
HALLEY TRANSPORTES PROPAGANDA E MARKETING S.A. CNPJ - 10.483.071/0001-46
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   1.605   3.556 
Partes relacionadas a CP   -     194 
Tributos e contribuições a recuperar CP   29   15 
Outros ativos   29   31 
    1.663   3.796 
Não circulante    
Depósitos judiciais   16   17 
Partes relacionadas A LP   -     -   
Imobilizado   15.710   16.578 
    15.726   16.595 
Total do ativo  17.389   20.391
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   8   40 
Empréstimos e financiamentos cp  1.916   2.040 
Tributos e contribuições sociais CP   1   1 
Partes relacionadas   -     -   
Outras contas a pagar  163   163 
    2.088   2.244 
Não circulante    
Tributos e contribuições sociais LP   434   485 
Empréstimos e financiamentos lp   -     1.796 
Provisões para contingências   417   87 
    851   2.368 
Patrimônio líquido    
Capital social   25.229  25.229 
Prejuízos acumulados   (10.779)  (9.450)
    14.450   15.779 
Total do passivo e do patrimônio líquido   17.389   20.391 

 As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019 25.229  (8.453)  16.776 
Prejuízo do exercício  -  (997)  (997)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  25.229   (9.450)  15.779 
Prejuízo do exercício  -   (1.329)  (1.329)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  25.229   (10.779)  14.450 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais    
Gerais e administrativas  (1.751)  (931)
Despesas com pessoal   (69)  (5)
Tributárias   (94)  (67)
Outras receitas (despesas) operacionais   619   -   
(=) Prejuízo operacional antes do resultado financeiro  (1.295)  (1.003)
Despesas financeiras   (56)  (4)
Receitas financeiras   22   10 
(=) Resultado financeiro líquido   (34)  6 
(=) Prej. antes do Imposto de Renda e Contrib Social (1.329)  (997)
(=) Prejuízo do exercício   (1.329)  (997)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Halley Transportes Propaganda e Marketing S.A. (“Sociedade”), com sede 
na  cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, na Rua Afonso Henrique, 1285, bairro 
Messejana constituída na forma de sociedade por cotas de responsabilidades 
limitadas. Transformada em sociedade anônima de capital fechado em 16 de março 
de 2012.
A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: 
a) Transporte de cargas comerciais, exceto o transporte de resíduos sólidos e/ou de 
produto perigoso, de quaisquer espécies ou origem;
b) Serviços de locação de mão-de-obra para capatazia; 
c) Serviços de propaganda, marketing e veiculação publicitária.
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o 
novo coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. 
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa 
da Sociedade.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, que 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 
3.1 Instrumentos financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas 
perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada 
de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base 
na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos 
significativos na adoção do CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de 
créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
financeiras, não excedendo o valor da negociação.
3.3 Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 

desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas 
na legislação fiscal (ver nota explicativa nº 5). A baixa de um item do imobilizado 
ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultante 
do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado na conta “Outras (despesas) receitas - líquidas”.
3.5 Empréstimos e financiamentos
Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos 
pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.  O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período.
3.6 Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.7 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.8 Tributação
O imposto de renda da pessoa jurídica e a contribuição social sobre o lucro líquido 
são calculados conforme normas estabelecidas para as empresas que tem como 
base de apuração o lucro presumido.  Os tributos são contabilizados pelo regime 
de competência e as alíquotas utilizadas são de 15% mais adicional de 10% para o 
imposto de renda e 9% para contribuição social.  
3.9 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Sociedade se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de 
suas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a estas estimativas 
e premissas incluem a estimativa da vida útil de bens do imobilizado decorrente 
do curso normal das operações, e provisão para contingências. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua realização em períodos 
subsequentes, podem divergir, significativamente, das estimativas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras. A 
Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3.10 Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
Após análise detalhada das receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas são 
reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-
20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE 
O. JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações 
financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede 
da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Prejuízo do exercício  (1.329)  (997)
 Itens que não afetam o caixa operacional   
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais 330  (29)
Juros provisionados   -   
Depreciação e amortização 868  869 
  (131)  (157)
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo   
(Aumento)/diminuição nos estoques  -     - 
(Aumento)/diminuição em tributos e contribuições a recuperar  (14)  (15)
(Aumento)/diminuição nos depósitos judiciais  1   -   
(Aumento)/diminuição em outros ativos  2   (2)
Aumento/(diminuição) em fornecedores  (32)  36 
Aumento/(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  (51)  (52)
Aumento/(diminuição) em outras contas a pagar  -     (1)
Caixa líquido das atividades operacionais  (225)  (191)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Partes relacionadas ativas  194   114 
Aquisição de imobilizado  -     - 
Caixa líquido das atividades de investimentos  194   114 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  -  
Partes relacionadas passivas  -     -   
Pagamentos de empréstimos e financiamentos  (1.920)  (1.917)
Caixa líquido das atividades de financiamentos  (1.920)  (1.917)
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  (1.951)  (1.994)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  3.556   5.550 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  1.605   3.556 
Aumento líquido de caixa e equivalente de caixa  (1.951)  (1.994)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Prejuízo do exercício   (1.329)  (997)
Outros resultados abrangentes    - 
Total do resultado abrangente do exercício   (1.329)  (997)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.
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POLÍTICA

IPARK ENTRETENIMENTO S.A. CNPJ 15.320.814/0001-80
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   73   114 
Contas a receber   199   207 
Estoques  276   241 
Tributos e contribuições a recuperar CP   5   5 
Outros ativos   55   55 
    608   622 
Não circulante    
Imobilizado   1.702   1.808 
    1.702   1.808 
Total do ativo   2.310   2.430
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   655   265 
Obrigações sociais e trabalhistas   142   98 
Tributos e contribuições sociais CP   45   39 
Outras contas a pagar   5   53 
    847   455 
Não circulante    
Partes relacionadas P   22   22 
    22   22 
Patrimônio líquido    
Capital social   10.261   10.261 
Prejuízos acumulados   (8.820)  (8.308)
    1.441   1.953 
Total do passivo e do patrimônio líquido   2.310   2.430 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  7.261   (7.219)  42 
Aumento de capital  3.000    3.000 
Prejuízo do exercício  -   (1.089)  (1.089)
Saldos em 31 de dezembro de 2020  10.261   (8.308)  1.953 
Prejuízo do exercício  -   (512)  (512)
Saldos em 31 de dezembro de 2021  10.261   (8.820)  1.441 
 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita bruta de produtos e serviços   2.569   1.612 
(-) Vendas canceladas   -     -   
(-) Impostos    (254)  (163)
Receita líquida de vendas   2.315   1.449 
(-) Custo dos produtos e serviços   (998)  (757)
(=) Lucro bruto   1.317   692 
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais    
Gerais e administrativas   (717)  (697)
Despesas com pessoal  (989)  (1.055)
Outras receitas (despesas) operacionais   (2)  22
   -  
(=) Prejuizo operacional antes do resultado financeiro  (391)  (1.038)
Despesas financeiras   (127)  (76)
Receitas financeiras   6   25 
(=) Resultado financeiro líquido   (121)  (51)
(=) Prejuizo do exercício   (512)  (1.089)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Ipark Entretenimentos S.A. tem sede e foro jurídico na cidade de Maranguape, 
estado do ceará, na fazenda Ypioca S/N, constituidana forma de sociedade por cotas 
de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade anônima de capital 
fechado em 04 de maio de 2012. 
A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: 
a)Parques de diversão e parques temáticos; 
b) Atividades de museus e de exploração de lugares e prédio históricos e atrações 
similares; 
c) Atividades de recreação e laser relacionados a atividade turísticas e culturais; 
gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas; 
d) Preparação, vender e servir comida preparada, com ou sem bebidas alcoólica ao 
publico em geral; 
e) Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos; 
f) Comércio varejista de suvenires, bijuterias e artesanatos e comercio varejista de 
artigos do vestuário e acessórios.
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Prorrogado 
para exercício 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente 
praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa da Sociedade.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei 
das Companhias por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico, que 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 16 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 
3.1 Instrumentos financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O CPC  48/IFRS  9 substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC  38/IAS  39 
por um modelo prospectivo de “perdas de crédito esperadas”.  O novo modelo de 
perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - VJORA, com 
exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As 
provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito 
esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os 
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de 
perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do 
CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
financeiras, não excedendo o valor da negociação.

3.3 Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Estoques
De acordo com o CPC 16 R1 - Estoques, os estoques são registrados ao custo médio 
de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.
3.5 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas 
na legislação fiscal (ver nota explicativa nº 6). A baixa de um item do imobilizado 
ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultante 
do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado na conta “Outras (despesas) receitas - líquidas”.
3.6 Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.7 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 
As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.8 Tributação
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas 
vigentes no final do exercício.
3.9 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Compahia se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de 
suas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a estas estimativas 
e premissas incluem a estimativa da vida útil de bens do imobilizado decorrente 
do curso normal das operações, e provisão para contingências. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua realização em períodos 
subsequentes, podem divergir, significativamente, das estimativas. A liquidação 
das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores 
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras. A 
Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3.10 Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
Após análise detalhada das receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas são 
reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. 
ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras 
na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
Prejuizo do exercício  (512)  (1.089)
Itens que não afetam o caixa operacional   
Baixa de imobilizado  27   44 
Depreciação e amortização  135   153 
   (350)  (892)
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo   
(Aumento)/ diminuição nas contas a receber  8   112 
(Aumento)/ diminuição nos impostos a recuperar  -   108 
(Aumento)/ diminuição nos estoques  (35)  (3)
(Aumento)/ diminuição nos Outros Ativos  -     5 
Aumento /(diminuição) em fornecedores 390   (1.625)
Aumento /(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  50   (127)
Aumento /(diminuição) em outras contas a pagar  (48)  51 
Caixa líquido das atividades operacionais 365   (1.479)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Aquisição de imobilizado  (56)  (658)
Caixa líquido das atividades de investimentos  (56)  (658)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Aumento de capital  -     3.000 
Empréstimos com partes relacionadas  -     22 
Caixa líquido das atividades de financiamentos  -     3.022 
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (41)  (7)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  114   121 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  73   114 
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (41)  (7)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Prejuízo do exercício   (512)  (1.089)
Outros resultados abrangentes    - 
Total do resultado abrangente do exercício   (512)  (1.089)
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).
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AGROPAULO AGROINDUSTRIAL S.A. CNPJ: 05.373.212/0001-38
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa  180  81 
Contas a receber  3.008   1.093 
Estoques   9.844   6.048 
Tributos e contribuições a recuperar CP  11.685   8.029 
Ativos biológicos cp   80.010   54.272 
Outros ativos   2.623   3.644 
    107.350   73.167 
Não circulante    
Outros ativos LP   2.000   2.000 
Depósitos judiciais  2.400   2.710 
Tributos diferidos   -     -   
Investimentos   3.212   518 
Tributos e contribuições a recuperar LP   45.567   43 
Partes relacionadas ativo LP   1.811   9.821 
Imobilizado   163.632   161.257 
Intangível  85   100 
    218.707   176.449 
Total do ativo   326.057   249.616
Passivo e Patrimônio Líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   2.692   2.111 
Empréstimos, financiamentos e encargos    10.981   2.648 
Obrigações sociais e trabalhistas  3.371   3.907 
Tributos e contribuições sociais CP   41   84 
Outras contas a pagar   104   53 
    17.189   8.803 
Não circulante    
Empréstimos, financiamentos e encargos LP   53.105   58.224 
Tributos diferidos   16.943   445 
Tributos e contribuições sociais LP   -     -   
Partes relacionadas  20.271   2.794 
Provisões para contingências   2.012   2.692 
    92.331   64.155 
Patrimônio líquido    
Capital social   513.885   508.885 
Reservas de lucros   1.744   -   
Prejuízos acumulados   (299.092)  (332.227)
    216.537   176.658 
Total do passivo e patrimônio líquido   326.057  249.616

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
(Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019  508.885  -     (304.602)  204.283 
Prejuízo do exercício  -      (27.625)  (27.625)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020  508.885   -     (332.227)  176.658 
Aumento de capital  5.000    -     5.000 
Lucro líquido do exercício  -     1.744   33.132   34.876 
Saldos em 31 de Dezembro de 2021  513.885   1.744   (299.095)  216.534 
As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita líquida de vendas  23.259   21.659 
Variação do valor justo dos ativos biológicos   22.351   (2.490)
(-) Custo dos produtos vendidos   (9.459)  (9.940)
(=) Lucro bruto  36.151   9.229 
(+/-) Despesas/receitas operacionais    
Gerais e administrativas  (18.045)  (15.204)
Despesas com pessoal  (24.284)  (22.050)
Tributárias  (2.231)  (614)
Outras receitas (despesas) operacionais  34.643   17.087 
(=) Prejuízo operacional antes do resultado financeiro 26.234   (11.552)
Despesas financeiras   (9.699)  (16.106)
Receitas financeiras  31.988   382 
(=) Resultado financeiro líquido  22.289   (15.724)
(=) Prej. antes do imposto de renda e contrib. social 48.523   (27.276)
(-) Impostos diferidos  (13.647)  (348)
(=) Prejuízo do exercício   34.876   (27.624)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Agropaulo Agroindustrial S.A. (“Sociedade”), estabelecida à Fazenda Ypióca 
S/N, município de Maranguape, estado do Ceará, constituída na forma de sociedade 
por cotas de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade anônima de 
capital fechado em 02 de janeiro de 2012. 
A Sociedade tem por objetivo social: 
Atividade de apoio à agricultura, fornecimento de máquinas agrícolas com operador 
e Locação de bens móveis, compreendendo o aluguel de caminhões e tratores; 
Cultivo de arroz; Cultivo de milho; Cultivo de outros cereais não especificados 
anteriormente; Cultivo de cana-de-açúcar; Cultivo de soja; Cultivo de feijão; Cultivo 
de mandioca; Cultivo de outras plantas de lavouras temporárias não especificadas 
anteriormente; Criação de bovinos para corte; Criação de bovinos para leite; Criação 
de bovinos excerto para corte e leite; Criação de caprinos; Criação de ovinos; 
Criação de suínos; Serviço de preparação de terreno, cultivo e colheita; Serviço de 
secagem de cereais realizado no estabelecimento agrícola sob contrato; Fabricação 
de óleos e essências vegetais em bruto, naturais comestíveis ou não; Fabricação 
de rações e forragens balanceadas e de alimentos preparados para animais; 
Fabricação de aguardente de cana-de-açúcar e fabricação de outras aguardentes 
e bebidas destiladas; Fabricação, comercialização e exportação de álcool etílico, 
anidro e hidratado por processamento da cana-de-açúcar; Fabricação de adubos 
e fertilizantes fosfatados, nitrogenados e potássicos, compostos e complexos, 
para uso agrícola, fertilizantes compostos NPK e preparações micronutrientes; 
Fabricação de compostos e complexos, para uso agrícola e pecuário e preparações 
micronutrientes  e probióticos naturais; Fabricação de formulações químicas para 
o controle de insetos, fungos e ervas daninhas na agricultura e princípios ativos 
para defensivos agrícolas e desinfetantes domissanitários naturais; Comércio 
atacadista de mercadorias em gerais, com predominância de produtos alimentícios; 
Armazenamento e depósito, inclusive em câmaras frigoríficas e silos, de todo tipo de  
produtos acabados, matéria prima, embalagens, vasilhames, papelão e outros materiais. 
(sólidos, líquidos e grãos), por conta de terceiros; Preparação, vender e servir comida 
preparada, com ou sem bebidas alcoólicas ao público em geral, com serviço completo.
PLANOS PARA RECUPERAÇÃO DA LUCRATIVIDADE
Em virtude do prejuízo acumulado, a Sociedade está tomando as seguintes medidas 
para melhoria nos resultados dos próximos anos:
i. Aumentar a produtividade agrícola, gerando aumento de oferta de matéria prima e 
redução dos custos fixos da indústria e da matéria prima própria;
ii. Ampliação da área de pastageme produção de milho e soja, proporcionando 
aumento de produto para comercialização e redução dos custos fixos.
iii. Diversificação da produção, incluindo de óleos essenciais e fertilizantes naturais.
Por consequência das medidas acima, gerará para a Sociedade um aumento da 
produtividade, menor custo e longevidade das pastagens e acréscimo do rebanho bovino.
IMPACTOS DO COVID-10
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo corona vírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global prorrogado 
para o exercício de 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos 
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
a Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade, com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro nas receitas e fluxo de 
caixas estimados. A Sociedade não espepra ter perdas na recuperabilidade de seus ativos.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 30 de abril de 2022.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico, que 
geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca de ativos.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
3.1 Instrumentos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas 
perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada 
de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base 
na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos 
significativos na adoção do CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de 
créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
3.3 Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 

clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Estoques
Os estoques são avaliados ao custo ou valor líquido realizável, dos dois o menor.
Os custos incorridos para levar cada produto à sua atual localização e condição são 
contabilizados da seguinte forma:
• Matérias primas: custo de aquisição segundo o custo médio, líquido dos impostos 
recuperáveis quando aplicáveis. 
• Produtos acabados e em elaboração: custo dos materiais diretos e mão de obra e 
uma parcela proporcional das despesas gerais indiretas de fabricação com base na 
capacidade operacional normal.
• Almoxarifado: custo de aquisição segundo o custo médio, que não excede ao seu 
custo de reposição, os quais são baixados como custo da produção por ocasião do 
consumo ou obsolescência.
O valor realizável líquido corresponde ao preço de venda no curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para a realização da venda.
Quando necessário, os estoques são deduzidos de provisão para perdas, constituída 
em casos de desvalorização, obsolescência de produtos e perdas de inventário 
físico.
3.5 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas na 
legislação fiscal (ver nota explicativa nº 11). A baixa de um item do imobilizado 
ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultante 
do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado na conta “Outras (despesas) receitas - líquidas”.
3.6 Ativos biológicos
Os ativos biológicos correspondem a rebanho de bovinos e plantio e cultivo de 
pastagens, que serão utilizadas como matéria-prima na produção de açúcar, etanol 
e aguardente e estão avaliados pelo valor justo menos as despesas com vendas.
3.7 Empréstimos e financiamentos
Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos 
pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.  O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período.
3.8 Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.9 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 
As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.10 Tributação
Impostos correntes
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas 
vigentes no final do exercício.
Impostos diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos 
reconhecidos nas demonstrações contábeis e as bases fiscais correspondentes 
usadas na apuração do lucro tributável. 
Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no 
qual se espera que seja liquidado/realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente no final de cada exercício.
3.11 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Compahia se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de 
suas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a estas estimativas 
e premissas incluem a estimativa da vida útil de bens do imobilizado decorrente 
do curso normal das operações, e provisão para contingências. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua realização em períodos 
subsequentes, podem divergir, significativamente, das estimativas. 
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em 
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações 
contábeis. A Sociedade revisa suas estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3.12 Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um modelo para reconhecimento de receitas 
originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos valores 
devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca da 
transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
Após análise detalhada das receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas são 
reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. 
ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras 
na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Prejuízo do exercício  34.876   (27.624)

Itens que não afetam o caixa operacional   
Valor justo ativo biologio  (22.351)  2.490 
Baixa de imobilizado  3.961   274 
Reversão de impairment de mútuo (nota 15 (a))  -     -   
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  (679)  853 
Reversão de perda de crédito esperada  (18)  5 
Impostos diferidos  16.498   238 
Depreciação e amortização  4.889   3.205
  37.176  (20.559)

Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo   
(Aumento) / diminuição nas contas a receber  (1.897)  (729)
(Aumento) / diminuição nos estoques  (3.796)  1.849 
(Aumento) / diminuição nos ativos biológicos  (3.387)  (9.802)
(Aumento) / diminuição nos impostos a recuperar  (49.180)  (148)
(Aumento) / diminuição nos depósitos judiciais  310   (288)
(Aumento) / diminuição nos outros ativos  1.021   (902)
Aumento / (diminuição) em fornecedores  581   734 
Aumento / (diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  (579)  1 
Aumento / (diminuição) em outras contas a pagar  51   (6.351)
Caixa líquido das atividades operacionais  (19.700)  (36.195)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Partes relacionadas ativos  8.010   21.519 
Realização de investimentos  (2.694)  (518)
Aquisição de imobilizado  (11.200)  (4.580)
Aquisição de intangível  (8)  (94)
Caixa líquido das atividades de investimentos  (5.892)  16.327 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Partes Relacionadas Passivo  17.477   (860)
Captações/amortização de empréstimos  3.214   19.462
Aporte de Capital  5.000   -   
Caixa líquido das atividades de financiamentos  25.691   18.602 
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  99   (1.266)
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  81   1.347 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  180   81 
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  99   (1.266)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura
45cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Prejuízo do exercício   34.876  (27.624)
Outros resultados abrangentes   -  - 
Total do resultado abrangente do exercício   34.876   (27.624)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

AGRO PECUÁRIA BARREIRO S/A - CNPJ 20.788.873/0001-18 
BALANÇO PATRIMONIAL - Expresso em reais

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - 2021/2020 - Expresso em reais

NOTAS EXPLICATIVAS

ATIVO 2021 2020
CIRCULANTE 
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 9.997,84  9.997,84 
CAIXA GERAL 9.997,84  9.997,84 
TOTAL CIRCULANTE 9.997,84  9.997,84 
NÃO CIRCULANTE 
REALIZAVEL A LONGO PRAZO -  -   
EMPRESTIMOS A PESSOA LIGADA 0,00 0,00
IMOBILIZADO 21,65  21,65 

  CAPITAL RES. DE LUCROS RES. DE CAPITAL LUC/PREJ ACUM. TOTAL
  SUBSCRITO   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020  100.000,00   -     -     (89.980,51)  10.019,49 
AUMENTO DE CAPITAL  -     -     -     -     -   
LUCRO/PREJUIZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  -     -     -     -     -   
RESERVA LEGAL  -     -     -     -     -   
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021  100.000,00   -     -     (89.980,51)  10.019,49 

A Sociedade Agro Pecuária Barreiro S/A foi fundada em 30 de abril de 2005 na forma de sociedade por cotas de responsabilidades limitada e transformada em Sociedade 
Anônima de Capital Fechado em Assembleia Realizada em 23 de março de 2012.  O Balanço de abertura e as Demonstrações Contábeis foram elaboradas segundo as práticas 
contábeis adotadas no Brasil que abrangem, além das disposições da legislação societária brasileira, os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis – CPC, homologados pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM. As alterações trazidas pela Lei nº 11.638/07 e pela Lei nº 11.941/09 à Lei nº 
6.404/76 estão sendo observadas integralmente e adotadas    quando aplicável. Tais alterações à Lei nº 6.404/76 atualizaram a legislação societária brasileira, possibilitaram o 
processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS) e permitiram que novas normas 
e procedimentos contábeis fossem expedidos pelos órgãos reguladores em consonância com os padrões internacionais de contabilidade. A empresa no momento escontra-se 
inativa. André Vidal Júnior - Diretor. Sebastião Martins de Oliveira Júnior - Contador CRC-Ce 009828/0-0. As notas explicativas da Adminsitração são parte integrante das 
demonstrações contábeis. BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/
O-5. ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

Terras 21,65  21,65 
TOTAL NÃO CIRCULANTE 21,65  21,65 
TOTAL DO ATIVO                                                                                                                  10.019,49 
PASSIVO 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
CAPITAL SOCIAL                                                                                                                  100.000,00 
PREJUIZOS ACUMULADOS                                                                                                (89.980,51)
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  10.019,49 
TOTAL DO PASSIVO E PAT. LÍQUIDO  10.019,49 

100.000,00
(89.980,51)

10.019,49 
10.019,49 

10.019,49

14,6cm de largura
8cm de altura
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O ESTADO DIGITAL



NATURÁGUA ÁGUAS MINEIRAIS INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A.  CNPJ 07.576.952/0001-05
BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   3.555   2.472 
Contas a receber   7.171   5.942 
Estoques   7.568   6.414 
Tributos e contribuições a recuperar CP   7.268   4.753 
Outros ativos   275   5.229 
    25.837   24.810 
Não circulante    
Depósitos judiciais   121   80 
Tributos e contribuições a recuperar LP   345   270 
Partes relacionadas    549   1.047 
Investimento   4.383   5.352 
Imobilizado   110.866   78.483 
Intangível   6.400   2.292 
    122.664   87.524 
Total do ativo  148.501   112.334

Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante   
Fornecedores   3.953   9.866 
Empréstimos e financiamentos cp   3.223   1.020 
Obrigações sociais e trabalhistas   2.670   2.251 
Tributos e contribuições sociais CP   1.774   1.112 
Outras contas a pagar   101   4.363 
Obrigação pela aquisição de ativos   -     5.665 
    11.721   24.277 
Não circulante   
Empréstimos e financiamentos lp   5.484   -   
Outras contas a pagar LP   720   720 
Tributos e contribuições sociais LP   2.199   2.312 
Partes Relacionadas LP   10.065   5.606 
Provisões para contingências   1.302   1.302 
    19.770   9.940 
Patrimônio líquido   
Capital social   116.018   79.911 
Reservas de lucros   992   1.107 
Prejuízos acumulados   -     (2.901)
    117.010   78.117 
Total do passivo e patrimônio líquido   148.501   112.334 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  79.911   -     -     -    (4.093)   -     75.818 
Lucro líquido do exercício  -     -     -     -     -     2.263   2.263 
Absorção de prejuízo acumulado  -     -     170   936   1.157  (2.263)   -   
Outras mutações no patrimônio líquido  -     -     -     -     35   -     35 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  79.911   -     170   936  (2.901)   -     78.116 
Lucro líquido do exercício  -     4   195   793   2.901   3.892  7.785 
Integralização de capital   36.106   -     (170)  (936)   -     -     35.000 
Absorção de prejuízo acumulado  -     -     -     -     -    (3.892)  (3.892) 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  116.017   4   195   793   -     -     117.009 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita líquida de vendas   59.076   48.639 
(-) Custo dos produtos vendidos   (24.557)  (17.086)
(=) Lucro bruto   34.519   31.553 
(+/-) (Despesas)/receitas operacionais   
Gerais e administrativas   (29.776)  (25.266)
Tributárias   (1.112)  (979)
Resultado de equivalência patrimonial   -     868 
Outras receitas (despesas) operacionais   2.878   (1.303)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) operacional antes 
do resultado financeiro   6.509   4.873 
 Despesas financeiras   (2.717)  (2.617)
Receitas financeiras   375   414 
(=) Resultado financeiro, líquido   (2.342)  (2.203)

1. INFORMAÇÕES GERAIS
Naturágua Águas Minerais Industria e Comércio S.A. (“Sociedade”), estabelecida 
na cidade de Fortaleza, estado do Ceará à Av. Professor José Arthur de Carvalho, 
1001- Bairro: Lagoa Redonda - CEP: 60.831-370, constituída na forma de 
sociedade por cotas de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade 
anônima em 2 de abril de 2012.
A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades: a) Exploração e 
aproveitamento de jazidas minerais no território nacional, desenvolvendo a 
atividade de mineração em geral, incluindo a industrialização e comercialização 
dos bens minerais produzidos; e b) Comércio, transporte e distribuição de água 
mineral, inclusive a granel. Seu prazo de duração é indeterminado.
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Prorrogado 
para 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa 
da Sociedade.
Incorporação: empresa Japecanga Distribuidora de Água Ltda.
Em 11 de novembro de 2021, a Companhia incorporou a totalidade das ações 
representativas do capital social da empresa Japecanga Distribuidora de Água 
Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 19.604.769/0001- 47, com sede no Núcleo Rural 
Zona Rural, S/N, bairro São Miguel, Japecanga, Macaíba- RN, CEP: 59280-000.
Em decorrência da operação de incorporação, as atividades operacionais da 
Incorporada foram assumidas pela filial da Incorporadora, estabelecida na Fazenda 
Palmeiras do Alto, S/N, Núcleo Zona Rural, bairro Zona Rural, Distrito Japecanga, 
Macaíba-RN, CEP: 59280-000, sob a razão social Naturágua Águas Minerais Ind. 
e Com. S/A, inscrita no CNPJ sob o nº 07.576.952/0006-01 e Inscrição Estadual nº 
20.591.381-4, de forma que os atuais benefícios fiscais concedidos à Incorporada 
pelo Estado do Rio Grande do Norte sejam sucedidos pela Incorporadora.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a) Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
b) Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
c) Moeda funcional 
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3.  PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
a) Instrumentos financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - VJORA, 
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As 
provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito 
esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os 
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de 
perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do 
CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
c) Aplicações financeiras
Representadas por investimentos temporários que serão mantidos até as suas datas 
de vencimento, com conversibilidade em caixa em mais de 90 dias da data da 
aplicação, e estão registrados pelos valores de custo acrescidos dos rendimentos 
auferidos até as datas das demonstrações financeiras, que não excedem o valor de 
mercado ou de realização.
d) Clientes e provisão para crédito de liquidação duvidosa 
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.

e) Estoques
Os estoques são avaliados com base no menor valor entre o custo histórico de 
aquisição e produção e o valor líquido realizável. Os custos dos estoques são 
determinados pelo método do custo médio. Os custos incorridos para levar cada 
produto à sua atual localização e condição.
f) Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada. As depreciações são calculadas utilizando as taxas determinadas no 
estudo de vida útil. A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou 
quando não há benefícios econômicos futuros resultante do uso contínuo do ativo. 
Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação 
com o valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado na conta 
“Outras (despesas) receitas - líquidas”.
g) Empréstimos e financiamentos
Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos 
pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.  O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período.
h) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
i) Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
j) Tributação
Impostos correntes
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro 
tributável do exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado 
porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, 
além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas 
alíquotas vigentes no final do exercício.
Subvenção governamental 
As subvenções governamentais são reconhecidas quando existe segurança razoável 
de que a Sociedade irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão 
recebidas. São reconhecidas sistematicamente no resultado durante os períodos 
nos quais a Sociedade reconhece como despesas os correspondentes custos que as 
subvenções pretendem compensar. 
A partir de 01de outubro de 2012, conforme Laudo Constitutivo nº 0452/2018 e 
Laudo Constitutivo nº 0008/2021, emitidos pela SUDENE – Superintendência do 
Desenvolvimento do Nordeste, a Sociedade goza de incentivo fiscal de redução 
de 75% do cálculo do imposto de renda sobre o lucro da exploração até o ano 
calendário de 2027 e 2030, respectivamente. Esse incentivo incide sobre as receitas 
proveniente da comercialização.
Impostos diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos 
reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes 
usadas na apuração do lucro tributável. 
Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no 
qual se espera que seja liquidado/realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente no final de cada exercício.
k) Uso da estimativa e julgamento
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se 
na expectativa histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, 
consideradas razoáveis para as circunstâncias. Estimativas e premissas são revistas de 
maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no 
período em que as mesmas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 
As informações sobre incertezas quanto às premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício 
estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: vida útil do ativo 
imobilizado e provisões para riscos cíveis, fiscais e tributárias, as quais, apesar de 
refletirem o julgamento da melhor estimativa possível por parte da Administração da 
Sociedade, relacionadas à probabilidade de eventos futuros, podem eventualmente 
apresentar variações em relação aos dados e valores reais.
l) Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
A Sociedade analisou sua principal receita que é com venda de água mineral no 
mercado interno.
Após análise detalhada dessas receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas 
são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
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DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício  3.892   2.263 
   
Itens que não afetam o caixa operacional   
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  -     1.089 
Resultado da equivalência patrimonial  -     868 
Depreciação e amortização  6.134   4.465 
Perda de crédito esperada  (24)  (44)
   10.002   8.641 
   
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo   
(Diminuição)/aumento nas contas a receber  (1.205)  2.573 
Diminuição nos estoques  (1.154)  (2.731)
Diminuição nos impostos a recuperar  (2.590)  3.374 
Diminuição de depósitos judiciais  (41)  (1)
Aumento/(diminuição) nos outros ativos  4.954   (2.871)
Aumento/(diminuição) em fornecedores  (5.913)  (2.348)
Aumento/(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  968   920 
Diminuição outras contas a pagar  (4.262)  39 
Caixa líquido das atividades operacionais  (9.243)  (1.045)
   
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Partes relacionadas ativas  498   1.133 
Aquisição de imobilizado  (45.135)  (15.547)
Aquisição de investimentos  969   (1.079)
Baixa de Imobilizado  2.511   796 
Caixa líquido das atividades de investimentos  (41.157)  (14.697)
   
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Partes relacionadas passivo  4.459   9.008 
Obrigação pela aquisição de ativos  (5.665)  523 
Aquisição de empréstimos e financiamentos  7.687   (366)
Aporte de Capital  35.000   -   
Caixa líquido das atividades de financiamentos  41.481   9.165 
   
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  1.083   2.064 
   
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  2.472   408 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  3.555   2.472 
   
(Redução)/aumento líquido de caixa e equivalentes de caixa  1.083   2.064 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura x 46cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Lucro líquido/(prejuízo) do exercício   3.892  2.263
Outros resultados abrangentes   -  - 
Total do resultado abrangente do exercício   3.892   2.263

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

Capital
social

Reserva 
legal

Reserva de lucros Lucros líquidos/ 
(prejuízos) 

acumulados
Reserva de 

incentivos fiscais
Resultado 

do exercício Total
Reserva de lucros 

a realizar

 (=) Lucro líquido/(prejuízo) antes 
dos impostos sobre a renda   4.167  2.670 
(-) Impostos sobre a renda   (275)  (407)
(=) Lucro líquido/(prejuízo) do exercício   3.892   2.263 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).

YPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS S.A. CNPJ. 11.775.945/0001-00
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante   
Caixa e equivalentes de caixa  3.177   4.163 
Contas a receber  8.560   5.420 
Estoques  12.847   7.555 
Tributos e contribuições a recuperar CP  6.810   4.523 
Outros ativos  144   357 
    31.538   22.018 
Não circulante   
Imobilizado  21.844   23.047 
Intangível   62   77 
    21.906   23.124 
Total do ativo   53.444   45.142
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   13.187   9.017 
Empréstimos e financiamentos   11.472   5.007 
Obrigações sociais e trabalhistas   246   206 
Tributos e contribuições sociais CP  1.049   1.639 
Adiantamentos de clientes  1.376   314 
    27.330   16.183 
Não circulante    
Empréstimos e financiamentos LP  5.498   9.841 
Partes Relacionadas P LP  227   194 
Provisões para Contingências   -     55 
    5.725   10.090 
Patrimônio líquido    
Capital social   20.958   20.958 
Reservas de lucros   76   -   
Prejuízo acumulado  (645)  (2.089)
    20.389   18.869 
Total do passivo e patrimônio líquido  53.444   45.142 

 As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita líquida de vendas  256.541   194.873 
(-) Custo dos produtos vendidos  (245.873)  (189.769)
(=) Lucro bruto  10.668   5.104 
(+/-) Despesas/receitas operacionais   
Gerais e administrativas   (9.434)  (6.465)
Tributárias  (585)  (79)
Outras receitas (despesas) operacionais   2.429   266 
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 3.078   (1.174)
Despesas financeiras   (1.706)  (360)
Receitas financeiras   149   223 
(=) Resultado financeiro, líquido   (1.557)  (137)
(=) (Prejuízo)/lucro líquido antes do Imposto de 
Renda e Contribuição Social  1.521   (1.311)
(-) Impostos sobre a renda - diferido   -     -   
(=) (Prejuízo)/lucro líquido do exercício  1.521   (1.311)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Sociedade Ypetro Distribuidora de Combustíveis S.A. (“Sociedade”), com sede 
na cidade de Maracanaú, Estado do Ceará, na Av. Quarto Anel Viário, s/n, KM 12,5, 
Parque Novo Mondubim, Quadra 100/105, bairro Pajuçara, constituída na forma 
de sociedade por cotas de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade 
anônima de capital fechado em 02 de Janeiro de 2011.
A Sociedade tem por objetivo as seguintes atividades:
a) Industrialização, beneficiamento e comercialização no atacado e varejo de 
produtos derivados de petróleo e álcool combustível, aditivados ou não, inclusive 
gasolina, óleo diesel, querosene, álcool hidratado, álcool anidro, Gás Natural 
Veicular, biocombustíveis e outros produtos que venham a ser autorizados pela 
ANP – Agência Nacional de Petróleo;
b) Produção e comercialização de aditivos para combustíveis utilizados para 
motores de combustão interna;
c) Importação e exportação de matérias primas e produtos acabados necessárias ao 
seu processo produtivo e comercial. 
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que o novo 
coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global.  Prorrogado para 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa 
da Sociedade.
2  APRESENTAÇÃO E ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei 
das Companhias por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Sociedade. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
3.1 Instrumentos financeiros
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes - VJORA, 
com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratuais. As 
provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito 
esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os 
possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de 
perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do 
CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
3.3 Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 

provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Estoques
De acordo com o CPC 16 R1 - Estoques, os estoques são registrados ao custo médio 
de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.
3.5 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas na 
vida útil. A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não 
há benefícios econômicos futuros resultante do uso contínuo do ativo. Os ganhos 
e as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação com o 
valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado na conta “Outras 
(despesas) receitas - líquidas”.
3.6  Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.7 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.8 Tributação
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas 
alíquotas vigentes no final do exercício.
3.9 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil requer que a Administração da Sociedade se baseie em 
estimativas para o registro de certas transações que afetam os ativos e passivos, 
receitas e despesas, bem como a divulgação de informações sobre dados de suas 
demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos a estas estimativas e premissas 
incluem a estimativa da vida útil de bens do imobilizado decorrente do curso 
normal das operações, e provisão para contingências. Os resultados finais dessas 
transações e informações, quando de sua realização em períodos subsequentes, 
podem divergir, significativamente, das estimativas. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores significativamente 
divergentes dos registrados nas demonstrações contábeis. A Sociedade revisa suas 
estimativas e premissas pelo menos anualmente. 
3.10 Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
A Sociedade analisou sua principal receita que é com venda de combustíveis no 
mercado interno.
Após análise detalhada dessas receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas 
são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-
20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE 
O. JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações 
financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede 
da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) (Prejuízo)/lucro líquido do exercício  1.521   (1.311)
    
Itens que não afetam o caixa operacional   
 
Baixa de imobilizado 55   97 
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  (55)  (77)
Reversão de perda de crédito esperada (159)  -   
Depreciação e amortização 2.361   589 
    
   3.723   (702)
    
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo   
 
Aumento líquido/(diminuição) nos contas a receber  (2.982)  (506)
Aumento líquido/(diminuição) nos estoques  (5.292)  (4.704)
Diminuição nos impostos a recuperar (2.287)  (2.603)
Aumento líquido/(diminuição) nos outros ativos  213   (128)
(Diminuição)/aumento líquido em fornecedores  4.170   4.823 
Aumento líquido em obrigações trabalhistas  40   28 
Aumento líquido/(diminuição) em obrigações tributárias  (590)  116 
(Diminuição)/aumento líquido em outras contas a pagar 1.062   (72)
Caixa líquido das atividades operacionais  (5.666)  (3.046)
    
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
 
Aquisição de imobilizado  (1.198)  (1.580)
Aquisição de intangível  -     -   
Caixa líquido das atividades de investimentos (1.198)  (1.580)
    
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
 
Partes relacionadas   33   (10.000)
Aquisição de empréstimos e financiamentos  2.122   14.848 
Aporte de Capital  -     -   
Caixa líquido das atividades de financiamentos 2.155   4.848 
    
Aumento líquidoi(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (986)  (480)
    
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  4.163   4.643 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  3.177   4.163 
     
Aumento líquidoi(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (986)  (480)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura
40cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
(Prejuízo)/lucro líquido do exercício   1.521   (1.311)
Outros resultados abrangentes   -   - 
Total do resultado abrangente do exercício   1.521   (1.311)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019    20.958   -     -     (778)  20.180 
Resultado do exercício    -  -    (1.311)  (1.311)
Saldos em 31 de dezembro de 2020    20.958   -     -      (2.089)  18.869 
Aumento de capital    -   -     -     -     -   
Resultado do exercício    -   -   -     1.521   1.521 
Reserva legal     76    (76) -   
Saldos em 31 de dezembro de 2021    20.958   76   -     (644)  20.390 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).
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SANTELISA INDÚSTRIA DE EMBALAGENS S/A CNPJ - 06.604.714/0001-95
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   4.213   4.822 
Contas a receber  15.504   13.852 
Estoques   7.886   5.065 
Tributos e contribuições a recuperar CP   1.171   1.206 
Outros ativos   2.105   178 
    30.879   25.123 
Não circulante    
Depósitos judiciais   344   340 
Partes Relacionadas   35.396   9.513 
Tributos e contribuições a recuperar LP   37   186 
Imobilizado   79.426   82.114 
Intangível   15   22 
Ativo Biológico   4.090   4.390 
    119.308   96.565 
Total do ativo   150.187   121.688
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   3.396   2.854 
Obrigações sociais e trabalhistas   2.114   1.720 
Tributos e contribuições sociais CP   1.666   1.846 
Outras contas a pagar   186   160 
    7.362   6.580 
Não circulante    
Tributos e contribuições sociais LP  8.482   8.682 
Impostos diferidos   575   474 
Partes relacionadas LP   260   244 
Provisões para contingências   1.377   703 
    10.694   10.103
Patrimônio líquido    
Capital social   110.172   110.172 
Reserva de Lucros  21.959   -   
Prejuízos/Lucros acumulados   -     (5.167)
    132.131   105.005 
Total do passivo e patrimônio líquido   150.187   121.688 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita bruta de produtos e serviços  141.727   94.719 
(-) Vendas canceladas   (502)  (713)
(-) Impostos   (41.640)  (21.626)
Receita líquida de vendas  99.585   72.380 
(-) Custo dos produtos vendidos  (71.824)  (45.567)
(=) Lucro bruto  27.761   26.813 
(+/-) Despesas/receitas operacionais    
Gerais e administrativas  (17.432)  (12.351)
Tributárias  (744)  (315)
Outras receitas/despesas operacionais  18.466   3.029 
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro 28.051   17.176 
Despesas financeiras  (231)  (982)
Receitas financeiras   355   357 
(=) Resultado financeiro líquido   124   (625)
(=) Lucro antes do Imposto de Renda e Contrib. Social 28.175   16.551 
(-) Impostos correntes   (946)  (1.125)
(-) Impostos diferidos   (102)  (70)
(=) Lucro líquido do exercício   27.127   15.356 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Companhia Santelisa Indústria de Embalagens S.A. (“Companhia”), estabelecida 
na cidade de São Gonçalo do Amarante, estado do Ceará na Estrada Catuana 
Pecém, s/n Km 12 – Pecém, registrada na Junta Comercial do Estado do Ceará 
sob Nire 23300032616, por despacho de 12 de Fevereiro de 1981 na forma de 
Companhia por cotas de responsabilidades limitadas. Transformada em sociedade 
anônima de capital fechado em 2 de Abril de 2012.
A Companhia tem por objetivo as seguintes atividades: a) exploração agrícola 
da cana-de-açúcar, mandioca e outros produtos básicos; b) industrialização de 
aguardente, álcool hidratado, papel e papelão; c) exploração da piscicultura (criação 
e reprodução de peixes); d) exploração dos serviços de beneficiamento de peixes; 
e) fabricação e comercialização de ração animal; e f) exportação de produtos de 
origem animal. Seu prazo de duração é indeterminado.
IMPACTOS DO COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo corona vírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Prorrogada 
para 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos 
valores reconhecidos nas demonstrações financeiras.
a Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade, com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro nas receitas e fluxo de 
caixas estimados. A Sociedade não espera ter perdas na recuperabilidade de seus ativos.
2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
a) Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei 
das Companhias por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
As demonstrações contábeis foram aprovadas pela Diretoria em 30 de abril de 2022.
b) Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços.
c) Moeda funcional 
As demonstrações contábeis são apresentadas em milhares de reais, que é a moeda 
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real 
foram arredondadas para milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma. 
3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos 
os exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
a) Instrumentos financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas 
perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada 
de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base 
na experiência real de perda de crédito nos últimos anos. Não houve impactos 
significativos na adoção do CPC 48/IFRS 9 em função da adoção das “perdas de 
créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
b) Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
c) Contas a receber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das estimativas créditos de liquidação duvidosa. A 
estimativa para créditos de liquidação duvidosa foi realizada com base na análise 
de risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, e 
é considerada suficiente pela Administração da Companhia para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
d) Estoques
De acordo com o CPC 16 R1 - Estoques, os estoques são registrados ao custo médio 
de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.
e) Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada. 
As depreciações são calculadas utilizando as taxas determinadas no estudo de vida 
útil. A baixa de um item do imobilizado ocorre após alienação ou quando não há 

benefícios econômicos futuros resultante do uso contínuo do ativo. Os ganhos e 
as perdas decorrentes de alienações são determinados pela comparação com o 
valor contábil e são reconhecidos na demonstração do resultado na rubrica “Outras 
(despesas) receitas - líquidas”.
f) Empréstimos e financiamentos
Estão demonstrados pelos valores de contratação, acrescidos dos encargos 
pactuados, que incluem juros e atualização monetária ou cambial incorridos.  O 
método de juros efetivos é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo 
financeiro e alocar sua despesa de juros pelo respectivo período.
g) Outros ativos e passivos circulantes e não circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
h) Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
i) Tributação
Impostos correntes
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro 
tributável do exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do 
resultado porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros 
exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma 
permanente. 
A provisão para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas 
alíquotas vigentes no final do exercício.
Subvenção governamental 
As subvenções governamentais são reconhecidas quando existe segurança razoável 
de que a Companhia irá atender às condições relacionadas e que as subvenções 
serão recebidas. São reconhecidas sistematicamente no resultado durante os 
períodos nos quais a Companhia reconhece como despesas os correspondentes 
custos que as subvenções pretendem compensar. 
A partir de 10 de outubro de 2012, conforme Laudo Constitutivo nº 0302//2018, 
emitido pela SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, a 
Companhia goza de incentivo fiscal de redução de 75% do cálculo do imposto de 
renda sobre o lucro da exploração até o ano calendário de 2027. Esse incentivo 
incide sobre as receitas proveniente da comercialização.
Impostos diferidos
O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e passivos 
reconhecidos nas demonstrações contábeis e as bases fiscais correspondentes 
usadas na apuração do lucro tributável. 
Os impostos diferidos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no 
qual se espera que seja liquidado/realizado, com base nas alíquotas previstas na 
legislação tributária vigente no final de cada exercício.
j) Reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3-Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
A Sociedade analisou sua principal receita que é com venda de embalagens de 
papelão no mercado interno.
Após análise detalhada dessas receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas 
são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
.k) Uso da estimativa e julgamento
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-
se na expectativa histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos 
futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. Estimativas e premissas são 
revistas de maneira contínua. Revisões com relação às estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as mesmas são revisadas e em quaisquer períodos 
futuros afetados.
As informações sobre incertezas quanto às premissas e estimativas que possuam um 
risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício 
estão relacionadas, principalmente, aos seguintes aspectos: vida útil do ativo 
imobilizado e provisões para riscos cíveis, fiscais e tributárias e mensuração do 
ativo biológico, as quais, apesar de refletirem o julgamento da melhor estimativa 
possível por parte da Administração da Companhia, relacionadas à probabilidade de 
eventos futuros, podem eventualmente apresentar variações em relação aos dados 
e valores reais.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-
20. ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE 
O. JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações 
financeiras na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede 
da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Lucro líquido do exercício  27.127   15.356 
   
Itens que não afetam o caixa operacional   
Impostos diferidos  102   70 
Mudança no valor justo de ativos biológicos  572   (276)
Provisão para riscos cíveis, trabalhistas e fiscais  674   (760)
Reversão de perda de crédito esperada  (43)  -   
Depreciação e amortização  5.114   4.695 
   33.546   19.085 
   
Aumento/(diminuição) das contas de ativo e passivo   
Diminuição no contas a receber  (1.609)  (4.534)
Aumento nos estoques  (2.821)  385 
Aumento/(diminuição) nos impostos a recuperar  184   310 
(Diminuição) depósitos judiciais  (4)  41 
Aumento/(diminuição) nos outros ativos  (1.927)  249 
(Diminuição)/aumento em fornecedores  542   (2.826)
Aumento/(diminuição) em obrigações trabalhistas e tributárias  14   1.752 
Diminuição em outras contas a pagar  26   234 
Caixa líquido das atividades operacionais  (5.595)  (4.389)
   
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
Partes relacionadas ativo  (25.883)  (9.513)
Aquisição de intangível  -     (1)
Aquisição de imobilizado  (2.921)  (1.758)
Aquisição de ativo biológico  -     (179)
Baixa de imobilizado  228   43 
Caixa líquido das atividades de investimentos  (28.576)  (11.408)
   
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
Partes relacionadas passivo  16   57 
Pagamentos de empréstimos e financiamentos  -     -   
Aumento de capital  -     -   
Caixa líquido das atividades de financiamentos  16   57 
   
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (609)  3.345 
   
Caixa e equivalentes de caixa no início do período  4.822   1.477 
Caixa e equivalentes de caixa no final do período  4.213   4.822 
   
Aumento líquido/(redução) de caixa e equivalentes de caixa  (609)  3.345 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura
45cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Lucro líquido do exercício   27.127  15.356
Outros resultados abrangentes   -  - 
Total do resultado abrangente do exercício   27.127    15.356 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de dezembro de 2019  110.172  448  257  -    (21.349) 89.528 
Aumento de capital  -        -   
Outras movimentações no patrimonio líquido      122  122 
Reserva de lucros   665  2.060  -    (2.725) 
Lucro líquido do exercício  -       15.356  15.356 
Saldos em 31 de dezembro de 2020  110.172  1.113  2.317  -    (8.596) 105.006 
Reserva de Lucros  -    1.356  17.085  88  (18.531) (2)
Lucro líquido do exercício  -       27.127  27.127 
Saldos em 31 de dezembro de 2021  110.172  2.469  19.402  88  -    132.131 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).

YPLASTIC EMBALAGENS PLASTICAS S.A. CNPJ. 15.293.108/0001-97
BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO 

DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)
Ativo  2021 2020
Circulante    
Caixa e equivalentes de caixa   116   5.468 
Contas a receber   1.281   1.461 
Estoques   4.541   2.075 
Tributos e contribuições a recuperar CP   835   9 
Outros ativos   28   1.973 
   6.801   10.986 
Não circulante    
Outros ativos nc  3   3 
Tributos e contribuições a recuperar NC   21   16 
Partes relacionadas    1.637   2.545 
Tributos diferidos   -     50 
Imobilizado   15.012   7.134 
    16.673  9.748 
Total do ativo  23.474   20.734
Passivo e patrimônio líquido  2021 2020
Circulante    
Fornecedores   2.838   424 
Empréstimos e financiamentos   -     -   
Obrigações sociais e trabalhistas   339   258 
Outras contas a pagar   4   20 
Tributos e contribuições sociais CP   99   221 
    3.280   923 
Não circulante    
Provisões para Contingências   39   39 
Tributos e contribuições sociais LP   928   1.019 
Partes relacionadas P   69   59 
    1.036   1.117 
Patrimônio líquido    
 Capital social   28.859  28.859 
Reserva de Lucros   459   -   
Prejuízos acumulados   (10.160)  (10.165)
    19.158   18.694 
Total do passivo e do patrimônio líquido   23.474   20.734 

 As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

   2021 2020
Receita líquida de vendas   10.479   8.524 
(-) Custo dos produtos vendidos  (8.769)  (8.551)
(=) Lucro bruto   1.710   (27)
(+/-) Despesas/receitas operacionais    
Gerais e administrativas   (1.968)  (2.121)
Tributárias   (148)  (140)
Outras receitas (despesas) operacionais   806   498 
(=) Lucro operacional antes do resultado financeiro  400   (1.790)
Despesas financeiras   (29)  (37)
Receitas financeiras   92   82 
(=) Resultado financeiro líquido   63   45 
(=) Prejuízo do exercício   463   (1.745)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

1 INFORMAÇÕES GERAIS
A Yplastic Embalagens Plásticas S/A sede e foro juridico na cidade de Fortaleza, 
Estado do Ceara, na Rua Francisco Leandro, 399, Sala 01, bairro Messejana. A 
Sociedade foi fundada em 29 de fevereiro de 2012 na forma de sociedade por cotas 
de responsabilidades limitada e transformada em Sociedade Anônima de Capital 
Fechado em Assembleia Realizada em 04 de Maio de 2012. 
A Sociedade tem por objetivo social: Industrializacao de embalagens plasticas e 
de produtos de origem pecuaria; Armazenamento de produtos acabados, materia 
prima, embalagens, vasilhames, papelao e outros materiais.
Efeitos COVID-19
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que 
o novo coronavírus (COVID-19) é uma emergência de saúde global. Prorrogado 
para 2021.
O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza 
para os agentes econômicos e podem gerar os impactos relevantes nos valores 
reconhecidos nas demonstrações contábeis.
A Administração avalia de forma constante os impactos da pandemia do COVID-19 
nas operações e na posição patrimonial e financeira da Sociedade com o objetivo de 
implementar medidas apropriadas para mitigar os impactos do surto nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é 
atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro no fluxo de caixa 
da Sociedade.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
2.1 Declaração de conformidade
As demonstrações contábeis foram preparadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na 
Lei das Sociedades por Ações que incorporam as alterações trazidas pela Lei no 
11.638/07 e pela Lei no 11.941/09.
A Sociedade considerou as orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na 
elaboração das demonstrações contábeis. Dessa forma, as informações relevantes 
próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e 
correspondem às utilizadas pela Administração da Sociedade na sua gestão.
2.2 Base de elaboração
As demonstrações contábeis foram elaboradas com base no custo histórico. O custo 
histórico geralmente é baseado no valor justo das contraprestações pagas em troca 
de bens e serviços.
A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de 
abril de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as 
demonstrações contábeis.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações contábeis são mensurados usando a moeda 
do principal ambiente econômico no qual a Sociedade atua (“moeda funcional”).
A Administração da Sociedade definiu a moeda corrente do Brasil, o real (R$), 
como sua “Moeda Funcional”, sendo esta a premissa utilizada na preparação das 
demonstrações contábeis apresentadas.
3 PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente em todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações contábeis. 
3.1 Instrumentos Financeiros
Classificação – Ativos e passivos financeiros 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos   
financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR). 
A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de mantidos até o 
vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais:
O modelo de perdas esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao 
custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros Resultados Abrangentes 
- VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos 
contratuais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas 
de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos 
os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida esperada de um instrumento 
financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de perda 
de crédito nos últimos anos. Não houve impactos significativos na adoção do CPC 48/
IFRS 9 em função da adoção das “perdas de créditos esperadas”.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no 
balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de compensar os 
valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base líquida, ou 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.
3.2 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários à 
vista, investimentos temporários de curto prazo, considerados de liquidez imediata, 
com conversibilidade em caixa em menos de 90 dias da data da aplicação e 
conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitos a um 
insignificante risco de mudança de valor, os quais são registrados pelos valores 
de custo acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas das demonstrações 
contábeis, não excedendo o valor da negociação.
3.3 Contas a reber
As contas a receber estão registradas pelo valor nominal dos títulos representativos 
desses créditos, líquidas das provisões para créditos de liquidação duvidosa. A 
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi estimada com base na análise de 
risco dos créditos, que contempla o histórico de perdas, a situação individual dos 
clientes, as garantias reais para os débitos e a avaliação dos assessores jurídicos, 
e é considerada suficiente pela Administração da Sociedade para cobrir eventuais 
perdas sobre os valores a receber.
3.4 Estoques
De acordo com o CPC 16 R1 - Estoques, os estoques são registrados ao custo médio 

de aquisição, que não supera os valores de mercado ou valor líquido de realização.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal 
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados 
necessários para efetuar a venda.
3.5 Imobilizado
Está demonstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e perda por redução do valor recuperável (se aplicável). 
As depreciações são calculadas pelo método linear com base nas taxas previstas 
na legislação fiscal (ver nota explicativa nº 7). A baixa de um item do imobilizado 
ocorre após alienação ou quando não há benefícios econômicos futuros resultante 
do uso contínuo do ativo. Os ganhos e as perdas decorrentes de alienações são 
determinados pela comparação com o valor contábil e são reconhecidos na 
demonstração do resultado na conta “Outras (despesas) receitas - líquidas”.
3.6 Outros ativos e passivos circulantes e não-circulantes
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e não circulante, obedecem 
ao prazo de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos 
estão apresentados pelo seu valor de custo ou realização e por valor conhecido 
e calculável, respectivamente, incluindo, quando aplicável, os rendimentos, os 
encargos e as variações monetárias e cambiais.
3.7 Provisões tributárias, trabalhistas e cíveis 
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cíveis e tributárias) são reconhecidas 
quando: a Sociedade tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive 
obligation) como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de 
recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com 
segurança. As provisões não são reconhecidas com relação às perdas operacionais 
futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las 
é determinada levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. 
Uma provisão é reconhecida mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada 
com qualquer item individual incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
3.8 Tributação
Quando da existência de lucros tributáveis, as provisões para imposto de renda e 
contribuição social foram constituídas às alíquotas de 15% (quinze por cento), mais 
adicional de 10% (dez por cento), e 9% (nove por cento), respectivamente, sobre o 
lucro contábil, ajustado pelas adições e exclusões fiscalmente admitidas. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social está baseada no lucro tributável do 
exercício que difere do lucro apresentado na demonstração do resultado porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social é calculada com base nas alíquotas 
vigentes no final do exercício.
3.9 Subvenção governamental
As subvenções governamentais são reconhecidas quando existe segurança razoável 
de que a Sociedade irá atender às condições relacionadas e que as subvenções serão 
recebidas. São reconhecidas sistematicamente no resultado durante os períodos 
nos quais a Sociedade reconhece como despesas os correspondentes custos que as 
subvenções pretendem compensar. 
A partir de 01de outubro de 2012, conforme Laudo Constitutivo nº 0485/2018, 
emitido pela SUDENE – Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste , a 
Sociedade goza de incentivo fiscal de redução de 75% do cálculo do imposto de 
renda sobre o lucro da exploração até o ano calendário de 2027. Esse incentivo 
incide sobre as receitas proveniente da comercialização.
3.10 Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração da Sociedade se 
baseie em estimativas para o registro de certas transações que afetam os 
ativos e passivos, receitas e despesas, bem como a divulgação de informações 
sobre dados de suas demonstrações contábeis. Itens significativos sujeitos 
a estas estimativas e premissas incluem a estimativa da vida útil de bens 
do imobilizado decorrente do curso normal das operações, e provisão para 
contingências. Os resultados finais dessas transações e informações, quando de 
sua realização em períodos subsequentes, podem divergir, significativamente, 
das estimativas. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas 
poderá resultar em valores significativamente divergentes dos registrados nas 
demonstrações contábeis. A Sociedade revisa suas estimativas e premissas 
pelo menos anualmente. 
3.11  Apuração do resultado e reconhecimento de receita
O princípio básico da norma estabelece um novo modelo para reconhecimento de 
receitas originadas de contratos com clientes, composto por cinco passos, cujos 
valores devem refletir a contraprestação à qual a entidade espera ter direito em troca 
da transferência de bens e serviços a um cliente.
A Sociedade avaliou os cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, 
conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15:
1- Identificar os tipos de contratos firmados com seus clientes;
2- Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
3- Determinar o preço de cada tipo de transação;
4- Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; 
5- Reconhecer a receita quando (ou na medida em que) a entidade satisfaz cada 
obrigação do contrato.
A Sociedade analisou sua principal receita que é industrialização de embalagens 
plasticas.
Após análise detalhada dessas receitas, a Sociedade concluiu que as mesmas 
são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempenho é 
atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a 
receber no momento em que os serviços são efetivamente transferidos ao cliente.
BDO RCS AUDITORES INDEPENDENTES SS CRC 2 CE 001465/F-4 – 
TIAGO DE SÁ BARRETO BEZERRA CONTADOR CRC CE 024436/O-5. 
ADMINISTRADORES: EVERARDO FERREIRA TELLES - CPF 013.240.713-20. 
ANDRE VIDAL JUNIOR - CPF 241.992.063-53. SEBASTIÃO MARTINS DE O. 
JÚNIOR - CRC-CE: 009828/0-0 - CPF: 245.739.903-30. (As demonstrações financeiras 
na íntegra encontram-se a disposição dos senhores acionistas na sede da empresa)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA EXERCÍCIOS FINDOS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em milhares de Reais)

  2021 2020
(=) Prejuízo do exercício  463   (1.745)
    
Itens que não afetam o caixa operacional   
 
Baixa de imobilizado  472   5 
Provisão para crédito de liquidação duvidosa  (15)  15 
Provisão para contingência  -     (14)
Depreciação e amortização  1.185   1.096 
   2.105   (643)
    
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo   
 
(Aumento) / diminuição nos contas a receber  195   (354)
(Aumento) / diminuição nos estoques  (2.466)  (256)
(Aumento) / diminuição nos impostos a recuperar  (831)  -   
(Aumento) / diminuição nos outros ativos  1.945   (1.870)
Aumento / (diminuição) nos fornecedores  2.414   (765)
Aumento / (diminuição) nas obrigações trabalhistas e tributárias  (132)  231 
Aumento / (diminuição) em outras contas a pagar  (16)  19 
Caixa líquido das atividades operacionais  3.214   (3.638)
    
Fluxo de caixa das atividades de investimentos   
 
Partes relacionadas ativas  908   (2.545)
Aquisição de imobilizado  (9.534)  (777)
Caixa líquido das atividades de investimentos  (8.626)  (3.322)
    
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos   
 
Partes relacionadas passivas  10   (3.123)
Pagamentos de empréstimos e financiamentos  -     -   
Aporte de capital  -     15.500 
Caixa líquido das atividades de financiamentos  10   12.377 
    
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa  (5.402)  5.417 
    
Caixa no início do período  5.468   51 
Caixa no final do período  116   5.468 
    
Aumento / Diminuição de caixa e equivalentes de caixa  (5.352)  5.417 

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

14,6cm de largura
41cm de altura

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020

(Em milhares de Reais)
   2021 2020
Prejuízo do exercício   463   (1.745)
Outros resultados abrangentes   -   - 
Total do resultado abrangente do exercício   463   (1.745)

As notas explicativas da Administração são parte 
integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO  (Em milhares de Reais)

Saldos em 31 de Dezembro de 2019    13.359   -     -     (8.419)  4.940 
Aporte de capital    15.500     -     15.500 
Prejuízo do Exercício    -     (1.745)  (1.745)
Saldos em 31 de Dezembro de 2020    28.859   -     -     (10.164)  18.695 
Prejuízo do Exercício    -    463   463 
Reservas de lucros    -   23   436   (459)  -   
Saldos em 31 de Dezembro de 2021    28.859   23   436  (10.160)  19.158 

 As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
(Valores expressos em milhares de reais – R$ (exceto quando indicado de outra forma).
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