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AÇÚCAR NÚMERO UM S.A.
CNPJ nº 19.697.908/0001-24

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE 2020 - (Valores expressos em Reais)
ATIVO
2021
2020 PASSIVO
2021
CIRCULANTE
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
1.386.427,53 1.189.246,26 Salários e tributos sobre a folha
240.822,08
Contas a receber
6.038.282,32 13.732.514,82 Fornec. de materiais e serviços
19.044.198,70
Adiant. a funcionários/fornec.
9.788.352,31
559.636,18 (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
2.107.077,03
Tributos a recuperar
4.441.003,79 3.630.286,78 Imp., taxas e contrib. diversas
1.095.112,74
Estoques
15.572.086,05 3.321.561,89 Provisões Trabalhistas
251.774,56
Empréstimos
4.667.400,00
- Outras contas a pagar
13.093.032,81
41.893.552,00 22.433.245,93 Dividendos a Pagar
402.745,60
36.234.763,52
NÃO CIRCULANTE
NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
5.565.600,48
Tributos a recuperar
5.565.600,48
84.371,20
84.371,20
- PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Imobilizado
12.483.304,56 6.417.438,40 Capital Social
1.000.000,00
12.483.304,56 6.417.438,40 Reserva Legal
200.000,00
Reservas Especiais
11.460.863,76
Total do Patrimônio Líquido
12.660.863,76
TOTAL DO ATIVO
54.461.227,76 28.850.684,33 TOTAL DO PASSIVO
54.461.227,76

2020
159.644,40
10.680.602,79
4.062.787,48
269.522,50
225.809,27
1.576.418,79
402.745,60
17.377.530,83

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em Reais)
2021
2020
Receita Operacional Bruta
299.184.552,52 117.470.337,78
Deduções da Receita
(26.893.646,53) (11.446.785,21)
Receita Operacional Líquida
272.290.905,99 106.023.552,57
Custos
(252.179.197,67) (94.042.788,64)
Lucro Bruto
20.111.708,32
11.980.763,93
Despesas Operacionais
(12.198.067,00) (9.478.532,18)
Comercial - Desp. com Pessoal
(2.507.845,78) (1.836.789,01)
Comercial - Utilid. e Serviços
(2.907.095,28)
(190.601,22)
Comercial - Desp. Indedutíveis
(19.418,01)
Administrativas - Utilid. e Serv.
(1.736.828,75) (6.197.182,18)
Administrativas - Imp. e Taxas
(39.493,19)
(308.528,88)
Administrativas - Desp. Gerais
(4.987.385,99)
(945.430,89)
Resultado Operacional
7.913.641,32
2.502.231,75
Resultado Financeiro
(574.369,04)
(135.729,76)
Outros Resultados Operacionais
(44.905,83)
50.386,64
Resultado antes da Provisão
IRPJ e CSLL
7.294.366,45
2.416.888,63
Imposto de Renda
(1.596.672,20)
(586.225,18)
Contribuição Social
(579.122,00)
(219.681,06)
Lucro do Exercício
5.118.572,25
1.610.982,39
Lucro p/ ação do Cap. Social no
¿QDOGRH[HUFVRFLDO HPUHDLV 
5,12
1,61

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E DE
2020 (Método Indireto) (Valores expressos em Reais)
Fluxo de Cx. das Ativid. Operac.
Lucro do exercício
Itens que não afetam o caixa operac.
. Deprec. e amortiz. imob. e intang.
. Dividendos mínimos a pagar
. Ajuste de Exercícios Anteriores

2021
5.118.572,25

2020
1.610.982,39

167.961,21
261.912,68
5.548.446,14

219.260,49
(402.745,60)
1.427.497,28

Fluxo de Cx. das Ativid. Operac.
Variações do ativo
7.694.232,50 (8.000.470,58)
Contas a receber
Adiant. a funcionários/fornecedores (9.228.716,13)
519.013,86
Tributos a recuperar
(895.088,21)
312.082,71
Estoques
(12.250.524,16)
(667.318,02)
Empréstimos
(4.667.400,00)
Total
(19.347.496,00) (7.836.692,03)
3.192.774,67
Variações do passivo
3.192.774,67
81.177,68
43.607,10
Salários e tributos sobre a folha
Fornec. de materiais e serviços
8.363.595,91 5.114.268,64
1.000.000,00
Imp., taxas e contrib. diversas
825.590,24
(51.937,20)
200.000,00
Dividendos mínimos a pagar
402.745,60
7.080.378,83
Outras contas a pagar
11.516.614,02 (1.406.528,13)
8.280.378,83
Provisões Trabalhistas
25.965,29
28.850.684,33
Total
20.812.943,14 4.102.156,01
(=) Caixa liq. das ativid. operac.
7.013.893,28 (2.307.038,74)
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Valores expressos em Reais)
 $V UHFHLWDV ¿QDQFHLUDV DEUDQJHP SULQFLSDOPHQWH UHFHLWDV GH Fluxo de Cx. das Ativid. de Invest.
UHQGLPHQWRVVREUHDSOLFDo}HV¿QDQFHLUDV$VGHVSHVDV¿QDQFHLUDV Adições ou aquisições de Ativos
Reservas de Lucro
Lucro/
abrangem, principalmente, despesas com juros sobre empréstimos Imobilizados
(6.549.954,02) (5.596.620,90)
Capital
Reserva
Reserva
Total das
(Prejuízo)
H¿QDQFLDPHQWRVLL 'HWHUPLQDomRGRUHVXOWDGRO resultado é
316.126,65
158.465,40
Descrição
Social
Legal
Especial
Reservas Acumulados
Total apurado em obediência ao regime de competência de exercícios. Baixas de Ativos Imobilizados
Venda
Ativo
Imobilizado
108.500,00
Saldos em 31/12/2020
1.000.000,00
200.000,00
7.080.378,83
7.280.378,83
8.280.378,83 g) Imposto de renda e contribuição social - O imposto de renda e
(=)
Caixa
liq.das
ativid.
de
invest.
(6.233.827,37)
(5.329.655,50)
Ajuste de Exercícios Anteriores
261.912,68
261.912,68 a contribuição social do exercício corrente são calculados com base
Lucro Líquido do Exercício
5.118.572,25
5.118.572,25 no Lucro Real Trimestral, tendo o imposto de renda sido calculado Fluxo de Cx. das Ativid. de Financ.
(1.000.000,00)
(500.000,00)
Dividendos pagos
Dividendos Distribuídos 2021
- (1.000.000,00) (1.000.000,00) à alíquota de 15% e acrescido o adicional de 10%, e a contribuição
14.297.385,00 7.797.385,00
social à alíquota de 9%, conforme determina a legislação vigente. A &DSWDo}HVGHHPSUpVWH¿QDQF
Lucros Adicionais a Disposição
/LTXLGDo}HVGHHPSUpVWH¿
QDQF
(13.880.269,64)
(550.993,45)
da Assembleia Exercício 2021
4.380.484,93
4.380.484,93 (4.380.484,93)
- despesa com imposto de renda de contribuição social correspondente
&DL[DOLTGDVDWLYLGGH¿QDQF
(582.884,64) 6.746.391,55
SALDOS EM 31/12/2021
1.000.000,00
200.000,00 11.460.863,76 11.660.863,76
- 12.660.863,76 ao exercício corrente é reconhecida no resultado. O montante dos (=) Diminuição de caixa e de
impostos correntes a pagar é reconhecido no balanço patrimonial como
equivalentes de caixa
197.181,27
(890.302,69)
SDVVLYR¿VFDOGRVLPSRVWRVDVHUHPSDJRVUHODFLRQDGRVDDSXUDomR
NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIOS FINDOS
1.189.246,26 2.079.548,95
4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA - 6mRFODVVL¿FDGRVFRPRFDL[D . No início do exercício
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Valores expressos em Reais)
1.386.427,53 1.189.246,26
e equivalentes de caixa, numerário em espécie, depósitos bancários 1R¿PGRH[HUFtFLR
1. CONTEXTO OPERACIONAL - Açúcar Número Um S.A. - inscrita de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão disponíveis, e aplicações de liquidez imediata.
(=) Diminuição de caixa e de
no CNPJ sob o nº 19.697.908/0001-24 é uma sociedade empresária, localizados. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes
equivalentes de caixa
197.181,27
(890.302,69)
com sede e foro à Rua Senador Souza Naves, nº 1.237, na cidade de vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes
2021
2020
Sertanópolis/PR, tendo como objeto social Compra, venda, revenda, principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item
mantidos
na
conta
de
reserva
à
disposição
da
Assembleia,
para sua
41.630,63
7.830,49
distribuição, moagem e empacotamento de açúcar e de seus derivados, do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos Caixa
11,00
281.249,07 destinação. 14. DEMANDAS JUDICIAIS - Em 31 de dezembro de
fabricação de pré-misturas e misturas de açúcar, derivados e produtos advindos da alienação com o valor contábil do imobilizado, e são Bancos
2021,
não
existiam
processos
trabalhistas,
tributários
e
cíveis,
movidos
1.344.785,90
900.166,70
similares, ensilagem e depósito de açúcar, amidos, cereais e outros reconhecidos líquidos dentro de outras receitas no resultado. $SOLFDo}HV¿QDQFHLUDV
1.386.427,53
1.189.246,26 contra a Companhia, cuja probabilidade de perdas fosse avaliada
produtos agrícolas, inclusive gêneros alimentícios, e a administração LL 'HSUHFLDomRItens do ativo imobilizado são depreciados a partir
e participação em empresas comerciais, industriais, nacionais e da data em que estão disponíveis para uso, ou no caso de ativos 2YROXPHGHUHFXUVRVMXQWRjVLQVWLWXLo}HV¿QDQFHLUDVFRUUHVSRQGH como prováveis e ou possíveis avaliados pelos consultores jurídicos
estrangeiras, dedicadas a todo e qualquer ramo de atividade construídos internamente, a partir do dia em que a construção é DFUpGLWRVTXHVHUmRXWLOL]DGRVSHOD$GPLQLVWUDomRQRJLUR¿QDQFHLUR da Companhia. 15. COBERTURA DE SEGUROS - A Companhia adota
legalmente permitida, com início de atividades em 01/01/2014. ¿QDOL]DGDHRDWLYRHVWiGLVSRQtYHOSDUDXVR$GHSUHFLDomRpFDOFXODGD operacional. As aplicações financeiras estão substancialmente a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a
Impactos decorrentes da Pandemia COVID-19 - Em março de 2020, para amortizar o custo dos itens do ativo imobilizado, menos seus representadas por aplicações de curto prazo, junto a instituições ULVFRVSRUPRQWDQWHFRQVLGHUDGRVVX¿FLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLV
a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado no financeiras de primeira linha, rendendo juros equivalentes aos sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de
(COVID-19) é uma emergência de saúde global e decretou estado de FULWpULR¿VFDOSDUDFDGDXPGRVLWHQV$VYLGDV~WHLVHVWLPDGDVGRV praticados no mercado. 5. CLIENTES - O valor de R$ 6.038.282,32 riscos, data a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria
SDQGHPLD2VXUWRGHVHQFDGHRXGHFLV}HVVLJQL¿FDWLYDVGHJRYHUQRV LWHQVVLJQL¿FDWLYRVGRDWLYRLPRELOL]DGRSDUDRVH[HUFtFLRVFRUUHQWHH (R$ 13.732.514,82 em 2020) refere-se a saldos a receber de clientes, das demonstrações, consequentemente, não foram auditadas pelos
alusivo à revenda de produtos, decorrentes da atividade normal da auditores independentes. 16. EVENTOS SUBSEQUENTES - Os
e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do comparativo são as seguintes:
surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos. • Máquinas e Equipamentos ................................................. 10% a.a. Empresa. 6. ADIANTAMENTOS - O valor de adiantamentos é referente Administradores da Companhia analisaram os eventos subsequentes
A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas • Móveis e Utensílios ............................................................ 10% a.a. aos pagamentos adiantados realizados à fornecedores e à funcionários. até 15 de março de 2022, que é a data de entrega, por sua diretoria,
RSHUDo}HVHQDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGD&RPSDQKLDFRP • Computadores e Periféricos ............................................... 20% a.a.
2021
2020 GDFDUWDGDJHUrQFLDUHODWLYDjVSUHVHQWHVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os • Instalações ......................................................................... 10% a.a. Adiantamento a fornecedores
9.774.085,47
534.397,04 e declaram a inexistência de fatos ocorridos subsequentemente à
impactos do surto nas operações e nas demonstrações contábeis. Até • Veículos .............................................................................. 20% a.a. Adiantamento a funcionários
14.266,84
25.239,14 data de encerramento do exercício que venham a ter efeito relevante
a data de autorização para emissão dessas demonstrações contábeis, Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são
9.788.352,31
559.636,18 VREUHDVLWXDomRSDWULPRQLDORX¿QDQFHLUDTXHSRVVDPSURYRFDUHIHLWRV
as seguintes principais medidas foram tomadas: A Companhia instituiu UHYLVWRVDFDGDHQFHUUDPHQWRGHH[HUFtFLR¿QDQFHLURHDMXVWDGRVFDVR
sobre seus resultados.
um Comitê de Crise e vem gerenciando uma série de planos de ação seja apropriado. G (PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVL (PSUpVWLPRV 7. IMPOSTOS A RECUPERAR - Os impostos a recuperar estão
DIRETORIA
com o objetivo de minimizar os impactos em sua operação; H¿QDQFLDPHQWRVOs empréstimos tomados são reconhecidos, representados como segue:
• A Companhia revisou o impacto da crise no contas a receber, em inicialmente, pelo valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos
2021
2020
Giancarlo Venturelli - Diretor
IXQomRGRSRVVtYHODXPHQWRGRULVFRGHFUpGLWRSRUpPQmRLGHQWL¿FRX dos custos de transação. Em seguida, os empréstimos tomados são ICMS a Recuperar
3.648.992,52
3.252.549,87
CONTADOR
impactos relevantes decorrentes deste tema para o período em apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e IRRF a Recuperar
710,08
questão. De qualquer forma, a Companhia continua monitorando esse juros proporcionais ao período incorrido (‘pro rata temporis’). e) Passivo CSRF
Fabio Rogerio Proenca - CRC-PR nº PR-038958/O-2
98,94
tema para o ano de 2021. Em relação aos estoques, a Companhia circulante e não circulante - Os passivos circulantes e não circulantes INSS a Recuperar
36.777,31
34.369,94
RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE
revisou a posição de estoques em 31 de dezembro de 2021 bem como são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, COFINS a Recuperar
119.856,54
264.652,94
ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
sua expectativa de reposição. • Como o objetivo de monitorar e mitigar quando aplicável dos correspondentes encargos, variações monetárias PIS a Recuperar
26.222,64
46.793,81
os impactos nas principais atividades da Companhia adotou o e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando IRPJ a Recuperar
362.520,06
25.058,99 Ilmo. Srs. Diretores e Acionistas da AÇÚCAR NÚMERO UM S.A.
teletrabalho para os casos possíveis, higienização constante da sede, aplicável os passivos circulantes e não circulantes são registrados CSLL a Recuperar
127.949,54
6.861,23 Sertanópolis - PR
reuniões por videoconferência, acompanhamento do quadro de saúde em valor presente, transação a transação, com base em taxas de IPI a Recuperar
711,00
- Opinião - Examinamos as demonstrações contábeis da AÇÚCAR
dos colaboradores com o apoio do médico do trabalho, preservação MXURVTXHUHÀHWHPRSUD]RDPRHGDHRULVFRGHFDGDWUDQVDomR ICMS Imobilizado a Recuperar
117.165,16
- NÚMERO UM S.A. (COMPANHIA) que compreendem o balanço
GDVFRQGLo}HV¿QDQFHLUDVDGHTXDGDVSDUDHQIUHQWDUDFULVHGHQWUH A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada contra
4.441.003,79
3.630.286,78 patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas
outras. • A Administração não tem conhecimento de incertezas que as contas de resultado que deram origem ao referido passivo.
demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e
SRVVDP JHUDU G~YLGDV VLJQL¿FDWLYDV VREUH D VXD FDSDFLGDGH GH A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de face 8. ESTOQUES
2021
2020 GRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR¿QGRQHVVDGDWDEHPFRPRDV
continuar operando. Assim, estas demonstrações financeiras do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato Produtos acabados
3.729.062,61
2.422.847,36 correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais
foram preparadas com base no pressuposto de continuidade com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva. Mercadorias para Revenda
747.527,15
- políticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis
operacional dos negócios da Companhia. 2. APRESENTAÇÃO DAS f) Receita operacional - Venda de produtos - A receita operacional Embalagens
1.305.461,34
889.677,33 acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS: a) Apresentação das p UHFRQKHFLGD QR PRPHQWR GD HPLVVmR GD QRWD ¿VFDO GH YHQGD Mercadorias para Entrega Futura
9.575.181,35
- UHOHYDQWHVDSRVLomRSDWULPRQLDOH¿QDQFHLUDGR$dÒ&$51Ò0(52
demonstrações contábeis - As demonstrações contábeis foram de produtos, de que for provável que os benefícios econômicos Mercadorias em Trânsito
205.816,40
- UM S.A. (COMPANHIA) em 31 de dezembro de 2021, o desempenho
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas ¿QDQFHLURVÀXLUmRSDUDD&RPSDQKLDHTXHRVFXVWRVDVVRFLDGRV Materiais de Terceiros para
GHVXDVRSHUDo}HVHRVUHVSHFWLYRVÀX[RVGHFDL[DSDUDRH[HUFtFLR
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação SRVVDPVHUPHQVXUDGRVGHPDQHLUDFRQ¿iYHO&DVRVHMDSURYiYHO Industrialização
9.037,20
9.037,20 ¿QGRQHVVDGDWDGHDFRUGRFRPDVSUiWLFDVFRQWiEHLVDGRWDGDVQR
societária, os pronunciamentos, as orientações e as interpretações que descontos serão concedidos e o valor possa ser mensurado
15.572.086,05
3.321.561,89 Brasil. Base para Opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis. Na elaboração GHPDQHLUDFRQ¿iYHOHQWmRRGHVFRQWRpUHFRQKHFLGRFRPRXPD
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas
das demonstrações contábeis, a Companhia adotou as alterações na redução da receita operacional conforme a receita de vendas será Os estoques estão avaliados ao custo médio de aquisição ou produção, responsabilidades, em conformidades com tais normas, estão
legislação societária, introduzidas pela Lei nº 11.638/07 e Lei nº reconhecida. L  5HFHLWDV ILQDQFHLUDV H GHVSHVDV ILQDQFHLUDV ajustados, quando necessário, por provisão para redução aos valores descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor
de realização.
TXHPRGL¿FDPD/HLQHPDVSHFWRVUHODWLYRVj
pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes
elaboração e divulgação das demonstrações contábeis. A Companhia 9. IMOBILIZADO - Os ativos imobilizados estão representados pelo seu valor original. Quando cabível, deduzidos da depreciação e amortização em relação à COMPANHIA de acordo com os princípios éticos
incluiu na divulgação das suas demonstrações contábeis os seguintes acumulada, conforme demonstrado no quadro seguinte:
UHOHYDQWHVSUHYLVWRVQR&yGLJRGHeWLFD3UR¿VVLRQDOGR&RQWDGRU
relatórios: Balanços patrimoniais, demonstrações de resultado,
2020
2021 e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de
demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração Descrição
Custo
Adições
Baixas
Custo Contabilidade e cumprindo com as demais responsabilidades éticas
GRVÀX[RVGHFDL[Db) Base de mensuração - As demonstrações Instalações
116.887,29
1.107.460,05
(30.000,00)
1.194.347,34 de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
contábeis foram preparadas com base no custo histórico. c) Moeda Móveis e Utensílios
33.860,00
52.980,00
86.840,00 DXGLWRULDREWLGDpVX¿FLHQWHHDSURSULDGDSDUDIXQGDPHQWDUQRVVD
funcional e moeda de apresentação - As demonstrações contábeis Veículos
424.989,76
244.177,84
(20.000,00)
649.167,60 opinião. Responsabilidade da administração e da governança
LQHUHQWHVDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPHHVWmR Máquinas e Equipamentos Agrícolas
2.535.892,00
226.522,93
(266.126,65)
2.496.288,28 pelas informações contábeis - A administração é responsável
sendo apresentada em Reais (R$) e foram aprovadas pelos sócios Computadores e Periféricos
91.940,02
2.378,01
94.318,03 pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
quotistas e administradores. d) Uso de estimativas e julgamentos Imobilizado em Andamento
4.017.340,50
4.916.435,19
8.933.775,69 contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
- A elaboração de demonstrações contábeis, de acordo com as normas Total Custo
7.220.909,57
6.549.954,02
(316.126,65)
13.454.736,94 e pelos controles internos que ela determinou como necessários
Brasileiras de Contabilidade, exige que a Administração da Companhia
para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
2019
2020 distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas Descrição
Depreciação
Adições
Baixas
Depreciação erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração
(51.595,38)
(4.922,05)
(56.517,43)
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Instalações
(14.025,01)
(273.276,74)
7.827,67
(279.474,08) é responsável pela avaliação da capacidade da COMPANHIA
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Móveis e Utensílios
(206.998,38)
(62.487,20)
186.972,51
(82.513,07) continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no Veículos
(467.433,76)
(11.470,78)
(478.904,54) relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa
período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos Máquinas e Equipamentos Agrícolas
(63.418,64)
(10.604,62)
(74.023,26) base contábil na elaboração das demonstrações contábeis a
futuros afetados. 3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS - As Computadores e Periféricos
(803.471,17)
(362.761,39)
194.800,18
(971.432,38) não ser que a administração pretenda liquidar a COMPANHIA ou
políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas Total Depreciação
cessar suas operações ou não tenha nenhuma alternativa realista
Imobilizado
líquido
6.417.438,40
12.483.304,56
de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nessas
demonstrações contábeis. D ,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURVi) Ativos A Companhia informa que não elaborou o teste de recuperabilidade de Ativo para o exercício de 2021 e anteriores, para avaliar a necessidade para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela
¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVA Companhia reconhece recebíveis e de provisão para redução do saldo contábil a seu valor de realização (“impairment test”), de acordo com as disposições da Resolução governança da COMPANHIA são aqueles com responsabilidade pela
depósitos inicialmente na data em que foram originados. Todos os CFC nº 1055/05 e alterações posteriores, do PRONUNCIAMENTO TÉCNICO CPC 01 (R1) - REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis.
RXWURVDWLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHQDGDWDGD DE ATIVOS e do disposto na Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007. Além disso, a Companhia não efetuou a avaliação do seu ativo Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das imobilizado para determinação das taxas de vida útil remanescentes, conforme previsto na Resolução do Conselho Federal de Contabilidade contábeis - Nossos objetivos são obter segurança razoável de que
disposições contratuais do instrumento. A Companhia deixa de ,7*VHQGRTXHSDUDRFiOFXORGDVGHSUHFLDo}HVVmRXWLOL]DGDVDVWD[DV¿VFDLVSUHYLVWDVQDOHJLVODomRGR,PSRVWRGH5HQGD as demonstrações contábeis, tomada em conjunto, estão livres de
distorção relevantes, independentemente se causada por fraude ou
UHFRQKHFHUXPDWLYR¿QDQFHLURTXDQGRRVGLUHLWRVFRQWUDWXDLVDRV 10. FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS - Em 31/12/2021 os principais fornecedores estão compostos:
erro e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança
ÀX[RVGHFDL[DGRDWLYRH[SLUDPRXTXDQGRD&RPSDQKLDWUDQVIHUH
2021
2020 razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
RVGLUHLWRVDRUHFHELPHQWRGRVÀX[RVGHFDL[DFRQWUDWXDLVVREUHXP
que uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
COPERSUCAR
S.A.
5.110.123,00
4.975.232,87
DWLYR¿QDQFHLURHPXPDWUDQVDomRQRTXDOHVVHQFLDOPHQWHWRGRVRV
3.931.587,85 internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções
ULVFRVHEHQHItFLRVGDWLWXODULGDGHGRDWLYR¿QDQFHLURVmRWUDQVIHULGRV Biosev S.A.
Fretes
a
pagar
275.147,39
relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude
2VDWLYRVRXSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRFRPSHQVDGRVHRYDORUOtTXLGR
267.000,00 ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em
apresentado no balanço patrimonial quando, somente quando, a Sampietro Engenharia e Construção
Erplasti
Indústria
e
Comércio
235.404,15
FRQMXQWRSRVVDPLQÀXHQFLDUGHQWURGHXPDSHUVSHFWLYDUD]RiYHODV
Companhia tenha o direito legal de compensar os valores e tenha a Atlas Copco Brasil Ltda.
182.000,00 decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar Canex Exportação Ltda.
3.324.257,93
- demonstrações contábeis. Como parte de uma auditoria realizada
o passivo simultaneamente. $GLDQWDPHQWRV H UHFHEtYHLV  GN Costa Açucareira e Cia. Ltda.
2.949.764,19
- de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
$GLDQWDPHQWRVHUHFHEtYHLVVmRDWLYRV¿QDQFHLURVFRPSDJDPHQWRV USJ Açúcar e Álcool S.A.
1.447.200,00
- H[HUFHPRVMXOJDPHQWRSUR¿VVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSUR¿VVLRQDO
¿[RVRXFDOFXOiYHLVTXHQmRVmRFRWDGRVQRPHUFDGRDWLYR7DLVDWLYRV Raizen Paraguaçu Ltda.
1.243.122,01
- ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos
são reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer Moinho Globo Alimentos S.A.
928.221,04
- os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os DR Indústria de Alimentos e Comércio
642.995,28
- independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e
adiantamentos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado através Raizen Caarapo Açúcar e Álcool Ltda.
611.357,44
- executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos,
do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por Usina Alta Mogiana S.A. - Acucar e Álcool
241.667,76
- EHPFRPRREWHPRVHYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWH
redução ao valor recuperável. Os adiantamentos e recebíveis Vale do Verdão S.A. - Açucar e Alcool
342.312,00
- para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção
compreendem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber de Açúcar e Álcool Bandeirantes S.A.
340.760,20
clientes e demais contas a receber. &DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D Zeus do Brasil Ltda.
330.954,05
- relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro,
Caixa e equivalentes de caixa compreendem saldos de caixa e Jal Indústria e Comércio Ltda.
19.612,43 já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
LQYHVWLPHQWRV¿QDQFHLURVFRPYHQFLPHQWRRULJLQDOGHWUrVPHVHVRX 5D¿WHF6$,QGH&RPGH6DFDUL
92.888,11 FRQOXLRIDOVL¿FDomRRPLVVmRRXUHSUHVHQWDo}HVIDOVDVLQWHQFLRQDLV
menos a partir da data da contratação, os quais estão sujeitos a um Regional Telhas Ind. Com. Prods.
228.420,00
228.420,00 • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a
ULVFRLQVLJQL¿FDQWHGHDOWHUDomRQRYDORUMXVWRHVmRXWLOL]DGRVSHOD Raizen Energia S.A.
93.166,41
- auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados
Companhia na gestão das obrigações de curto prazo. LL 3DVVLYRV Isoeste Metálica Indústria e Com.
19.663,11
19.663,11 às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos
¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVA Companhia reconhece títulos de Maccro Emballage Ind. e Com. Ltda.
78.306,33
78.306,33 RSLQLmRVREUHDH¿FiFLDGRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&203$1+,$
dívida emitidos e passivos subordinados inicialmente na data em que Usina Batatais S.A. - Açúcar e Álcool
72.818,49
72.818,49 • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a
VmRRULJLQDGRV7RGRVRVRXWURVSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRV MP Transportes e Logística Ltda.
63.313,60
- razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações
53.786,62
53.786,62 feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela
inicialmente na data de negociação na qual a Companhia se torna uma SR Embalagens Plásticas Ltda.
41.844,00
41.844,00 administração, da base contábil de continuidade operacional e, com
parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa Sociedade Açucareira do Espírito
40.427,15
- base nas evidências de auditorias obtidas, se existe incerteza relevante
XPSDVVLYR¿QDQFHLURTXDQGRWHPVXDVREULJDo}HVFRQWUDWXDLVUHWLUDGD Giraldi e Rodrigues Transportes e Logística
40.032,72
- em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
FDQFHODGDRXSDJDV$&RPSDQKLDFODVVL¿FDRVSDVVLYRV¿QDQFHLURV Patena Ind. Com. de Resinas e Filmes Pla
VLJQL¿FDWLYDHPUHODomRjFDSDFLGDGHGHFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDOGD
Fornecedores
Diversos
Menores
de
R$
40.000,00
439.684,17
86.291,44
QmRGHULYDWLYRVQDFDWHJRULDGHRXWURVSDVVLYRV¿QDQFHLURV7DLV
19.044.198,70
10.680.602,79 COMPANHIA. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
SDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHORYDORUMXVWR
acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o Os fornecedores estão representados por obrigações por compra de insumos para utilização no processo produtivo, mercadorias para chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas
UHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHVVHVSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRPHGLGRVSHOR revenda e de prestadores de serviços em geral. 11. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - 2VHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVDSUHVHQWDP GLYXOJDo}HVQDVGHPRQVWUDo}HVFRQWiEHLVRXLQFOXLUPRGL¿FDomRHP
nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. • Avaliamos
custo amortizado através do método dos juros efetivos. Outros passivos as seguintes características:
¿QDQFHLURVQmRGHULYDWLYRVFRPSUHHQGHPIRUQHFHGRUHVHRXWUDVFRQWDV ,QVWLWXLomR¿QDQFHLUD
Modalidade
Indexador Taxa Contratual
Vencimento
2021
2020 a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações
DSDJDU7DLVSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRUHFRQKHFLGRVLQLFLDOPHQWHSHOR Banco Itaú
Capital de giro
CDI
6,53% a.a.
27/06/2025
3.192.774,37
4.291.934,99 contábeis, inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis
valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Banco Bradesco
Capital de giro
CDI
3,94% a.a.
03/10/2025
4.479.903,14
2.963.627,16 representam as correspondentes transações e os eventos de maneira
$SyVRUHFRQKHFLPHQWRLQLFLDOHVVHVSDVVLYRV¿QDQFHLURVVmRPHGLGRV
7.672.677,51
7.255.562,15 compatível com o objetivo de apresentação adequada. • Obtemos
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos. b) Contas Circulante
2.107.077,03
4.062.787,48 HYLGrQFLDGHDXGLWRULDDSURSULDGDHVX¿FLHQWHUHIHUHQWHjVLQIRUPDo}HV
a receber de clientes - As contas a receber de clientes são avaliadas Não circulante
5.565.600,48
3.192.774,67 ¿QDQFHLUDVGDVDWLYLGDGHVGHQHJyFLRSDUDH[SUHVVDUXPDRSLQLmR
sobre as demonstrações contábeis. Somos responsáveis pela direção,
no momento inicial pelo valor presente e deduzidas da provisão para $PRYLPHQWDomRGRVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRVQRDQRIRLD
2021
2020 supervisão e desempenho da auditoria e, consequentemente, pela
créditos de liquidação duvidosa. A provisão para créditos de liquidação seguinte:
Desconto Diversos a Pagar
1.732,82 opinião de auditoria. Comunicamo-nos com os responsáveis pela
duvidosa é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que
83.795,63
80.569,13 governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
7.255.562,15 Representantes a Pagar
a Companhia não será capaz de cobrar todos os valores devidos Saldo no início do exercício
7.947,00
4.702,50 GDpSRFDGDDXGLWRULDHGDVFRQVWDWDo}HVVLJQL¿FDWLYDVGHDXGLWRULD
14.297.385,00 Honorários a Pagar
de acordo com os prazos originais das contas a receber. O valor &DSWDo}HVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
9.037,20 LQFOXVLYHDVHYHQWXDLVGH¿FLrQFLDVVLJQL¿FDWLYDVQRVFRQWUROHVLQWHUQRV
(14.085.924,35) Mat. de Terceiros a Industrializar
da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável. Liquidações
13.001.290,18 1.480.377,14 TXHLGHQWL¿FDPRVGXUDQWHQRVVRVWUDEDOKRV
205.654,71 Vendas para Entrega Futura
c) Imobilizado - L  5HFRQKHFLPHQWR H PHQVXUDomR  Itens do -XURVHHQFDUJRVVHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
13.093.032,81
1.576.418,79
Curitiba, 15 de março de 2022.
7.672.677,51
imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou
BAZZANEZE AUDITORES INDEPENDENTES S/S
construção, deduzido de depreciação e amortização acumuladas. O Garantias - Os empréstimos foram contratados às taxas praticadas 13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO - a) Capital social - O capital social
CRC-PR Nº 3.942/O-6 - CVM 519/3
custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um para o respectivo setor, tendo como garantias: aval dos diretores é de R$ 1.000.000,00, está dividido em 1.000.000 quotas de
EDICLEI CAVALHEIRO DE ÁVILA
ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia inclui o e duplicatas da Companhia. 12. OUTRAS CONTAS A PAGAR - R$ 1,00, totalmente integralizado. b) Reserva legal - É constituída
CONTADOR CRC-PR 057250/O-9 T-RJ - CNAI 5344
custo de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para Do montante de R$ 13.093.032,81 (R$ 1.576.418,79 em 2020), à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social
KARINI LETÍCIA BAZZANEZE
nos
ternos
do
art.
193
da
Lei
nº
6.404/76,
até
o
limite
de
20%
do
R$
13.001.290,18
(R$
1.480.377,14
em
2020)
se
refere
a
vendas
colocar o ativo no local e condição necessários para que esses sejam
CONTADORA CRC-PR Nº 051096/O-0 - CNAI 6254
capital social. c) Reserva especial - Os lucros remanescentes foram
capazes de operar da forma pretendida pela administração, os custos para entrega futura.
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