226.810)  (182.070)  (226.810) (182.070)
Caixa líquido gerados (usados) nas atividades de financiamentos  (250.048)  6.678  (247.882)  7.250 
Aumento (redução) no saldo de caixa e equivalentes de caixa  (128.786)  152.705  (126.474)  150.779 
Demonstração da (redução) aumento no caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício  376.680  223.975  373.987  223.208 
No fim do exercício  247.894  376.680  247.513  373.987 
Aumento no caixa e equivalentes de caixa  (128.786)  152.705  (126.474)  150.779 

1. Contexto Operacional - A A.W. Faber-Castell S.A. ("Companhia") é uma sociedade anônima de capital fechado, 
domiciliada no Brasil e sua sede está localizada em São Carlos/SP. A Companhia tem como objeto social a fabricação, 
o comércio,  a importação e a exportação de artigos para uso escolar ou de escritório, de cosméticos, bem como 
atividades de reflorestamento e outras correlatas. 2. Base de Preparação - Declaração de conformidade: As de-
monstrações financeiras consolidadas e individuais foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil, bem como com os pronunciamentos técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. A emissão das demons-
trações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 13/05/2022. Moeda funcional e moeda de apresentação: As 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão preparadas e apresentadas em reais - R$, que é a moeda 
funcional da Companhia. Consolidação (i) Controladas: A Companhia e suas controladas controlam uma entidade 
quando está exposta a, ou tem direito sobre, os retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e 
tem a habilidade de afetar esses retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de 
controladas são incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se inicia até 
a data em que o controle deixa de existir. Nas demonstrações financeiras individuais da Controladora, as informações 
financeiras de controladas são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. (ii) Investimentos em 
entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial: Os investimentos da Companhia e de suas con-
troladas em entidades contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial compreendem suas participações. 
Para o cálculo de equivalências patrimoniais e consolidação, são utilizadas as demonstrações financeiras das contro-
ladas na mesma data-base de apresentação das demonstrações financeiras da Controladora. (iii) Transações elimi-
nadas na consolidação: Saldos e transações intragrupo e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas 
de transações intragrupo, são eliminadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas 
por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na proporção da participação da Companhia na 
investida. Perdas não realizadas são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, 
mas somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável.
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