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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021                 
Valores Expressos em R$ 1.000]
NOTA 1. CONTEXTO OPERACIONAL
A entidade tem por objeto a exploração econômica da criação de bovinos para corte, cultivo de grãos e sementes, e participações em outras empresas de qualquer 
natureza.
NOTA 2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 
As demonstrações contábeis foram elaboradas com observância aos Princípios de Contabilidade emanados da Lei nº 6.404/76 - Lei das Sociedades por Ações, 
incluindo as novas alterações introduzidas pela Lei nº 11.638, de 28/dez/07. As práticas adotadas no Brasil, exigem que as empresas desenvolvam políticas contábeis 
baseadas em padrões e interpretações do CPC em vigor na data de encerramento de suas financeiras de forma consistente. 
NOTA 3. DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
        Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demonstrações contábeis ressaltamos:
a) APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA 
Estão demonstradas pelos valores aplicados, incluindo os rendimentos incorridos até a data do balanço.
b) ESTOQUES - ATIVO BIOLÓGICO 
O estoque está avaliado de acordo com a CPC 29, que trata dos ativos biológicos, a valor de mercado ou valor justo, que é composto de animais de criação para 
abate, da raça Nelore, na categoria de Bezerros, Garrotes e Novilhos machos e fêmeas, com quantidade de: 19.772 no estado do Maranhão, 14.964 no estado do 
Pará 373 no estado de Pernambuco perfazendo um total de 35.109 cabeças em 2021 (30.633 em 2020).
c) INVESTIMENTO
A empresa, durante o exercício de 2021 investiu na empresa CAPTAR FACTORING FOMENTO MERCANTIL LTDA, adquirindo mais 820.000 de cotas no valor 
de R$ 1,00 cada, ficando com uma participação societária na ordem de 63,358243% do capital da investida. O investimento é avaliado pelo custo de aquisição e 
ajustado pelo método de equivalência patrimonial, e totaliza 5.920 em 2021 (4.743 em 2020).
d) PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO
As propriedades para investimentos estão representadas por edificações que são mantidas pela companhia para gerar rendas e/ou para valorização do capital, e tem 
fluxo de caixa independente dos demais ativos, devendo ser classificados como um ativo não circulante separado dos demais ativos que geram caixa. Os ativos de 
propriedades para investimentos são inicialmente avaliados pelo custo de aquisição, acrescido dos custos necessários à sua manutenção, mas a cada encerramento 
do exercício social a entidade deve avaliar esses ativos pelo seu valor justo e se este puder ser avaliado de forma confiável sem custo ou esforço excessivo

e) IMOBILIZADO 
Os bens do ativo imobilizado estão demonstrados pelo valor de custo, sendo reavaliadas quando foi permitido pela legislação, deduzidos de depreciação acumula-
das e perda por redução do valor recuperável (quando aplicável).
A depreciação dos ativos inicia-se quando estão prontos para uso e calculado com base na vida útil estimada de cada ativo, pelo método linear, de modo que o valor 
do custo menos o valor residual após sua vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e imobilizações em andamento que não sofrem depreciação).
A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados ao final de cada balanço patrimonial. O efeito de quaisquer mudanças nas 
estimativas contábeis é apresentado prospectivamente. As taxas anuais de depreciação estão mencionadas na nota explicativa nº 8.
A Empresa efetuou Reavaliação de bens do ativo imobilizado registrada no exercício de 30  de novembro de 2004 e por isso não adotou a revisão dos custos históri-
cos dos bens do ativo imobilizado permitido pela adoção inicial do “custo atribuído” (deemed cost), conforme “ICPC 10 - Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao 
Ativo e à Propriedade de Investimentos dos Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43”, para registro do saldo inicial do ativo imobilizado na adoção inicial 
do CPC 27 - Ativo imobilizado, para a rubrica de terrenos.
 Os bens do ativo imobilizado são avaliados anualmente para identificar evidências de perdas não recuperáveis, ou, ainda, sempre que eventos ou alterações signi-
ficativas nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
 f) PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
 I) Provisão para imposto de renda e contribuição social   
Os encargos tributários são calculados na base da legislação fiscal vigente, com alíquota de imposto de renda de 15%, acrescido do adicional de 10%, e 9% de 
contribuição social sobre o lucro.
II) Os demais passivos são demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e variações mone-
tárias incorridos.
g) PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Os saldos registrados neste grupo estão apresentados de acordo com os princípios contábeis e critérios estabelecidos no Estatuto Social da Companhia, Lei 
11.638/07 e demais normas legais, de forma a demonstrar a situação de Patrimônio Líquido da Companhia em 31 de dezembro de 2021.
h) O sistema de resultado reconhece as receitas, os custos e as despesas
Apropriados de acordo com regime de competência, adotando critérios adequados aos Princípios Contábeis, Estatuto Social, Lei nº 11.668/07 e Normas Fiscais 
e Tributárias. 
NOTA 4. CLIENTES
A composição por idade de vencimento das contas a receber em 31/dez/2021 pode ser demonstrada a seguir:

NOTA 5. ESTOQUES
O Estoque está demonstração do estoque pela adequação de avaliação dos estoques, em conformidade com a CPC 29. Em 31 de dezembro os estoques estão 
demonstrados como segue:

NOTA 6. IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR
 A) O valor se refere a crédito junto à Receita Federal do Brasil conforme abaixo: B) O valor se refere a crédito de PIS/COFINS sobre depreciação conforme abaixo:

NOTA 7. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
 Referem-se a instrumentos particulares de contratos de mútuo, celebrados entre as pessoas ligadas, praticados de acordo com as condições normais de mercado, 
assim demonstrados:

NOTA 8. IMOBILIZADO
Está demonstrado ao custo de aquisição, acrescido de correção monetária até 31/dez/95, ajustado por depreciações acumuladas. A seguir discriminamos as contas 
que compõem esta rubrica com a respectiva taxa de depreciação, calculada pelo método linear, estabelecida em função do tempo de vida útil, fixado por espécie 
de bem, sendo:
8.a) Reavaliação de bem do imobilizado
A empresa em 30/11/2004 realizou Reavaliação de bens do imobilizado para os grupos de bens: Fazendas, Obras de estrutura básica, Construções rurais, Instala-
ções agropecuárias e Pastagens, totalizando em  R$ 119.756 O resultado da avaliação foi contabilizado diretamente no Patrimônio líquido, em conta específica de 
Reserva de Reavaliação liquida da provisão sobre tributos diferidos: Em 31 de dezembro de 2021 o saldo líquido das Reavaliações são de R$  69.153 e (R$ 76.587 
em 2020), correspondente ao valor da Reserva de Reavaliação a Realizar e saldo de provisão sobre os tributos diferidos. Ainda em relação à reavaliação, o montante 
dos saldos totalmente depreciados é de R$ 40.521 e (R$ 35.282 em 2020), exceto terrenos e obras em andamento que não sofrem depreciações. 
Depreciação 
Em conformidade com o Resolução CFC nº 1.177/09 - Ativo imobilizado, a vida útil de um ativo deve ser revisada pelo menos ao final de cada exercício e, se as 
expectativas diferem das estimativas anteriores, a mudança deve ser reconhecida prospectivamente. No exercício de 2021 a Administração efetuou revisão da vida 
útil para fixar as taxas de depreciação que estão sendo adotadas. 
Perda do Valor Recuperável (impairment)
A Empresa realizou a análise dos indicativos de “impairment” estabelecidos pelo Resolução CFC nº 1.292/10- Redução ao valor recuperável de ativos, e não iden-
tificou indícios de que seu ativo imobilizado estivesse registrado acima de seu valor de realização.
Ativos Biológicos
Representado pelo rebanho de reprodução da empresa onde é gerado os bezerros para recria e venda posterior.

RELATÓRIO DA DIRETORIA
Srs. Acionistas, cumprindo determinações legais e estatutárias, submetemos a apreciação das demonstrações financeiras, refe-
rente ao exercício findo em 31/12/2021.
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NOTA 9. INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS                                   
Os empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo de 2021, estão demonstrados no quadro a seguir:

NOTA 13. COBERTURA DE SEGUROS 
Em 31/dez/21 a empresa possui cobertura de seguros para bens do ativo permanente em montante julgado suficiente para cobrir eventuais perdas com sinistros.
NOTA 14.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
A entidade não participa ou mantém operações envolvendo quaisquer tipos de instrumentos financeiros específicos que não estejam registrados ou divulgados 
em nota explicativa. 
NOTA 15.  EFEITOS DA PANDEMIA – COVID 19
a)Evento subsequente
Em 31 de dezembro de 2021 até a data de realização da auditoria (11 de março de 2022), não ocorreram quaisquer eventos que pudessem alterar de forma 
significativa a situação patrimonial, econômica e financeira nas demonstrações contábeis apresentadas.
b)Covid 19
Em dezembro de 2021, apesar da continuidade do novo coronavírus (“COVID-19”), relatado em Wuhan China, no exercício passado, a Organização Mundial 
da Saúde declarou o COVID-19 como uma “Emergência em Saúde Pública de Interesse Internacional”. Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da 
Saúde (OMS) anunciou que o 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, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e podem gerar impactos relevantes nos 
valores reconhecidos nas demonstrações contábeis. Os impactos futuros do Coronavírus nos mercados financeiros, na economia e em nossas operações são 
atualizados e monitorados diariamente. No ano em que a pandemia afetou fortemente as atividades produtivas no mundo todo, o nosso seguimento conseguiu 
manter seu desempenho e ajudou a aliviar os efeitos sociais e econômicos do Coronavírus. A administração avalia de forma constante o impacto do surto nas 
operações e na posição patrimonial e financeira da empresa, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os seus impactos nas operações 
e nas demonstrações contábeis.
Senhores Acionistas,
Em cumprimento ao que dispõe o Estatuto Social e em conformidade com exigência legal, a Diretoria da Companhia Agropecuária do Arame S/A, tem a 
satisfação de submeter à apreciação de V. Sas., o Balanço Patrimonial e Demonstrativos Financeiros, relativos ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021. 
Esta Diretoria permanece ao inteiro dispor dos senhores acionistas para quaisquer esclarecimentos porventura necessários ao perfeito conhecimento das contas 
ora apresentadas.
1). Aviso: As demonstrações financeiras apresentadas a seguir são demonstrações financeiras resumidas e não devem ser consideradas isoladamente para a 
tomada de decisão. O entendimento da situação financeira e patrimonial da companhia demanda a leitura das demonstrações Financeiras completas auditadas, 
elaboradas na forma da legislação societária e da regulamentação Contábil aplicável.
2). As demonstrações financeiras completas auditadas, incluindo o respectivo relatório do auditor independente, estão disponíveis no seguinte endereço ele-
trônico: Jornal o Imparcial: www.oimparcial.com.br, Site da CVM: https://cvmweb.cvm.gov.br/SWB/Sistemas/SCW/CPublica/CiaAb/FormBuscaCiaAb.aspx?-
TipoConsult=c

Arame, 11 de março de 2022
A Administração

NOTA 12. DEMONSTRATIVO DA RECEITA LÍQUIDA
A receita líquida está demonstrada da seguinte forma: 

NOTA 10. PROVISÃO PARA IR E CSLL SOBRE REAVALIAÇÃO 
Corresponde a provisão para CSLL e IRPJ, calculados sobre a reserva de reavaliação dos ativos próprios, no valor de R$ 2.876 (R$ 4.681 em 2020), nos 
termos da Resolução nº 1.004/04 do Conselho Federal de Contabilidade.
NOTA 11. CAPITAL SOCIAL
No exercício de 2021, não houve alteração do capital social, permanecendo assim, em moeda corrente nacional, o capital de R$ 139.651.
As ações preferenciais classe “A” tem prioridade na distribuição de dividendos de 12% a.a. e as preferenciais classe “B” terão prioridade da distribuição 
de dividendos de 6% a.a. ambas calculado sobre o capital representativo dessas espécies de classes.
As ações pertencem inteiramente a acionistas domiciliados no País. Em 31 de dezembro o capital social está composto por 47.364.617 ações, sem valor 
nominal, divididas como segue:

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021.
Ilmos. Srs.
Diretores e Acionistas da
COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO ARAME
Arame - MA
Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO ARAME, que compreendem o balanço patrimonial em 31 
de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais 
políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da COMPANHIA AGROPECUÁRIA DO ARAME em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em confor-
midade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais res-
ponsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de con-
clusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, 
considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido 
na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há 
distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações contábeis
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas con-
tábeis 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.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar 
operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elabo-
ração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela administração da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das 
demonstrações contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável 
é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e 
são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional 
e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
•	 Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada 
por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude 
é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão 
ou representações falsas intencionais.
•	 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria 
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulga-
ções feitas pela administração.
•	 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evi-
dências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em 
relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção 
em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se 
as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. 
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional.
•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresen-
tação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações de auditoria, inclusive as eventuais deficiências nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Recife, 14 de março de 2022.
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3 páginas - Datas e horários baseados em Brasília, Brasil
Sincronizado com o NTP.br e Observatório Nacional (ON)

Certificado de assinaturas gerado em 23 de março de 2022, 19:51:41

LEGAL DIRETORIA pdf
Código do documento 98d88405-fc4f-47fb-a1a5-3b32b2c243c5

Assinaturas
EMPRESA PACOTILHA S.A.:06271258000109
Certificado Digital
maramaldothay@gmail.com
Assinou

Eventos do documento

23 Mar 2022, 19:41:38
Documento 98d88405-fc4f-47fb-a1a5-3b32b2c243c5 criado por PEDRO BATISTA FREIRE
(01604662-4bfc-4e7f-8e0c-b9c747f0418b). Email:priscillamarques@oimparcial.com.br. - DATE_ATOM:
2022-03-23T19:41:38-03:00

23 Mar 2022, 19:43:50
Assinaturas iniciadas por PEDRO BATISTA FREIRE (01604662-4bfc-4e7f-8e0c-b9c747f0418b). Email:
priscillamarques@oimparcial.com.br. - DATE_ATOM: 2022-03-23T19:43:50-03:00

23 Mar 2022, 19:46:13
ASSINATURA COM CERTIFICADO DIGITAL ICP-BRASIL - EMPRESA PACOTILHA S.A.:06271258000109 Assinou
Email: maramaldothay@gmail.com. IP: 179.180.32.68 (179.180.32.68.dynamic.adsl.gvt.net.br porta: 46088).
Dados do Certificado: C=BR,O=ICP-Brasil,OU=AC SOLUTI v5,OU=AC SOLUTI Multipla v5,OU=A1,CN=EMPRESA
PACOTILHA S.A.:06271258000109. - DATE_ATOM: 2022-03-23T19:46:13-03:00

Hash do documento original
(SHA256):c7ec376f492411b7b4935617c32c0b10dc2601b7cbe0df7fb61a2ca407a67707
(SHA512):4e090fd5b23b6da84086765ac0ba96dfe518f56c7526ddeeed28ae0e9e37b67fee8bb60b6ef65379fca8e804dcdc76b6f232b3f48226421f111f62faa2e7d5f1

Esse log pertence única e exclusivamente aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign


		2022-03-23T19:51:52-0300




