
 1 CONTEXTO OPERACIONAL
A Companhia foi constituída em 14 de setembro de 2010, sob a forma 
de Sociedade Anônima de Capital Fechado, subsidiária integral do 
Frisa Frigorífico Rio Doce S.A., com a denominação de Frisa Comercial 
S.A., com sua sede na Rua Fioravante Rossi, 4.000 A, bairro Honório 
Fraga em Colatina (ES). Iniciou suas atividades operacionais em 
fevereiro de 2011 e atualmente possui 9 filiais em operação. Explora 
o ramo de comércio varejista de carnes e derivados, e foi criada com 
o desmembramento das filiais varejistas do Frisa Frigorífico Rio Doce 
S.A., sua única acionista. Efeitos da Covid-19: A Companhia está 
trabalhando ativamente nas medidas de prevenção para auxiliar no 
controle da não disseminação do Coronavírus (COVID-19), reforçando 
os protocolos de higiene, propagando informações sobre o tema em 
seus canais de comunicação internos, e seguindo as orientações da 
Organização Mundial de Saúde (OMS), Governos Federal, Estadual e 
Municipal através de Leis, Decretos e Portarias. Implantou o sistema de 
entregas (delivery), dentre outras iniciativas. Até o presente momento a 
Administração da Companhia não identificou impactos significativos em 
suas operações, mantendo suas previsões de vendas dos produtos, os 
quais fazem parte dos itens de primeira necessidade para a população, 
relacionados ao segmento alimentício.
 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 financeiros: 
Instrumentos financeiros não-derivativos incluem aplicações 
financeiras, investimentos em instrumentos de dívida e patrimônio, 
contas a receber e outros recebíveis, fornecedores, empréstimos e 
financiamentos, assim como contas a pagar e outras dívidas. Em 31 de 
dezembro de 2021, a Companhia não possui instrumentos financeiros 
derivativos. (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 insignificante 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) 
Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes estão 
apresentadas pelo valor faturado e não tem a incidência de juros. (e) 
Estoques: Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição, 
inclusive os materiais de consumo. (f) Imobilizado: i. Reconhecimento 
e mensuração: Itens do imobilizado são mensurados pelo custo de 
aquisição ou construção, deduzido de depreciação acumulada e 
perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumuladas, se 
aplicáveis. Os gastos com reformas e manutenção, que aumentam 
significativamente a vida útil das instalações e equipamentos, 
são capitalizados. Os itens do ativo imobilizado têm o seu valor 
recuperável testado, no mínimo, anualmente, caso haja indicadores 
de perda de valor. ii. Depreciação: Itens do ativo imobilizado são 
depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado 
na vida útil econômica estimada de cada componente. Itens do ativo 
imobilizado são depreciados a partir do 1º dia do mês subsequente 
de sua inclusão, e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos 
construídos, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está 
disponível para utilização. As vidas úteis estimadas para o exercício 
corrente são as seguintes: Edificações = 60 anos; Máquinas e 
equipamentos = 10 a 25 anos; Equipamentos de Informática = 3 
a 10 anos; Moveis e Utensílios = 10 a 25 anos. (g) Demais ativos 
circulantes e não circulantes: São demonstrados ao valor de custo 
ou realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos 
até a data do balanço patrimonial. (h) Passivo circulante e não 
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 refletem 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. (i) Imposto de Renda e Contribuição Social: O 
Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente são 
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional 
de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$240 para imposto 
de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre 
o lucro líquido. O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber 
esperado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício, a taxas 
de impostos decretadas ou substantivamente decretadas na data de 
apresentação das demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. (j) 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 fins de registro e determinação 
de relevância, o ajuste a valor presente é calculado levando em 
consideração os fluxos 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. (l) Adoção das normas internacionais de relatório 
financeiro (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.

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 Referência 
– Fase 2 01/01/2021

A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não 
resultou em impactos relevantes sobre a posição patrimonial e 
financeira 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 financeiras, 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 Cumprimento 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

Classificação de 
Passivos como 
Circulantes 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

Definição 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 
indefinitivamente

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.
 4 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Composição 2021 2020
Caixas 247 251
Bancos 166 258
Aplicações financeiras 3.561 7.125

3.974 7.634
 5 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
Composição 2021 2020
Cartões de crédito a receber 4.577 3.112
Contas a receber de clientes 118 126
Outras contas a receber 71 82

4.766 3.320
Os valores a receber de clientes têm a seguinte composição por vencimento:
Composição 2021 2020
A vencer 4.757 3.316
Vencidos acima de 30 dias 9 4

4.766 3.320
 6 ESTOQUES
Composição 2021 2020
Mercadorias para revenda 2.154 1.518
Materiais de manutenção e consumo 115 90

2.269 1.608
 7 DEPÓSITO JUDICIAL
Composição 2021 2020
Cíveis 11 11

11 11
 8 INVESTIMENTOS
Composição 2021 2020
Participação do SICOOB Leste Capixaba 25 23

25 23

Ativo Nota 2021 2020
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 3.974 7.634
Clientes 5 4.766 3.320
Estoques 6 2.269 1.608
Outros 28 32

11.037 12.594
Não circulante
Depósitos judiciais 7 11 11
Investimentos 8 25 23
Imobilizado 9 4.778 3.029

4.814 3.063 

Total do ativo 15.851 15.657

Passivo e Patrimônio Líquido Nota 2021 2020
Circulante
Fornecedores 10 5.559 4.382
Empréstimos e financiamentos 11 1.333 889
Obrigações trabalhistas 12 81 70
Obrigações fiscais 13 269 231
Provisões 587 182
Outras contas a pagar 2 5

7.831 5.759
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 11 1.783 3.113

1.783 3.113
Patrimônio líquido
Capital social 15 723 723
Reserva de capital 15 931 931
Reserva legal 15 145 145
Reserva de investimentos 15 4.438 4.986

6.237 6.785
Total do passivo e patrimônio líquido 15.851 15.657

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

Nota 2021 2020
Receita líquida de vendas 16 57.457 42.130 
Custo das mercadorias vendidas (46.802) (34.165)
Lucro bruto 10.655 7.965
Receitas/Despesas operacionais
Com vendas e comerciais 17 (7.315) (5.045)
Depreciação e amortização (257) (151)
Outras receitas e despesas 18 (29) (108)
Resultado operacional 3.054 2.661
Receitas financeiras 19 159 111
Despesas financeiras 20 (326) (56)
Resultado antes dos impostos incidentes 2.887 2.716
Imposto de renda e contribuição social 21 (935) (898)
Lucro líquido do exercício 1.952 1.818

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis

2021 2020
Lucro líquido do exercício 1.952 1.818
Outros resultados abrangentes – –

1.952 1.818
As notas explicativas da Administração são parte integrante das 

demonstrações contábeis

Ajustes para conciliar o resultado ao caixa 2021 2020
Resultado do exercício 1.952 1.818
Depreciação e amortização 257 151
Juros sobre financiamentos 305 42
Baixa de ativos imobilizado 6 75
Variações em ativos e passivos operacionais,
 circulante e não circulante
Clientes (1.446) (1.190)
Estoques (661) (334)
Outros ativos 4 –
Contas a pagar a fornecedores 1.177 1.287
Obrigações fiscais e sociais, e provisões de férias
 e outras 454 13
Outras contas a pagar (3) 3
Caixa líquido gerado em ativos e passivos
 operacionais, circulante e não circulante 2.045 1.865
Variações das atividades de investimentos
Adições ao ativo imobilizado (2.012) (1.949)
Adições aos investimentos (2) (2)
Caixa líquido consumido nas atividades
 de investimento (2.014) (1.951)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Empréstimos captados – 4.000
Pagamento de empréstimos e financiamentos (1.191) (40)
Distribuição de dividendos (2.500) (1.000)
Caixa líquido consumido nas atividades
 de financiamento (3.691) 2.960
Aumento (redução) de caixa e equivalente
 de caixa (3.660) 2.874
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.634 4.760
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 3.974 7.634
Aumento (redução) de caixa e equivalente
 de caixa (3.660) 2.874

As notas explicativas da Administração são parte integrante das 
demonstrações contábeis

Capital 
Social

Reserva 
de Capital

Reserva 
Legal

Reserva para  
Investimentos

Lucro/Prejuízo  
Acumulado

Total do 
Patrimônio Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2019 723 931 145 4.168 – 5.967
Lucro líquido do exercício – – – – 1.818 1.818
Constituição da reserva legal – – – – – –
Distribuição de dividendos – – – (1.000) – (1.000)
Constituição da reserva para investimentos – – – 1.818 (1.818) –
Saldos em 31 de dezembro de 2020 723 931 145 4.986 – 6.785
Lucro líquido do exercício – – – – 1.952 1.952
Transferência para reservas para investimentos – – – – – –
Distribuição de dividendos – – – (2.500) – (2.500)
Constituição da reserva para investimentos – – – 1.952 (1.952) –
Saldos em 31 de dezembro de 2021 723 931 145 4.438 – 6.237

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis

 9 IMOBILIZADO
Composição 2021 Adições Baixas 2020
Construções 1.352 4 – 1.348
Máquinas e equipamentos 2.132 333 (11) 1.810
Equipamentos de informática 194 5 – 189
Móveis e utensílios 441 82 – 359
Outros 86 26 – 60

4.205 450 (11) 3.766
Imobilizações em andamento 1.733 – – 171

5.938 450 (11) 3.937
Depreciações e Amortizações: 2021 Adições Baixas 2020
Construções (255) (42) – (213)
Máquinas e equipamentos (612) (143) 5 (474)
Equipamentos de informática (154) (30) – (124)
Móveis e utensílios (96) (32) – (64)
Outros (43) (10) – (33)

(1.160) (257) 5 (908)
4.778 192 (6) 3.029 

 11 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
2021 2020

Composição Circulante Não Circulante Total Circulante Não Circulante Total
Capital de giro 1.333 1.783 3.116 889 3.113 4.002

1.333 1.783 3.116 889 3.113 4.002
Composição  2021
Modalidade Taxa % Vencimento Garantias Circulante Não Circulante Total
Capital de giro
Bco ABC Brasil S.A. 100% CDI + 4,03% a.a. abril de 2024 Cessão fiduciária 1.333 1.783 3.116

1.333 1.783 3.116
Composição  2020
Modalidade Taxa % Vencimento Garantias Circulante Não Circulante Total
Capital de giro
Bco ABC Brasil S.A. 100% CDI + 4,03% a.a. abril de 2024 Cessão fiduciária 889 3.113 4.002

889 3.113 4.002
Composição dos vencimentos  2021 2020
2022 – 1.333
2023 1.339 1.333
2024 444 447

1.783 3.113

 12 OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS
Composição 2021 2020
INSS a recolher 57 52
FGTS a recolher 18 15
Outros 6 3

81 70

 13 OBRIGAÇÕES FISCAIS
Composição 2021 2020
ICMS 47 31
IRRF 14 11
PIS 2 1
COFINS 8 6
IRPJ 145 133
CSLL 53 49

269 231

 14 PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Reconhecida quando, com base na opinião de assessores 
jurídicos e da Administração, for considerado provável o risco de 
perda de uma ação judicial ou administrativa, com uma provável 
saída de recursos para a liquidação das obrigações, e quando os 
montantes envolvidos forem mensuráveis com razoável segurança. 
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia não possuía em 
andamento processos de natureza trabalhista, cível ou fiscal, cuja 
materialização, na avaliação dos assessores jurídicos, é de provável 
perda. Companhia possuía em andamento outros processos de 
natureza cível e trabalhista, no montante de aproximadamente R$10 
(R$0 em 2020), cuja materialização, na avaliação dos assessores 
jurídicos, é de possível perda, mas não provável, e por isso não 
estão provisionadas em consonância com a Resolução nº 1.180/09 
do CFC - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes.
 15 PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(a) Capital social: O capital social da Companhia está representado 
por 723.019 ações ordinárias nominativas, com valor nominal de R$ 
1,00 (um real) cada.
Acionista Valor em R$ %
Frisa Frigorífico Rio Doce S.A. 723 100

723 100
(b) Adiantamento para Futuro Aumento de Capital: Refere-se 
à diferença entre o valor do capital no ato do levantamento para 
a criação da Companhia e o valor efetivamente integralizado 
no capital. O montante de R$931 será integralizado ao capital 
social da Companhia. (c) Dividendos: Conforme Assembleia 
Geral Ordinária realizada em 30 de julho de 2021, a Companhia 
deliberou pagamento de dividendos à controladora Frigorífico Rio 
Doce S.A. no valor de R$2.500 (R$1.000 em 2020), o qual foi pago 
dentro do ano calendário de 2021. (d) Reserva legal: Em 2021 
não foi constituída a reserva legal, pois a mesma já havia atingido 
o valor de 20% do capital social. (e) Reserva de investimentos: 
A Administração da Companhia destinou o montante de R$1.952 
para constituição de reserva para investimentos, para a execução 
de planos de investimentos no pressuposto de aprovação em 
Assembleia Geral (R$1.818 em 2020).
 16 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
Composição 2021 2020
Receita bruta de vendas 58.738 43.069
Deduções de vendas
ICMS 469 315
PIS e COFINS 812 624

1.281 939 
Receita operacional líquida 57.457 42.130

 17 DESPESAS COM VENDAS E COMERCIAIS
Composição 2021 2020
Gastos com pessoal 2.837 2.068
Aluguéis e condomínio 1.045 781
Publicidade e propaganda 158 58
Despesas com cartão de crédito 808 698
Outros gastos com pessoal 354 197
Energia elétrica e água 1.100 686
Material de expediente e consumo 411 271
Materiais de limpeza e conservação 147 67
Outras despesas com vendas 455 219

7.315 5.045
 18 OUTRAS RECEITAS E DESPESAS
Outras receitas 2021 2020
Bonificações 4 5
Dividendos 1 2
Vendas do ativo imobilizado 1 –
Recuperação de tributos 3 –
Outras receitas operacionais 2 –

11 7
Outras despesas 2021 2020
Despesas não dedutíveis (12) (26)
Custo da alienação de ativo imobilizado (6) (75)
PIS e COFINS sobre outras receitas (15) (10)
Outras despesas operacionais (7) (5)

(40) (116)
(29) (109)

 19 RECEITAS FINANCEIRAS
Composição 2021 2020
Rendimentos de aplicações financeiras 147 101
Outras receitas financeiras 12 10

159 111
 20 DESPESAS FINANCEIRAS
Composição 2021 2020
Juros passivos (4) (2)
Despesas bancárias (14) (11)
IOF sobre ativos financeiros (3) (1)
Juros s/ financiamento capital giro (305) (42)

(326) (56)
 21 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
São registrados com base no lucro tributável de acordo com a legislação 
e alíquotas vigentes. O valor registrado como despesa de Imposto de 
Renda e Contribuição Social nas demonstrações contábeis está calculado 
conforme demonstrado a seguir:
Composição 2021 2020
Resultado do exercício antes dos tributos 2.887 2.716
Total das adições/exclusões (67) (4)
Base de cálculo do IRPJ 2.820 2.712
Imposto de Renda (15%) 423 407
Adicional de imposto de renda (10%) 258 247
IRPJ 681 654
Despesas dedutíveis apenas para fins de CSLL (67) (6)
Base de cálculo da CSLL 2.820 2.710
Contribuição social (9%) 254 244

935 898
 22 COBERTURA DE SEGUROS (NÃO AUDITADO)
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para 
os bens sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes 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.

Rubens Pereira do Nascimento
CRC-ES 009449/O-4

 Arthur Arpini Coutinho Marcos Barbieri Coutinho
 Diretor Presidente Diretor Vice Presidente

Emerson Leonardo Lazaro – Diretor

FRISA COMERCIAL S.A.
CNPJ: 12.892.415/0001-04

 10 FORNECEDORES
Composição 2021 2020
Fornecedores pessoa física 19 11
Fornecedores pessoa jurídica 5.540 4.371

5.559 4.382
As obrigações com fornecedores estão relacionadas aos gastos com 
aquisição de mercadorias para revenda, serviços e demais materiais de 
manutenção e consumo.

Demonstrações do resultado 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstrações do resultado abrangente 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Demonstração dos fluxos de caixas 
Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 (Em milhares de reais)

Balanços patrimoniais – Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

Demonstração das mutações do patrimônio líquido – Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de reais)

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis Em 31 de dezembro de 2021 e 2020 
(Em milhares de Reais)

Diretoria Contador



»»» Continuação Frisa Comercial S.A.

Aos Administradores e Acionistas da
FRISA COMERCIAL S.A.
Colatina - ES.
Revisamos as demonstrações contábeis da Frisa Comercial 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 fluxos de caixa para o exercício findo 
naquela data, 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 financeiro 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 financeira da Frisa Comercial S.A. em 31 de dezembro de 
2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para 
o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil.
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