
Nutriza Agroindustrial de Alimentos S.A. 
CNPJ (MF) N° 37.020.260/0001-39

NIRE: 523.0000.758-5

Balanço patrimonial
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)
 Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Ativo   
Caixa e equivalentes de caixa 4 262.813 138.350
Aplicações financeiras 4.1 50.023 -
Contas a receber 5 189.943 149.049
Estoques 6 131.386 101.454
Adiantamentos a fornecedores  5.489 6.982
Ativos biológicos 9 98.975 77.995
Impostos a recuperar 7 12.839 24.333
Outros créditos   2.662 1.935
Total do ativo circulante  754.130 500.098
Tributos diferidos 25 532 532
Total do realizável a longo prazo  532 532
Ativos biológicos 9 33.321 31.057
Propriedade para investimento 10 6.600 6.600
Investimentos  325 246
Imobilizado 8 585.409 447.856
Intangível 11 937 929
  626.592 486.688
Total do ativo não circulante  627.124 487.220
Total do ativo  1.381.254 987.318

 Nota explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Passivo   
Fornecedores 12 237.261 139.063
Passivo de arrendamentos 13 12.722 3.371
Obrigações tributárias 14 7.355 5.959
Obrigações sociais e trabalhistas 15 22.871 15.269
Outras obrigações  2.067 1.023
Total do passivo circulante  282.276 164.685
Provisão para riscos tributários 16 429 429
 cíveis e trabalhistas 
Passivo de arrendamento 13 106.614 108.434
Total do passivo não circulante  107.043 108.863
Patrimônio líquido   
Capital social  18.1 923.740 652.404
Reserva legal 18 55.780 45.734
Reserva de incentivos fiscais 18 - 1.942
Reserva de lucros retidos  12.415 13.690
Total do patrimônio líquido  991.935 713.770
Total do passivo e do patrimônio líquido  1.381.254 987.318

Demonstração do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)
 Nota explicativa 2021 2020
   
Receita líquida de vendas 19 2.028.358 1.371.675
Custo dos produtos vendidos 20 (1.727.080) (1.116.851)
Lucro bruto  301.278 254.824
(Despesas) receitas operacionais   
Despesas com vendas 21 (55.738) (36.737)
Despesas administrativas 22 (27.135) (27.008)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 23 (12.057) (17.710)
Resultado operacional antes   206.348 173.369
do resultado financeiro e impostos
Receita financeira 24 13.337 15.763
Despesa financeira 24 (14.135) (15.679)
Resultado financeiro líquido  (798) 84
Resultado antes do imposto de renda e   205.550 173.453
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social corrente 25 (4.627) (13.617)
Imposto de renda e contribuição social diferido 25 - -
Lucro líquido do exercício  200.923 159.836

Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Valores expressos em milhares de reais)  

Reserva de lucros
       Adiantamento 
   Reserva  Reserva de para futuro 
 Nota Capital incentivo Reserva lucros aumento do 
Descriçãoexplicativa social fiscal legal retidos capital acumulados Lucros Total
Saldos em 31 de dezembro de 2019    389.658   18   37.743 102.713 - - 530.132
Lucro líquido do exercício  - - - - - 159.836 159.836
Constituição de reserva legal 18.2 - - 7.991 - - (7.991) -
Constituição de reserva para subvenção fiscal 18.3 - 140.867 - - - (140.867) -
Dividendos mínimos obrigatório distribuídos  - - - - - (2.745) (2.745)
Constituição de reserva de lucros  - - - 8.233 - (8.233) -
Adiantamento para futuro aumento de capital 18.5 - - - - 123.803 - 123.803
Aumento de capital  262.746 (138.943) - - (123.803) - -
Dividendos adicionais propostos distribuídos 18.3 - - - (97.256) - - (97.256)
Saldos em 31 de dezembro de 2020   652.404   1.942   45.734 13.690 - - 713.770
Lucro líquido do exercício  - - - - - 200.923 200.923
Constituição de reserva legal 18.2 - - 10.046 - - (10.046) -
Constituição de reserva para subvenção fiscal 18.4 - 190.877 - - - (190.877) -
Dividendos  intermediários distribuídos 18.3 - - - (1.275) -  (1.275)
Adiantamento para futuro aumento de capital 18.5 - - - - 78.517 - 78.517
Aumento de capital 18.1 271.336 (192.819) - - (78.517) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2021   923.740 - 55.780 12.415 - - 991.935

1. Contexto operacional
A Nutriza Agroindustrial de Alimentos S.A. (“Companhia”) sociedade anônima de 
capital fechado, sediada na Rodovia GO-330, KM 1 - Zona Rural, Pires do Rio, Estado 
de Goiás. A Companhia tem por objeto a exploração comercial e industrial da 
agricultura, pecuária, avicultura e suinocultura, industrialização e comercialização de 
produtos agropecuários, inclusive rações e importação e exportação de produtos 
agropecuários. Atualmente, a atividade da Companhia concentra-se no manejo de 
aves para posterior abate, processamento e comercialização de alimentos.
2. Base de preparação das demonstrações financeiras
2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras da Companhia foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que 
contemplam os pronunciamentos, orientações e interpretações emitidas pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”) e aprovadas pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (“CFC”).
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente 
elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem às utilizadas pela Administração na 
sua gestão.
A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da 
Companhia em 25 de março de 2022. Após a sua emissão, somente os acionistas têm 
o poder legal e estatutário de alterar as demonstrações financeiras.
2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional 
da Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, 
exceto quando indicado de outra forma.
2.3. Uso de estimativas e julgamento
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos, estimativas e 
premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de 
ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. Estimativas e premissas são 
revistas de uma maneira contínua. Revisões em relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no exercício em que as estimativas são revisadas e em quaisquer 
exercícios futuros afetados. 
2.4. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como 
base de valor, exceto quanto a determinados elementos patrimoniais mensurados a 
valor justo.
3. Resumo das principais políticas contábeis
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira 
consistente a todos os exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras.
3.1. Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência. 
As receitas com vendas dos produtos e mercadorias são reconhecidas quando a 
Companhia cumpre suas obrigações contratuais junto ao cliente, e quando for provável 
que a Companhia receberá a contraprestação a qual tem direito pela troca dos bens. 
Para os produtos vendidos pela Companhia as obrigações de desempenho são 
concluídas no momento da entrega do produto final, sendo este também o momento de 

Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

  2021 2020
Lucro líquido do exercício  200.923 159.836
Outros resultados abrangentes  - -
Total resultado abrangente de exercício  200.923 159.836

Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

(Valores expressos em milhares de reais)

  2021 2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais  
Lucro líquido do exercício  200.923 159.836
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do exercício 
com o caixa líquido gerado pelas atividades operacionais:  
Depreciação de imobilizados  37.467 32.819
Amortização de intangíveis  148 94
Amortização de ativos biológicos  36.344 42.871
Resultado na baixa de ativos biológicos  5.555 8.023
Resultado na venda de imobilizados  3.281 2.926
Ajuste a valor presente do passivo   9.124 8.633
de arrendamento
Provisão para risco cíveis, fiscais e trabalhistas  - (655)
Provisões de comissões e integrados  2.635 819
  295.478 255.366
(Aumento) /Redução dos ativos  
Contas a receber de clientes  (40.894) (29.766)
Estoques  (29.932) (51.831)
Adiantamento a fornecedores    1.493 4.031
Ativos biológicos  (20.980) (34.869)
Impostos a recuperar  11.494 (5.293)
Outros ativos   (727) 2.061
Fornecedores nacionais,  84.942 (43.619)
estrangeiros e partes relacionadas 
Salários, participações nos resultados   7.602 (1.682)
e encargos sociais
Obrigações tributárias  1.396 (14.229)
Outros passivos  1.043 123
Caixa líquido utilizado   310.915 80.292
nas atividades operacionais 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
Aquisição de ativos biológicos para produção  (44.163) (40.138)
Aplicações financeiras  (50.023) -
Aquisições de imobilizado  (156.607) (52.979)
Outros investimentos  (79) -
Aquisições de intangível   (156) 51
Caixa líquido utilizado nas atividades   (251.028) (93.066)
de investimentos 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
Aumento de capital social  78.517 123.803
Dividendos distribuídos  (1.275) (100.425)
Pagamento de passivo de arrendamento  (12.666) (11.645)
Caixa líquido utilizado nas atividades   64.576 11.733
de financiamento 
Variação no caixa e equivalentes de caixa  124.463 (1.041)
Caixa e equivalentes de caixa     138.350 139.391
no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa   262.813 138.550
no final do exercício 
   

reconhecimento da receita. A receita é medida líquida de devoluções, descontos 
comerciais e bonificações. 
3.2.Transações em moeda estrangeira
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional 
(Real), utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou da 
avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais 
resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do 
final do período, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, 
são reconhecidos na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira.
3.6.Ativos biológicos
Por gerenciar a transformação biológica de aves, a Companhia adota o CPC 29 - Ativos 
Biológicos e Produtos Agrícolas.
A Companhia reconhece os ativos biológicos quando ela controla esses ativos como 
consequência de um evento passado, e é provável que benefícios econômicos futuros 
associados a esses ativos fluirão para a Companhia e o valor justo pode ser mensurado 
de forma confiável.
3.7.Estoques
Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o 
menor. O método de avaliação dos estoques é o da média ponderada. O custo dos 
produtos acabados compreende os custos de matérias-primas, mão de obra direta, 
outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na 
capacidade operacional normal). O valor líquido de realização é o preço de venda 
estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os 
custos estimados necessários para efetuar a venda.
3.9.Imobilizado
3.9.1.Reconhecimento e mensuração
Os itens de ativos imobilizados são mensurados ao custo de aquisição, ou formação, 
quando aplicável, menos as depreciações acumuladas e provisões ao valor 
recuperável do ativo, quando aplicável. 
Os custos de itens registrados no ativo imobilizado incluem todos aqueles gastos que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à formação do ativo. Os custos de ativos 
construídos pela própria Companhia incluem o custo de materiais e de salários de 
funcionários diretamente envolvidos nos projetos de construção ou formação desses 
ativos, assim como quaisquer outros custos diretamente atribuíveis a esse ativo até 
que este tenha condições de ser utilizado para seus fins, 
incluindo, ainda, os custos de empréstimos quando os ativos são classificados como 
qualificáveis nos termos do CPC 23 (R1) - Custos de Empréstimos, quando aplicável. 
Ganhos e perdas na alienação de um item de ativo são originados pela diferença 
apurada na confrontação do valor de alienação e do valor líquido resultante do valor de 
custo deduzido do valor residual e da depreciação acumulada desse ativo, e são 
reconhecidos pelo valor líquido dessa diferença diretamente no resultado do exercício.
3.9.3.Depreciação
A depreciação é reconhecida no resultado do exercício, sendo calculada pelo método 
linear através das vidas úteis estimadas do ativo imobilizado, desde que essas 
estimativas demonstrem o consumo do ativo e a geração futura de benefícios 
econômicos desse ativo.
Redução ao valor recuperável (impairment)
A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre ativos 
financeiros mensurados ao custo amortizado. A mensuração desta provisão é feita 

para as perdas de crédito esperada para 12 meses para os títulos de dívida com baixo 
risco de crédito na data do balanço.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente 
desde o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a 
Companhia considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são 
relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e 
análises quantitativas e qualitativas, com base na experiência histórica da Companhia.

4.Caixa e equivalentes de caixa 

124.463                (1.041)
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