
Rubens Pereira do Nascimento
Contador

CRC-ES 009449/O-4

 Arthur Arpini Coutinho Marcos Barbieri Coutinho
 Diretor Presidente Diretor Vice Presidente

Emerson Leonardo Lazaro - Diretor

FRISA AGROPECUÁRIA S.A.
CNPJ: 43.520.438/0001-03

Demonstrações do resultado
Período compreendido entre 25 de fevereiro

(início das operações) a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Demonstração dos fl uxos de caixa
Período compreendido entre 25 de fevereiro

(início das operações) a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente
Período compreendido entre 25 de fevereiro

(início das operações) a 31 de dezembro de 2021
(Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais - Em 31 de dezembro de 2021 
(Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Período compreendido entre 25 de fevereiro
(início das operações) a 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais)

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis
Em 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de Reais)

Diretoria

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Contador

1 CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia foi constituída em 25 de fevereiro de 2021 na forma 
de sociedade anônima de Capital Fechado, com a denominção de 
Frisa Agropecuária S.A., com sua sede em Nanuque (MG), através de 
escritura pública de constituição de sociedde subsidária integral sendo 
a Frisa Frigorífi co Rio Doce S.A., sua única acionista. A Sociedade 
explora as atividades de engorda de gado bovino com a fi nalidade 
principal da venda para as unidades de abates do Frisa Frigorífi co 
Rio Doce S.A. e sua controlada Frigorífi co Nordeste Alimetnos Ltda. 
e cultivo de milho e cana-de-açucar para serem transformados em 
ração animal para consumo próprio. Seu início efetivo operacional 
se deu no mês de novembro de 2021. Atualmente possui 5 unidades 
em operação, sendo 2 no Estado de Minas Gerais e 1 unidade nos 
Estados do Espírito Santo, Bahia e Goiás.
2 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES

  CONTÁBEIS
(a) Declaração de conformidade com as normas IFRS e BRGAAP: 
As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2021 foram elaboradas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, bem como pelas Normas, Orientações 
e Interpretações emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade. A 
emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pelo Conselho 
de Administração em 25 de março de 2022. (b) Base de mensuração: 
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo 
histórico. (c) Uso de estimativas e julgamentos: A preparação das 
demonstrações individuais com as normas contábeis vigentes 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 com relação a 
estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as 
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
3 RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

As práticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm 
sido aplicadas de maneira consistente a todos os exercícios 
apresentados nessas demonstrações contábeis. (a) Instrumentos 
fi nanceiros: Instrumentos fi nanceiros não-derivativos incluem 
aplicações fi nanceiras, investimentos em instrumentos de dívida 
e patrimônio, contas a receber e outros recebíveis, fornecedores, 

empréstimos e fi nanciamentos, assim como contas a pagar e outras 
dívidas. (b) Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes 
de caixa estão representados por aplicações de curto prazo, de alta 
liquidez, que são prontamente conversíveis em quantias conhecidas 
de caixa e sujeitas a um insignifi cante risco de mudança de valor. (c) 
Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência do exercício. 
(d) Estoques: Os estoques são avaliados pelo custo médio de 
aquisição, inclusive os materiais de consumo. (e) Demais ativos 
circulantes: São demonstrados ao valor de custo ou realização, 
incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos até a data do 
balanço patrimonial. (f) Passivo circulante: Demonstrados pelos 
valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, 
dos correspondentes encargos, variações monetárias incorridas 
até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos 
circulantes e não circulantes são registrados pelo valor presente, 
transação a transação, com base em taxas de juros que refl etem 
o prazo, a moeda e o risco de cada transação. A contrapartida 
dos ajustes a valor presente, quando aplicável, é contabilizada 
contra as contas que deram origem ao referido passivo. (g) Ajuste 
a valor presente de ativos e passivos: Os ativos e passivos 
monetários de longo prazo são atualizados monetariamente e, 
portanto, estão ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a 
valor presente de ativos e passivos monetários de curto prazo 
é calculado, e somente registrado, se considerado relevante 
em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
Para fi ns de registro e determinação de relevância, o ajuste a 
valor presente é calculado levando em consideração os fl uxos de 
caixa contratuais e a taxa de juros explícita e, em certos casos, 
implícita, dos respectivos ativos e passivos. A Companhia, em 31 
de dezembro de 2021, não tem nenhum ativo ou passivo (contas 
a receber ou contas a pagar) a ser ajustado a valor presente. (h) 
Adoção das normas internacionais de relatório fi nanceiro (ifrs) 
novas e revisadas: Normas e interpretações novas e revisadas 
de aplicação obrigatória a partir de 1º de janeiro de 2021: No 
exercício corrente, a Empresa não adotou as alterações e novas 
interpretações às IFRS e aos pronunciamentos, interpretações e 
orientações emitidos pelo Conselho das Normas Internacionais 
de Contabilidade (International Accounting Standards Board 
- IASB) e pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC, 
respectivamente, que entraram obrigatoriamente em vigor para 
períodos anuais iniciados em ou após 1º de janeiro de 2021.

Ativo Nota 2021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 1.217
Estoques 5 19.447 
Impostos a recuperar 6 18

20.682 

Total do ativo 20.682

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2021
Circulante
Fornecedores 7 7.564
Adiantamentos 8 3.112
Obrigações trabalhistas 9 34
Obrigações fi scais 10 1

10.711
Patrimônio líquido
Capital social 11 10.000
Prejuízo Acumulado (28)

9.972
Total do passivo e patrimônio líquido 20.682

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Receitas/Despesas operacionais Nota 2021
Com vendas e comerciais 12 (4)
Gerais e administrativas 13 (24)
Outras receitas e despesas –
Resultado operacional (28)
Receitas fi nanceiras –
Despesas fi nanceiras –
Resultado antes dos impostos incidentes (28)
Imposto de renda e contribuição social –
Resultado do período (28)

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis

2021
Lucro líquido do exercício (28)
Outros resultados abrangentes –

–
As notas explicativas da Administração são parte integrante

das demonstrações contábeis

Capital Social Lucro/Prejuízo Acumulado Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 25 de fevereiro de 2021
 (início das operações) – – –
Integralização de capital 10.000 – 10.000
Resultado do exercício – (28) (28)
Saldos em 31 de dezembro de 2021 10.000 (28) 9.972

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

2021
Ajustes para conciliar o resultado ao caixa
Resultado do exercício (28)
Variações em ativos e passivos operacionais,
 circulante e não circulante
Impostos a recuperar (18)
Estoques (19.447)
Contas a pagar a fornecedores 7.564
Adiantamentos 3.112
Obrigações fi scais e sociais, e provisões de
 férias e outras 35
Caixa líquido gerado em ativos e passivos
 operacionais, circulante e não circulante (8.783)
Variações das atividades de investimentos
Adições aos investimentos 10.000
Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento 10.000
Aumento de caixa e equivalente de caixa 1.217
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício -
Caixa e equivalentes de caixa no fi nal do exercício 1.217
Aumento de caixa e equivalente de caixa 1.217

As notas explicativas da Administração são parte integrante
das demonstrações contábeis

4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Os valores de caixa e equivalentes incluem os saldos em conta 
corrente e os de aplicações fi nanceiras de curto prazo.
Composição 2021
Bancos 1.000
Aplicações fi nanceiras 217

1.217
2021

Composição das aplicações fi nanceiras
Banco Itaú Unibanco S.A. 217

217
5 ESTOQUES

Composição 2021
Pecuário 19.247
Insumos Agropecuários 200

19.447
6 IMPOSTOS A RECUPERAR

Composição 2021
PIS e COFINS 18

18
7 FORNECEDORES

Composição 2021
Fornecedores pessoa física 7.526
Fornecedores pessoa jurídica 38

7.564
As obrigações com fornecedores estão relacionadas aos gastos com 
aquisição de gado bovino para engorda, rações, medicamentos, 
serviços e demais materiais de manutenção e consumo necessários 
para manter a operação.
8 ADIANTAMENTOS

Composição 2021
Adiantamento da Controladora 3.112

3.112
2021

Composição do Adiantamento da Controlada
Frisa Frigorífi co Rio Doce S.A. 3.112

3.112
São aportes fi nanceiros feitos pela controladora para aquisição 
de estoques em geral e demais serviços e produtos necessários 
para a operação enquanto a mesma não aufere receita. 
Esses numerários serão devolvidos para a controladora 
ou serão incorporados ao capital social da Companhia.

9 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Composição 2021
Funrural a recolher 34

34
10 OBRIGAÇÕES FISCAIS
Composição 2021
CSRF 1

1
11 PATRIMÔNIO LÍQUIDO

(a) Capital Social: O capital social da Companhia está representado 
por 10.000 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 
1.000,00 (mil reais) cada.
Acionista Valor em R$ %
Frisa Frigorífi co Rio Doce S.A. 10.000 100

10.000 100
Sua controladora Frisa Frigorífi co Rio Doce S.A. é sua única acionista.
12 DESPESAS COM VENDAS E COMERCIAIS
Composição 2021
Publicidade e propaganda (3)
Despesas em viagens (1)

(4)
13 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Composição 2021
Despesas em viagens (16)
Serviços prestados por terceiros (6)
Emolumentos, taxas e contribuições (2)

(24)
14 COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADO)
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados sufi cientes 
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua 
atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, 
não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações 
contábeis, consequentemente não foram examinadas pelos nossos 
auditores independentes.
15 PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia não possui em 31 de dezembro de 2021, contingências 
trabalhistas, cíveis e tributária classifi cadas como de perda provável, 
possível e remoto, pelos assessores jurídicos internos e externos.

AosAdministradores e Acionistas da FRISA AGROPECUÁRIA S.A.
Colatina – ES.
Revisamos as demonstrações contábeis da FRISA AGROPECUÁRIA 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das 
mutações no patrimônio líquido e dos fl uxos de caixa para compreendido 
entre 25 de fevereiro de 2021 (início das operações) a 31 de dezembro 
de 2021, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais 
notas explicativas. Responsabilidade da administração sobre as 
demonstrações contábeis: A administração é responsável pela elaboração 
e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com 
as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações 
contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada 
por fraude ou erro. Responsabilidade dos auditores independentes: 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre as 
demonstrações contábeis com base em nossa revisão, conduzida de 
acordo com a norma brasileira e a norma internacional de revisão de 
demonstrações contábeis (NBC TR 2400 e ISRE 2400). Essas normas 
requerem o cumprimento de exigências éticas e que seja apresentada 
conclusão se algum fato chegou ao nosso conhecimento que nos leve a 
acreditar que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, não estão 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura 

de relatório fi nanceiro aplicável. Uma revisão de demonstrações contábeis 
de acordo com as referidas normas é um trabalho de asseguração limitada. 
Os procedimentos de revisão consistem, principalmente, de indagações 
à administração e outros dentro da entidade, conforme apropriado, bem 
como execução de procedimentos analíticos e avaliação das evidências 
obtidas. Os procedimentos aplicados na revisão são substancialmente 
menos extensos do que os procedimentos executados em auditoria 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria sobre essas 
demonstrações contábeis. Conclusão: Com base em nossa revisão, não 
temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que essas 
demonstrações contábeis não apresentam adequadamente, em todos 
os aspectos relevantes, a posição patrimonial e fi nanceira da FRISA 
AGROPECUÁRIA S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de 
suas operações e os seus fl uxos de caixa para compreendido entre 25 de 
fevereiro de 2021 (início das operações) a 31 de dezembro de 2021, de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Colatina, 26 de março de 2022

BDO RCS Cristiano Mendes de Oliveira
Auditores Independentes SS Contador
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Norma ou interpretação Descrição
Em vigor para períodos anuais 

iniciados em ou após
Alterações ao CPC 48/ IFRS 9, CPC 38/ IAS 39, CPC 40 (R1)/ 
IFRS 7, CPC 11/ IFRS 4 e CPC 06 (R2)/ IFRS 16

Reforma da Taxa de Juros de Referên-
cia – Fase 2 01/01/2021

A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em impactos relevantes sobre a posição patrimonial e fi nanceira e 
os resultados da Empresa ou sobre as divulgações nestas demonstrações contábeis. Normas e interpretações novas e revisadas emitidas 
e ainda não aplicáveis: Na data de autorização destas demonstrações fi nanceiras, a Empresa não adotou as normas e interpretações 
novas e revisadas que foram emitidas, mas ainda não estão aplicáveis, como segue:

Norma ou interpretação Descrição
Em vigor para períodos anuais 

iniciados em ou após
Alterações ao CPC 15 (R1)/ IFRS 3 Referência à Estrutura Conceitual 01/01/2022

Alterações ao CPC 27/ IAS 16
Imobilizado - Recursos Antes do Uso 
Pretendido 01/01/2022

Alterações ao CPC 25/ IAS 37
Contratos Onerosos - Custo de Cum-
primento do Contrato 01/01/2022

Alterações ao CPC 37 (R1)/ IFRS 1, CPC 48/ IFRS 9, CPC 06 
(R2)/ IFRS 16 e CPC 29/ IAS 41

Melhorias Anuais ao Ciclo de IFRSs 
2018–2020 01/01/2022

CPC 50/ IFRS 17 Contratos de Seguros 01/01/2023

Alterações ao CPC 26/ IAS 1
Classifi cação de Passivos como Circu-
lantes ou Não Circulantes 01/01/2023

Alterações ao CPC 26/ IAS 1 e IFRS Practice Statement 2 – 
Making Material Judgments Divulgação de Políticas Contábeis 01/01/2023
Alterações ao CPC 23/ IAS 8 Defi nição de estimativas contábeis 01/01/2023

Alterações ao CPC 36 (R3)/ IFRS 10 e CPC 18 (R2)/ IAS 28

Venda ou Constituição de Ativos entre 
um Investidor e sua Coligada ou Joint 
Venture Postergada indefi nitivamente

Atualmente, a Administração está conduzindo uma análise dos impactos que poderão advir com a adoção das normas e interpretações novas 
e revisadas supracitadas em suas demonstrações contábeis. Contudo, com base nas análises realizadas até o momento, a Administração 
não espera impactos relevantes sobre as demonstrações contábeis da Empresa em decorrência da adoção dessas normas e interpretações 
novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis.


