
FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ Nº 05.427.471/0001-02

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)
Fluxo de caixa proveniente das operações: 2021 2020
 Atividade operacional
 (Prejuízo) lucro líquido do exercício (1.021.148) 4.543.016
 Depreciação e amortização 521.866 584.076
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 842.393 (842.393)
 Resultado na alienação do imobilizado (Nota 8) 671.503 1.976.758
 Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos (Nota 7) (2.585.093) (5.453.118)
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 37 –
 Resultado com juros e variações monetárias líquidas 324.022 543.471
 (Aumento) redução nos ativos
 Contas a receber de clientes (496.922) 71.844
 Impostos a recuperar (94.831) (1.334.420)
 Estoques 1.475.327 7.734.402
 Ativos biológicos (2.039.523) (1.186.921)
 Outros 567.284 (545.635)
 Aumento (redução) nos passivos
 Contas a pagar 963.449 (78.693)
 Salários e encargos sociais (65.274) (19.112)
 Impostos, taxas e contribuições a recolher 46.960 (5.229)
 Outros (2.952.521) (274.152)
 Caixa líquido utilizado (gerado) nas atividades
  operacionais (3.842.471) 5.713.894
Fluxo de caixa das atividades de investimento:
 Adições no imobilizado (3.000.217) (4.252.899)
 Caixa líquido utilizado nas atividades de
  investimento (3.000.217) (4.252.899)
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:
Empréstimos:
 Obtidos – 4.600.000
 Pagamento do principal (3.573.079) (6.382.303)
 Pagamento dos juros (343.651) (379.611)
 Aumento (redução) de débitos com empresas ligadas 6.024.503 –
 Aumento de capital social 588.293 2.148.000
  Adiantamento para futuro aumento de capital (Nota 13) 2.988.000 –
 Caixa líquido gerado (utilizado) nas atividades
  de financiamento 5.684.066 (13.914)
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa(1.158.622) 1.447.081
Demonstração da variação do caixa e
 equivalentes de caixa
 Caixa e equivalentes de caixa no início do período 2.091.021 643.940
 Caixa e equivalentes de caixa no final do período 932.399 2.091.021
Redução (aumento) no caixa e equivalentes de caixa(1.158.622) 1.447.081

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)
ATIVO 2021 2020
Circulante 13.801.782 12.269.869
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 4) 932.399 2.091.021
Contas a receber de clientes (Nota 5) 505.625 8.740
Estoques (Nota 6) 1.825.773 1.289.583
Ativos biológicos (Nota 7) 10.119.296 7.898.012
Impostos a recuperar e créditos tributários 148.481 145.729
Outros ativos circulantes 270.208 836.784
Não Circulante 102.040.881 87.252.709
Impostos a recuperar e créditos tributários 1.373.585 1.279.777
Outros ativos não circulantes 2.381 3.089
Ativos biológicos (Nota 7) 14.489.270 12.085.938
Imobilizado (Nota 8) 86.174.291 73.882.551
Intangível 1.354 1.354
Total do Ativo 115.842.663 99.522.578
PASSIVO 2021 2020
Circulante 12.461.419 4.916.578
Contas a pagar 1.241.182 277.733
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 2.725.073 3.800.284
Salários e encargos sociais 87.425 152.699
Impostos e contribuições a recolher 52.195 5.234
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 10) 6.170.739 –
Outras obrigações (Nota 11) 2.184.805 680.628
Não Circulante 14.726.183 16.041.103
Provisão para imposto de renda e contribuição
 social diferidos (Nota 13) 12.112.818 11.792.882
Empréstimos e financiamentos (Nota 9) 649.536 3.312.252
Outras obrigações (Nota 11) 1.963.829 935.969
Patrimônio Líquido (Nota 14) 88.655.061 78.564.897
Capital social 66.339.646 58.738.791
Reservas de reavaliação e ajustes de avaliação
 patrimonial 40.824.971 40.892.758
Prejuízos acumulados (21.497.556) (21.066.652)
Subtotal do patrimônio líquido 85.667.061 78.564.897
Adiantamento para futuro aumento de capital 2.988.000 –
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 115.842.663 99.522.578

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)
2021 2020

Receita líquida (Nota 15) 7.271.693 12.377.567
Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos
 (Nota 7) 2.585.093 5.453.118
Custo das vendas (Nota 16) (6.406.133) (11.556.274)
Lucro bruto 3.450.653 6.274.411
Despesas gerais e administrativas (Nota 17) (2.731.143) (3.062.199)
Outras receitas operacionais, líquidas de outras
 despesas (Nota 18) (591.498) 999.045

(3.322.641) (2.063.154)
Lucro operacional 128.012 4.211.257
Resultado financeiro (Nota 19)
Receitas financeiras 19.806 55.955
Despesas financeiras (326.573) (566.589)

(306.767) (510.634)
Lucro (prejuízo) antes dos impostos (178.755) 3.700.623
Imposto de renda e contribuição social
 Diferido (Nota 20) (842.393) 842.393
Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.021.148) 4.543.016
Lucro (prejuízo) líquido básico e diluído
 por ação ON e PN (R$):
Ordinária nominativa (0,38) 2,03
Preferencial nominativa (0,38) 2,03
Média ponderada das ações ao longo do
  exercício
Ordinária nominativa 2.073.891 1.680.987
Preferencial nominativa 609.640 562.212

2.683.531 2.243.199
Lucro (prejuízo) por ação básico e diluído (R$) (0,38) 2,03

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)
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Saldos em 31/12/2019 49.195.791 – 41.568.265 (26.633.164) 64.130.892 7.395.000 71.525.892
Integralização de capital 9.543.014 (14) – – 9.543.000 (9.543.000) –
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – 2.148.000 2.148.000
Realização da mais valia de ativos e tributos diferidos – – (1.023.496) 1.023.496 – – –
Realização de tributos diferidos e outros efeitos – – 347.989 – 347.989 – 347.989
Lucro líquido do exercício – – – 4.543.016 4.543.016 – 4.543.016
Saldos em 31/12/2020 58.738.805 (14) 40.892.758 (21.066.652) 78.564.897 – 78.564.897
Aumento de capital 7.600.841 (588.279) – – 7.012.562 – 7.012.562
Integralização de capital – 588.293 – – 588.293 – 588.293
Adiantamento para futuro aumento de capital – – – – – 2.988.000 2.988.000
Realização da mais valia de ativos e tributos diferidos – – (590.244) 590.244 – – –
Realização de tributos diferidos e outros efeitos – – 522.457 – 522.457 – 522.457
Prejuízo líquido do exercício – – – (1.021.148) (1.021.148) – (1.021.148)
Saldos em 31/12/2021 66.339.646 – 40.824.971 (21.497.556) 85.667.061 2.988.000 88.655.061

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)
2021 2020

Lucro (prejuízo) líquido do exercício (1.021.148) 4.543.016
Outros resultados abrangentes – –
Total de resultados abrangentes para o exercício (1.021.148) 4.543.016

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Relatório da Diretoria: Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações 
financeiras relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2021, compreendendo o Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações 
do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e as Demonstrações do Fluxo de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas 
e do Relatório dos Auditores Independentes sobre as demonstrações financeiras. Outrossim, esta diretoria fica à disposição dos senhores acionistas, para 
quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Rio de Janeiro, 30 de março de 2022. A Diretoria.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras 
em 31/12/2021 e de 2020 (Em reais)

1. Informações Gerais: A Fartura Agropecuária S.A., é uma Sociedade Anô-
nima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro - RJ, na Praia 
do Flamengo nº 200, 19º andar (Parte), registrada na BM&F Bovespa - Bolsa de 
Mercadorias e Futuros (B3), tendo como filial a Fazenda São João, localizada 
no Município de Santana do Araguaia - PA, onde explora a atividade pecuária 
de bovinocultura de corte, cultivo e comercialização de grãos, simultaneamen-
te com as práticas de conservação da fauna e da flora. Está identificada nas 
presentes notas explicativas pela sua denominação social “Fartura” ou por 
“Companhia”. Apesar da Companhia ter apresentado prejuízo no exercício 
de 2021, as operações não apresentam evidências de descontinuidade ope-
racional devido a controladora WLM Participações e Comércio de Máquinas e 
Veículos S.A. realizar mútuos financeiros que são posteriormente substituídos 
por aumentos de capital, além de aporte de capital. Além disso, no ano de 
2020, a Fartura obteve recursos financeiros de terceiros no mercado para o 
financiamento do custeio agrícola e pecuário. Ao longo de 2020 a Companhia 
(parceira outorgante) firmou contrato de Parceria Rural com a empresa Sierentz 
Agro Brasil Ltda. (parceira outorgada), conforme detalhado na nota explicativa 
nº 8. Desta forma, em 31/12/2021, avaliamos a capacidade da Companhia em 
continuar operando normalmente e estamos certos de que suas operações têm 
capacidade de geração de recursos para dar continuidade aos negócios no fu-
turo. Não temos conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar 
dúvidas significativas sobre a capacidade da Companhia em continuar operando. 
2. Base de Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais 
Práticas Contábeis: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as práticas contábeis adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e considerando a premissa 
de continuidade de suas operações. As principais políticas contábeis aplicadas 
na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas abaixo e/ou 
apresentadas em suas respectivas notas explicativas. Essas políticas foram 
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados e refletem a gestão 
da Companhia, salvo manifestação em contrário. A Administração da Companhia 
afirma que todas as informações relevantes próprias das demonstrações finan-
ceiras e somente elas, estão evidenciadas, e que correspondem às utilizadas 
por ela na sua gestão. 2.1. Critérios gerais de elaboração e divulgação: As 
demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico 
como base de valor além de ativos mensurados ao valor justo (ativos biológicos).
Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibilida-
de. Os mesmos são classificados como circulantes quando for provável que 
sua realização ou liquidação ocorra até o final do exercício seguinte. Caso 
contrário, são demonstrados como não circulantes. A única exceção a este 
procedimento está relacionada aos saldos de imposto de renda e contribuição 
social diferidos, ativos e passivos que estão classificados integralmente no não 
circulante. A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela dire-
toria em 30/03/2022. 2.2 Sumário das principais práticas contábeis adotadas: 
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia são: a) Moeda 
funcional: As demonstrações financeiras são apresentadas em reais, sendo 
esta a moeda funcional e de apresentação da Companhia. b) Ativos financei-
ros: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, 
sob as seguintes categorias: mensurados ao valor justo reconhecido no resul-
tado, custo amortizado e valor justo através de outros resultados abrangentes 
(quando aplicável). A Companhia não possui instrumentos financeiros comple-
xos e todos são classificados como custo amortizado. Caixa e equivalentes de 
caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e inves-
timentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de 90 dias 
ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado, sendo demons-
trados pelo custo acrescido de juros auferidos. Contas a receber de clientes: 
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor nominal e deduzidas, 
quando aplicável, das perdas estimadas para créditos de liquidação duvidosa, 
com base em análise individual dos valores a receber e em montante conside-
rado pela Administração necessário e suficiente para cobrir prováveis perdas 
na realização desses créditos, os quais podem ser modificados em função da 
recuperação de créditos junto a clientes devedores ou mudança na situação 
financeira de clientes. O ajuste a valor presente do saldo de contas a receber 
de clientes não é relevante, devido ao curto prazo de sua realização. Avaliação 
da recuperabilidade de ativos financeiros: Ativos financeiros são avaliados a 
cada data de balanço para identificação da recuperabilidade de ativos (impair-
ment). Estes ativos financeiros são considerados ativos não recuperáveis 
quando existem evidências de que um ou mais eventos tenham ocorrido após 
o reconhecimento inicial do ativo financeiro e que tenham impactado negativa-
mente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Os critérios utilizados 
para determinar se há evidência objetiva de uma perda por impairment incluem, 
entre outros fatores: (i) dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; 
e (ii) condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as 
inadimplências sobre os ativos na carteira. c) Estoques: Os estoques são 
demonstrados ao custo médio das compras ou produção, sendo ajustados ao 
valor realizável líquido, quando inferior ao custo médio. Para o ativo biológico 
Soja, a Companhia mensura a custo de produção e quando o ativo está no 
“ponto de colheita”, é realizado a mensuração a valor justo. Após colhido, o grão 
é tratado como estoque e é avaliado a valor realizável líquido. d) Ativos bioló-
gicos: Os ativos biológicos correspondem, principalmente, a rebanho bovino 
(gado de corte) e touros, tourinhos e vacas de leite, apresentados nos ativos 
circulante e não circulante, respectivamente.  Os ativos biológicos estão men-
surados pelo valor justo, deduzidos das despesas de venda. As premissas 
significativas na determinação do valor justo dos ativos biológicos estão de-
monstradas na nota explicativa 7. A avaliação dos ativos biológicos é feita 
mensalmente pela Companhia, sendo o ganho ou perda na variação do valor 
justo dos ativos biológicos reconhecidos no resultado do período em que ocor-
rem em linha específica da demonstração do resultado, denominada “ajuste 
líquido ao valor justo dos ativos biológicos”. O aumento ou diminuição no valor 
justo é determinado pela diferença entre os valores justos dos ativos biológicos 
no início e final do período avaliado. e) Operações com partes relacionadas 
(passivo circulante): As transações comerciais e financeiras realizadas com 
controladora referem-se a mútuos e arrendamentos, atualizados pela variação 
da taxa SELIC, em sua maior parte. f) Imobilizado: O ativo imobilizado é de-
monstrado ao custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação 
acumulada e prováveis perdas para redução do valor recuperável (impairment). 
A Companhia utiliza o método de depreciação linear definida com base na 
avaliação da vida útil estimada de cada ativo, estimada com base na expecta-
tiva de geração de benefícios econômicos futuros, exceto para terras, as quais 
não são depreciadas. A avaliação da vida útil estimada dos ativos é revisada 
anualmente e ajustada, se necessário, podendo variar com base na atualização 
tecnológica de cada unidade. As vidas úteis dos ativos da Companhia são de-
monstradas na nota explicativa 8. Conforme divulgado na nota explicativa 13, 
a Companhia optou pela manutenção dos saldos de reavaliação, constituídos 
anteriormente à edição da Lei nº 11.638/07. Adicionalmente, adotou o custo 
atribuído quando da adoção inicial dos CPCs em 2010. g) Intangível: Demons-
trado ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada e prováveis 

perdas para redução ao valor recuperável (impairment), sendo a amortização 
calculada pelo método linear, considerando-se o prazo de vida útil. h) Redução 
ao valor recuperável de ativos (impairment): A Companhia avalia anualmen-
te o ativo imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes rele-
vantes com a finalidade de identificar evidências que levem a perdas de valores 
não recuperáveis desses ativos, ou ainda, quando eventos ou alterações sig-
nificativas indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Se identifi-
cável que o valor contábil do ativo excede o valor recuperável, esta perda é 
reconhecida no resultado do período. A Administração efetuou a análise de seus 
ativos conforme CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM nº 527/2007, e 
constatou que os mesmos são realizáveis, conforme nota explicativa nº 8. 
i) Ativos e passivos não circulantes: Compreendem os bens e direitos reali-
záveis e deveres e obrigações vencíveis após doze meses subsequentes à data 
base das referidas demonstrações financeiras, acrescidos dos correspondentes 
encargos e variações monetárias, incorridos, se aplicável, até a data do balan-
ço. j) Contas a pagar: As contas a pagar de fornecedores são reconhecidas 
pelo valor nominal e subsequentemente acrescido, quando aplicável, das va-
riações monetárias e correspondentes encargos incorridos até as datas dos 
balanços. k) Apuração do resultado e reconhecimento de receita: O resul-
tado é apurado em conformidade com o regime contábil de competência. A 
receita de vendas é apresentada líquida dos impostos incidentes, descontos e 
abatimentos concedidos, sendo reconhecida na extensão em que satisfaz uma 
obrigação de desempenho, quando da transferência do controle dos produtos 
e quando possa ser medida de forma confiável, com base no valor justo da 
contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou 
encargos sobre vendas. As receitas financeiras representam juros e variações 
monetárias decorrentes de aplicações financeiras e de partes relacionadas de 
transações que geram ativos e passivos monetários e outras operações finan-
ceiras. São reconhecidas pelo regime de competência quando ganhas ou in-
corridas pela Companhia. l) Imposto de renda e contribuição social corren-
te e diferido: A Companhia calcula o imposto de renda (IRPJ) e a contribuição 
social (CSLL), corrente e diferido com base nas alíquotas de 15% acrescida do 
adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de 
renda e 9% para contribuição social, sobre o lucro. Os saldos são reconhecidos 
no resultado da Companhia pelo regime de competência. Os valores de impos-
to de renda e contribuição social diferidos são registrados nos balanços pelos 
montantes líquidos no ativo ou no passivo não circulante. m) Novas normas, 
interpretações e alterações: Normas e interpretações novas e revisadas de 
aplicação obrigatória a partir de 01/01/2021: No exercício corrente, a Companhia 
adotou as alterações e novas interpretações às normas contábeis adotadas no 
Brasil e aos pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos pelo Con-
selho 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 01/01/2021.
Norma ou interpretação
Alterações ao CPC 48 - Instrumentos financeiros, CPC 38* - Instrumentos finan-
ceiros: reconhecimento e mensuração, CPC 40 (R1) - Instrumentos financeiros: 
evidenciação, CPC 11 - Contratos de seguro e CPC 06 (R2) - Arrendamentos.
(*) Revogado, a partir de 01/01/2018, pelo Pronunciamento técnico CPC 48 - 
Instrumentos Financeiros.
A adoção dessas novas normas e alterações não resultou em impactos significa-
tivos nas demonstrações financeiras de 31/12/2021 e exercícios comparativos. 
Normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis. 
Na data de autorização destas demonstrações financeiras, a Companhia não 
adotou as normas e interpretações novas e revisadas que foram emitidas, mas 
ainda não estão aplicáveis, como segue:
Norma ou interpretação (alterações)
CPC 15 (R1) - Combinação de negócios
CPC 27 - Ativo imobilizado
CPC 25 - Provisões, passivos contingentes e ativos contingentes
CPC 37 (R1) - Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade, CPC 
48 - Instrumentos financeiros, CPC 06 (R2) - Arrendamentos e CPC 29 - Ativo 
biológico e produto agrícola
CPC 26 - Apresentação das demonstrações contábeis
CPC 23 - Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro
CPC 36 (R3) - Demonstrações consolidadas e CPC 18 (R2) - Investimento em 
coligada, em controlada e em empreendimento controlado em conjunto
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 financeiras. Contudo, com base nas 
análises preliminares realizadas até o momento, a Administração não espera 
impactos relevantes sobre as demonstrações financeiras da Companhia em 
decorrência da adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas 
emitidas e ainda não aplicáveis. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas 
Contábeis Significativas: Os resultados reais dos saldos constituídos com a 
utilização de julgamentos, estimativas e premissas contábeis, quando de sua 
efetiva realização, podem ser divergentes. A preparação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil requer que 
a Administração se baseie em estimativas para registro de certas transações e 
informações sobre dados das suas demonstrações financeiras. Os resultados 
finais dessas transações e informações, quando de sua efetiva realização em 
exercícios subsequentes, podem diferir dessas estimativas. As revisões com 
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que as esti-
mativas são revisadas e nos exercícios futuros afetados. As principais estima-
tivas aplicadas estão descritas nas notas explicativas, sendo elas: a) Provisão 
para créditos de liquidação duvidosa - nota explicativa nº 5; b) Estoques - nota 
explicativa nº 6; c) Ativos biológicos - nota explicativa nº 7; d) Imobilizado - nota 
explicativa nº 8.
4. Caixa e equivalentes de Caixa 2021 2020
Caixa e bancos 12.751 20.245
Moeda Nacional
CDB (CDI 10% a 100%) – 1.304
Fundos de Investimentos 919.648 2.069.472
Total de caixa e equivalentes de caixa 932.399 2.091.021
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem 
perda dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da Fartura a 
riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na 
nota explicativa 21. 
5. Contas a Receber de Clientes 2021 2020
Contas a receber 589.807 92.885
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (84.182) (84.145)
Total 505.625 8.740

2021 2020
A vencer 505.625 –
Vencidos:
Até 30 dias – 8.703
De 91 a 180 dias – 37
Mais de 180 dias 84.182 84.145
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (84.182) (84.145)

505.625 8.740
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da 
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de reconhe-
cimento de perdas futuras em seus créditos a receber.  Neste exercício findo 
em 31/12/2021 realizamos a adição de R$ 37 na conta de crédito de liquidação 
duvidosa de títulos vencidos. Uso de estimativas: as provisões para perdas 
esperadas (impairment) são reconhecidas de acordo com as normas do CPC 
48, com base nos percentuais históricos de perda e impactos macroeconômicos 
no comportamento da inadimplência da carteira de clientes, segregados por 
categoria de clientes e de acordo com o aging da carteira e correlação desses 
fatores para apuração da perda esperada no contas a receber. Além disso, a 
Companhia efetua uma avaliação individual para clientes específicos na qual 
as garantias reais ou renegociações já aprovadas pela Administração são ana-
lisadas. A provisão não é constituída para esses casos. 6. Estoques
Descrição 2021 2020
Material de consumo 1.742.554 1.248.806
Mercadoria em poder de terceiros 83.219 40.777
Total 1.825.773 1.289.583
Movimentação dos estoques Saldos
Saldo apresentado em 31/12/2019 7.202.057
Entrada por compra 4.554.843
(–) Custo do produto vendido (8.447.524)
(Baixa)/adiantamento a fornecedores 14.358
Outras movimentações (2.034.151)
Saldo apresentado em 31/12/2020 1.289.583
Entrada por compra 4.097.659
(–) Custo do produto vendido (345.212)
Outras movimentações (3.211.600)
(Baixa)/adiantamento a fornecedores (4.657)
Saldo em 31/12/2021 1.825.773
Uso de estimativa: a Companhia realiza análise do valor realizável dos seus 
estoques através da comparação de seus saldos contábeis e valor de mercado. 
Quando este é inferior ao valor contábil, a Companhia constitui provisão para 
ajuste realizável reconhecido no resultado no período em que ocorrer. 
7. Ativos Biológicos 2021 2020

Circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses) 1.678 3.837.854 - -
Novilhas e novilhos 60 166.312 1.511 3.739.060
Subtotal 1.738 4.004.166 1.511 3.739.060
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo de
  produção:
Rebanho em formação - 4.164.972 - 2.323.983
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses) 1.567 1.950.158 1.625 1.834.969 
Subtotal 1.567 6.115.130 1.625 4.158.952
Total do circulante 3.305 10.119.296 3.136 7.898.012

2021 2020

Não circulante
Quanti-

dade Valor
Quanti-

dade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 118 612.207 131 549.874
Vacas 3.888 13.851.545 3.659 11.506.226
Rebanho bovino 4.006 14.463.752 3.790 12.056.100
Rebanho equino 64 25.518 91 29.838
Total do não circulante 4.070 14.489.270 3.881 12.085.938
Total dos ativos biológicos 7.375 24.608.566 7.017 19.983.950
O saldo dos ativos biológicos da Companhia está avaliado pelo valor justo 
considerando o custo de produção e o diferencial do valor de mercado, líquido 
dos custos necessários para colocação em condição de uso ou venda. Os 
ativos avaliados pelo custo de produção referem-se ao rebanho em formação 
e aos bezerros e bezerras de 0 a 7 meses, mantidos ao pé até a desmama. É 
considerado rebanho em formação os custos alocados às matrizes no período 
de gestação. Com relação ao custo de produção do rebanho, a Companhia en-
tende que os ativos biológicos estão, substancialmente, próximos ao valor justo.
Circulante  
Saldo apresentado em 31/12/2019 6.654.941
Transferência do não circulante (2.872.884)
Apropriação de custos 4.584.451
Diminuição devido a vendas (3.108.750)
Aumento líquido (redução) devido aos nascimentos/(mortes) (151.566)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.791.820
Saldo apresentado em 31/12/2020 7.898.012
Transferência do não circulante (506.741)
Apropriação de custos 7.503.333
Diminuição devido a vendas (4.837.112)
Aumento líquido (redução) devido aos nascimentos/(mortes) (420.993)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 497.509
Outras (saídas) /ajustes (14.712)
Saldo apresentado em 31/12/2021 10.119.296
Não Circulante  
Saldo apresentado em 31/12/2019 6.688.970
Transferência para o circulante 2.872.884
Redução devido a mortes (133.031)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.661.298
Depreciação (4.183)
Saldo apresentado em 31/12/2020 12.085.938
Transferência para o circulante 506.741 
Redução devido a mortes (186.947)
Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 2.087.584
Depreciação (4.046)
Saldo apresentado em 31/12/2021 14.489.270
Em 31/12/2021, os animais de fazenda mantidos para venda eram compostos 
de 1.738 (1.511 em 31/12/2020) cabeças de gado e estão classificados no ativo 
circulante. Uso de estimativas: premissas para o reconhecimento do valor 
justo dos ativos biológicos: Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico, 
a Companhia reconhece seus ativos biológicos a valor justo menos despesa de 
venda, seguindo as premissas em sua apuração: (i) A Companhia determinou 
que a abordagem de mercado é a técnica de avaliação mais apropriada para o 
cálculo do valor justo para os ativos biológicos consumíveis maduros e a abor-
dagem de custo para os imaturos, conforme CPC 46. (ii) Especificamente quanto 
a divulgação, a Companhia aplica os requerimentos de hierarquização previstos 
no CPC 46, utilizado a hierarquia no nível 1. (iii) O valor de mercado do rebanho 
bovino é obtido através de pesquisa de preços em mercados específicos de 
cada área e são considerados dados como idade, raça e qualidades genéticas 
similares, divulgados por empresas especializadas, além dos preços praticados 
pela Companhia em vendas para terceiros. (iv) A apuração da exaustão dos 
ativos biológicos é realizada com base no valor justo no período. Os eventuais 
ajustes ocorridos da nova avaliação a valor justo deverão ser lançados contra a 
conta “Ajuste líquido ao valor justo de ativos biológicos”. (v) A Companhia definiu 
por efetuar a avaliação do valor justo de seus ativos biológicos mensalmente, sob 
o entendimento de que este intervalo é aceitável para que não tenha defasagem 
do saldo de valor justo dos ativos biológicos registrado em suas demonstra-
ções financeiras. Em 31/12/2021 e 2020, a Companhia não possuía quaisquer 
tipos de ativos biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia de 
exigibilidade, bem como não existiam quaisquer outros riscos (financeiros e 
compromissos) que impactassem os ativos biológicos da Companhia.

Quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda-feira, 21, 22, 23, 24 e 25/04/2022
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FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ Nº 05.427.471/0001-02

A Diretoria: Eugenio Ricardo Araujo Costa -  Diretor-Presidente. 
Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor. Leandro Cardoso Massa -  Diretor. 

Nargilla Naira Rodrigues da Costa - Contadora - CRC/RJ 111.602/O-0.
Declaração da Diretoria: Os Diretores da Fartura Agropecuária S.A. abaixo 
assinados, no desempenho de suas funções legais e estatutárias, após exame 
das Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 31/12/2021, 
bem como do relatório de revisão dos Auditores Independentes - Deloitte 
Touche Tohmatsu Auditores Independentes, declaram que: (i) reviram, discutiram 
e aprovam as Demonstrações Financeiras referentes ao exercício findo em 
31/12/2021, e, (ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas 
no relatório dos auditores independentes Deloitte Touche Tohmatsu Auditores 
Independentes, datado de 31/03/2022, sobre as Demonstrações Financeiras 
relativas ao exercício findo em 31/12/2021. Rio de Janeiro, 30 de março de 2022.

Eugenio Ricardo Araujo Costa - Diretor-Presidente. 
Wilson Lemos de Moraes Neto - Diretor.

Leandro Cardoso Massa - Diretor.

8. Imobilizado
Descrição Taxa anual de depreciação Saldo em 2020 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2021
Terrenos 52.724.352 6.573.091 – – – 59.297.443
Edificações e instalações 5.022.128 548.401 – 1.353.828 – 6.924.357
Equipamentos e acessórios 4.533.308 10.772 (773.077) – – 3.771.003
Veículos 937.555 197.000 – – – 1.134.555
Móveis e utensílios 227.487 5.042 – – – 232.529
Pastagem 16.970.382 17.375 (667.912) 133.708 – 16.453.553
Correção e preparo do solo 3.854.162 – – 2.416.659 – 6.270.821
Outros 979.009 126.293 – 1.045.340 – 2.150.642
Subtotal do imobilizado: 85.248.383 7.477.974 (1.440.989) 4.949.535 – 96.234.903
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações 2% a 4% (2.071.216) – – – (217.678) (2.288.894)
Equipamentos e acessórios 5% a 33% (2.618.236) – 314.111 – (215.819) (2.519.944)
Veículos 10% a 20% (409.062) – – – (104.749) (513.811)
Móveis e utensílios 10% (215.100) – – – (5.394) (220.494)
Pastagem 5% (6.486.522) – 455.375 – (1.130.064) (7.161.211)
Correção e preparo do solo 20% (2.041.537) – – – (803.225) (2.844.762)
Outros 4% a 10% (811.238) – – – (56.454) (867.692)
Total Depreciação acumulada (14.652.911) – 769.486 – (2.533.383) (16.416.808)
Imobilizado em andamento 3.287.079 8.018.652 – (4.949.535) – 6.356.196
Total do imobilizado: 73.882.551 15.496.626 (671.503) – (2.533.383) 86.174.291
Descrição Taxa anual de depreciação Saldo em 2019 Adições Baixa Transferência Depreciação Saldo em 2020
Terrenos 52.722.352 2.000 – – – 52.724.352
Edificações e instalações 4.948.122 41.756 – 32.250 – 5.022.128
Equipamentos e acessórios 6.427.876 34.941 (1.929.509) – – 4.533.308
Veículos 716.832 220.723 – – – 937.555
Móveis e utensílios 224.046 3.441 – – – 227.487
Pastagem 15.860.948 – (1.593.324) 2.702.758 – 16.970.382
Correção e preparo do solo 3.854.162 – – – – 3.854.162
Outros 972.891 6.118 – – – 979.009
Subtotal do imobilizado: 85.727.229 308.979 (3.522.833) 2.735.008 – 85.248.383
Depreciação acumulada:
Edificações e instalações 2% a 4% (1.945.715) – – – (125.501) (2.071.216)
Equipamentos e acessórios 5% a 33% (2.937.054) – 796.835 – (478.017) (2.618.236)
Veículos 10% a 20% (339.069) – – – (69.993) (409.062)
Móveis e utensílios 10% (209.549) – – – (5.551) (215.100)
Pastagem 5% (6.566.334) – 1.010.971 – (931.159) (6.486.522)
Correção e preparo do solo 20% (1.270.705) – – – (770.832) (2.041.537)
Outros 4% a 10% (786.287) – – – (24.951) (811.238)
Total Depreciação acumulada (14.054.713) – 1.807.806 – (2.406.004) (14.652.911)
Imobilizado em andamento 840.162 5.443.656 (261.731) (2.735.008) – 3.287.079
Total do imobilizado: 72.512.678 5.752.635 (1.976.758) – (2.406.004) 73.882.551
O montante de R$ 7.012.562 que compõe o saldo na coluna de adições corres-
ponde ao aumento de capital aprovado pela diretoria em Assembleia Geral Ex-
traordinária de 03/05/2021 mediante a integralização de terrenos e edificações. 
No ano findo em 31/12/2021, devido ao contrato da parceria agrícola junto à 
Sierentz e a consequente opção de cessar as atividades relacionadas ao plantio 
de soja e milho, a Companhia executou a venda de maquinário agrícola que 
não seria mais útil totalizando uma baixa líquida de (R$ 458.966) sendo essa 
registrada na demonstração do resultado no grupo contábil de “outras receitas 
operacionais, líquidas de outras despesas”. Além disso, com a concentração 
das atividades fins no segmento pecuário, a Companhia realizou a reforma 
de 995,3 hectares de áreas de pastagens realizando assim a baixa do saldo 
residual contábil no montante de (R$ 222.537). Contrato de Parceria celebrado: 
Em fevereiro de 2020, a Companhia (“Parceira Outorgante”) celebrou contrato 
de parceria rural de área agricultável para fins de exploração agrícola junto à 
Sierentz Agro Brasil Ltda. (“Parceira Outorgada”) com base nos ditames da Lei 
nº 4.504, de 30/11/1964 e do Decreto nº 55.791, de 31/03/1965. O objeto é a 
Parceria Rural sobre área agricultável, com aptidão para exploração e cultivo 
de culturas anuais de grãos, sendo predominantemente soja, em área inicial-
mente estimada de 5.109 há (cinco mil cento e nove hectares), preservando a 
integração lavoura-pecuária (“ILP”).
Item acordado
Objeto Parceria  Rural sobre área agricultável
Área aproximadamente 5.109 hectares
Exploração exploração intensiva de atividade agrícola de culturas 

anuais de grãos
Predomínio Soja
Prazo de vigência 15 anos, com início na data do fechamento até o 

término da última colheita (2034/2035)
Parceira outorgada ficará responsável pelos investimentos financeiros 

necessários para preparação da área agricultável real, 
plantio, gerenciamento de todo ciclo da lavoura.

Parceira outorgante contribuirão com a área agricultável real e Infraestrutura
Benfeitorias novas infraestruturas serão rateadas entre as partes na 

proporção de 50% para cada. Manutenção daquelas já 
existentes, de acordo com os termos contratuais.

Participação nos
frutos e produção

os parceiros outorgantes terão direito ao percentual 
de participação na produção, limitado a quantidade de 

sacas máxima por hectare.
Liquidação facultado a parceira outorgante escolher entre 

liquidação financeira ou na entrega dos grãos
O contrato prevê o cumprimento de algumas atividades operacionais e de in-
vestimentos pelos parceiros. A responsabilidade pela execução destas podem 
ser individuais ou partilhadas entre eles, de acordo com as características do 
contrato. Dessa forma, a Companhia adotou os seguintes entendimentos de 
contabilização: • Imobilizado em andamento: custos relacionados a serviços 
de reforma e construção de edificações e instalações necessárias ao parceiro 
para melhor adaptação e aplicação dos recursos no plantio da soja, adequação 
da infraestrutura com a construção de pontes e drenos, preparo e limpeza do 
solo. Em 31/12/2021 foram alocados o montante de R$ 5.483.847 (31/12/2020 
- R$ 2.606.155). • Obras concluídas: Em dezembro de 2021 realizamos a 
transferência de obras finalizadas para as contas de edificações no montante de 
R$ 1.052.962, para infraestrutura no montante de R$ 1.045.340 e para correção 
e preparo de solo no valor de R$ 2.416.659. • Outros ativos circulantes: serviços 
de manutenções de edificações, pontes e limpezas, serviços de desmanche 
de cercas, manutenções de estradas, depreciações e assistências diversas. 
Estes custos são alocados no ativo, como se fossem “custos em formação” e 
serão reconhecidos no resultado do exercício anualmente, quando o ciclo do 
contrato for encerrado. Em 31/12/2021 foram alocados o montante de R$ 50.454 
(31/12/2020 - R$ 693.164). Em ambos os casos acima, quando a obrigação é 
partilhada entre os parceiros, o valor a receber e/ou a pagar é reconhecido numa 
conta denominada “contrato de parceria” na rubrica “outras obrigações” (nota 
11). Os saldos em 31/12/2021 e 2020, seguem conforme a seguir:
Passivo 31/12/2021 31/12/2020
Circulante
Contrato de parceria 2.165.778 563.767
Não Circulante
Contrato de parceria 1.963.829 935.969
Total 4.129.607 1.499.736
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Durante o exercício 
de 2021 a Companhia contratou avaliadores independentes para avaliar o valor 
realizável de seus ativos. Esses avaliadores indicaram que o valor líquido de 
realização das terras, que inclui pastagens, é superior aos saldos registrados 
na contabilidade no encerramento do exercício. Portanto, a Companhia con-
cluiu que os montantes registrados no exercício de 2021 são realizáveis em 
conformidade com o CPC 01.
9. Empréstimos e financiamentos

Descrição Indexador

Taxa média 
anual de 
juros (%) 31/12/2021 31/12/2020

Aplicados no Capital de giro Pré 5,55 a 8,99% 3.374.609 7.001.208
Aplicados no Imobilizado Pré 8,5% – 111.328
Total 3.374.609 7.112.536
Circulante 2.725.073 3.800.284
Não circulante 649.536 3.312.252
Seguem as movimentações ocorridas no período/exercício:
Descrição 2021 2020
Saldo inicial 7.112.536 8.730.232 
Novos empréstimos e financiamentos obtidos – 4.600.000 
Encargos de dívidas - juros 178.803 544.218 
Pagamento do principal (*) (3.573.079) (6.382.303)
Pagamento dos juros (*) (343.651) (379.611)
Saldo final 3.374.609 7.112.536 
(*) Em 2021, Liquidação de empréstimos aplicados no imobilizado e do custeio 
pecuário junto ao BASA e de parcelas de empréstimos aplicados no capital de giro.
Aplicados no Capital de Giro: Recursos destinados a financiar integralmente 
as atividades relacionadas ao agronegócio, assim entendidas as atividades rela-
cionadas com a produção, comercialização, beneficiamento ou industrialização 
de produtos ou insumos agropecuários utilizados na atividade agropecuária. São 
garantidos por aval da controladora WLM Participações e Comércio de Máquinas 
e Veículos S/A, e, em algumas pelo penhor da safra. A periodicidade das suas 
amortizações pode ser mensal ou anual, com a última parcela a vencer em 
março de 2023. Aplicados no Imobilizado: Recursos destinados a financiar 
a modernização de máquinas e implementos agrícolas utilizadas na produção 
de grãos e apoio no segmento pecuário da Companhia. Essa linha de crédito 
foi liquidada em julho de 2021. A Companhia tem como prática contábil alocar 
o pagamento de juros na atividade de financiamento na demonstração do fluxo 
de caixa. Não há covenants atrelados aos empréstimos. 10. Contas a Pagar a 
Partes Relacionadas; Corresponde às transações financeiras realizadas com 
a controladora WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 
pactuadas através de contratos de arrendamento e de mútuo. Os encargos 
sobre as operações de mútuo são calculados pela variação da taxa SELIC. 
A partir do mês de março de 2021 a Companhia assinou um contrato de mútuo 
com a sua controladora com data limite para liquidação em março de 2022. No 
exercício findo em 31/12/2021 o saldo desse contrato é de R$ 6.170.739. A 
verba atribuída a remuneração da Diretoria levou em consideração que a maior 
parte dos Diretores da Companhia já são remunerados pela controladora WLM.

11. Outras Obrigações
Descrição 2021 2020
Contrato de parceria 4.129.607 1.499.737
Outros 19.027 116.860
Total 4.148.634 1.616.597
Circulante 2.184.805 680.628
Não circulante 1.963.829 935.969
O aumento das obrigações com o contrato de parceria junto à Sierentz Agro 
Brasil LTDA decorre principalmente de investimentos realizados na abertura de 
áreas de agricultura e o preparo do solo para a safra 21/22 que totalizaram um 
montante de R$ 4.110.566 em 2021. Ao final do 1º ciclo da parceria agrícola 
em maio de 2021, reconhecemos a receita proveniente da partilha da safra 
de soja correspondente a 02 sacas por 4.780,43 hectares de área agricultável 
real disponibilizada e apta para o plantio que, multiplicado pelo preço de soja 
praticado no mercado no valor de R$ 153,00 R$/saca, totalizou um montante 
de R$ 1.462.811 demonstrado na Demonstração do Resultado do Exercício na 
linha de receitas operacionais. Em contrapartida, efetuamos o reconhecimento 
do valor de R$ 1.223.809 referentes aos custos do contrato que englobam 
principalmente a depreciação das áreas cedidas à Sierentz, manutenção de 
estradas e pontes em comum e remoção e reparo de cercas demonstrados 
na Demonstração do Resultado do Exercício na linha do Custo dos Produtos 
Vendidos. 12. Provisões para Riscos Trabalhistas e Ambientais: A Compa-
nhia é parte envolvida em processos trabalhistas e ambientais no montante de 
R$ 1.093.209 oriundos do curso normal dos seus negócios, cuja avaliação dos 
assessores jurídicos aponta para uma probabilidade de perda possível e que, 
por isso, não foram registradas nestas demonstrações financeiras. Dentre as 
causas de maior relevância destacamos: I - Trabalhistas: Decorre de 01 (um) 
processo oriundo da parceria agrícola junto à Sierentz em que o autor alega 
ter sido desligado imotivadamente e sem o devido recebimento das verbas 
rescisórias. Por conta do contrato, a Companhia foi incluída no polo passivo 
dessa ação com probabilidade de perda possível no montante de R$ 16.662; 
II - Ambientais: Inquérito civil do Ministério Público Federal, no montante de 
R$ 1.076.547, instaurado contra a Companhia para verificar a existência de 
dano ambiental indenizável por manter objetos oriundos da fauna silvestre. A 
Companhia apresentou de defesa e laudo técnico. 13. Provisão para Imposto 
de Renda e Contribuição Social Diferido: Os valores do imposto de renda 
e da contribuição social diferidos são provenientes de diferenças temporárias 
ocasionadas, principalmente, pela reserva de reavaliação e pelo reflexo dos 
ajustes patrimoniais decorrentes da adoção dos novos pronunciamentos con-
tábeis. Os valores apresentados são revisados anualmente.
Descrição 2021 2020
Imposto de renda 8.671.237 8.671.237
Contribuição social 3.441.581 3.121.645
Total 12.112.818 11.792.882
Descrição 2021 2020
Reserva de reavaliação 35.379.164 35.969.618
Custo atribuído a realizar 17.558.415 17.558.415
Ajuste líquido dos ativos biológicos 8.262.448 7.157.668

61.200.027 60.685.701
Tributos diferidos passivos - 34% 20.808.009 20.633.138
IR e CSLL sobre diferenças temporárias ativas e
  constituição de Prejuízo Fiscal e Base Negativa (8.695.191) (8.840.256)
Saldo de tributos diferidos passivos líquido 12.112.818 11.792.882
14. Patrimônio Líquido: Capital social: Representado por 2.097.618 ações ordi-
nárias nominativas e 616.615 ações preferenciais, sem valor nominal. As ações 
preferenciais têm prioridade no recebimento de dividendos, que serão iguais aos 
das ordinárias. Além disso, as ações preferenciais adquiriram o direito a voto a 
partir do terceiro ano em que a Companhia deixou de distribuir dividendos. Em 
Assembleia Geral Extraordinária de 03/05/2021, a diretoria aprovou o aumento 
de Capital Social de R$ 58.738.791 para R$ 66.339.646, com a emissão de mais 
185.069 Ações Ordinárias Nominativas e 54.403 ações preferenciais, sendo 
o montante de R$ 7.012.562 integralizado na forma de terrenos e o restante 
no valor de R$ 588.279 em dinheiro. Adicionalmente, a Itapura Agropecuária 
LTDA realizou adiantamentos para futuro aumento de capital no montante de 
R$ 2.988.000, a ser integralizado até a próxima Assembleia Geral Ordinária. 
Reserva de Reavaliação e Ajuste de Avaliação Patrimonial: Consoante o artigo 4º 
da Instrução CVM nº 469, de 02/05/2008, a Companhia optou pela manutenção 
dos saldos das contas de reserva de reavaliação, constituídas anteriormente à 
edição da Lei nº 11.638/07. Os Ajustes de Avaliação Patrimonial representam a 
contrapartida dos ajustes patrimoniais líquidos efetuados no ativo imobilizado. 
Dividendos: Em ocasião de lucros acumulados, os acionistas terão direito de 
receber, como dividendo mínimo obrigatório, 25% do lucro líquido ajustado, nos 
termos do artigo 202 da Lei nº 6.404/76 e artigo 29 do estatuto social.
15. Receita Operacional Líquida
Descrição 2021 2020
Pecuária 5.793.171 4.267.749
Parceria agrícola 1.462.811 –
Soja – 7.662.844
Outros 275.934 752.060
Total de Receita de vendas 7.531.916 12.682.653
Impostos incidentes sobre vendas (260.223) (261.435)
Descontos / Vendas canceladas – (43.651)
Total 7.271.693 12.377.567
16. Custo de Venda de Bens
Descrição 2021 2020
Pecuária 4.837.112 3.108.750
Parceria agrícola 1.223.809 –
  Depreciação 884.977 –
  Remoção de cercas 51.123 –
  Operações com máquinas 205.017 –
  Outros 82.692 –
Soja – 7.519.382
  Sementes, adubos e defensivos – 3.898.449
  Pessoal – 98.054
  Operações com máquinas – 801.308
  Outros – 2.721.542
Outros 345.212 928.142
Total 6.406.133 11.556.274
17. Despesas Gerais e Administrativas
Descrição 2021 2020
Salários e encargos 523.605 710.398
Serviços de terceiros 136.272 128.330
Manutenção predial e outros 168.478 175.844
Benefícios a empregados (*) 54.127 44.525
Condução, viagens e estadas 182.428 135.375
Impostos, taxas e contribuições 274.912 216.693
Comunicações 45.066 42.694
Manutenção de frota própria 227.463 83.535
Manutenção de máquinas e equipamentos 57.231 61.281
Despesas com seguros 7.816 6.059
Anúncios e publicações 90.649 96.855
Multas 15.634 586
Manutenção de obras de infraestrutura 90.971 93.085
Baixa de bens obsoletos 195.161 582.353
Amortizações de depreciações 521.866 584.076
Outros 139.464 100.510
Total 2.731.143 3.062.199

(*) Refere-se a Plano de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Trans-
porte.
18. Outras Receitas Operacionais, Líquidas de Outras Despesas
Descrição 2021 2020
Outras receitas (despesas) operacionais
Lucro prov. da alienação de bens do ativo
  não circulante 148.834 202.325 
Perdas por morte de animais (638.430) (293.550)
Reconhecimento de créditos tributários – 1.206.985
Outras despesas operacionais, líquidas de receitas (101.902) (116.715)
Total (591.498) 999.045
19. Resultado Financeiro
Descrição 2021 2020
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras* 18.017 55.032
Atualização monetária 1.729 747
Descontos obtidos 60 176
Subtotal 19.806 55.955
Despesas Financeiras
Juros (179.515) (551.514)
Atualização monetária (146.236) –
Despesas bancárias (822) (15.075)
Subtotal (326.573) (566.589)
Total do Resultado Financeiro (306.767) (510.634)
*Os rendimentos de aplicação financeira considerados referem-se as contas de 
caixas e equivalentes de caixa.
20. Reconciliação do Imposto de Renda e Contribuição Social: O imposto 
de renda e a contribuição social foram calculados de acordo com as respectivas 
bases abaixo apresentadas: 
Descrição 2021 2020
Lucro (prejuízo) antes da Contribuição Social e
  do Imposto de Renda (178.755) 3.700.623 
Alíquota fiscal combinada da contribuição social
  e do Imposto de Renda 34% 34%
Encargos da Contribuição Social e do Imposto
  de Renda às alíquotas combinadas 60.777 (1.258.212)
Ajustes
Créditos tributários de anos anteriores
  reconhecidos no período (não ativados) (903.170) 2.100.605
Tributos no resultado
Diferido (842.393) 842.393

(842.393) 842.393
21. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerenciamen-
to de riscos: Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, de contas a 
receber de clientes e de contas a pagar a fornecedores são equivalentes aos 
seus valores contábeis pois são registrados a valores praticados no mercado 
no momento inicial e testados ao valor recuperável. Os valores justos de outros 
ativos e passivos de longo prazo não diferem significativamente de seus valores 
contábeis. Risco de preço: No que tange as atividades do segmento agropecu-
ário, embora a receita represente uma parte pequena do faturamento da Compa-
nhia, existe um potencial risco de variação de preço nas commodities agrícolas 
influenciadas por condições de mercado, as quais muitas vezes independem 
da gestão direta da Administração. Na medida em que haja uma perspectiva 
de crescimento na atuação neste segmento, a Administração avaliará outras 
estratégias com vista a obter maior proteção contra a variação dos preços das 
commodities. Risco de crédito: A Companhia está sujeita ao risco de crédito, 
relacionado as contrapartes de suas aplicações e às contas a receber de clientes. 
As operações de vendas são concentradas em poucos clientes. Embora possa 
existir um risco por conta da concentração, parcela substancial das vendas é 
realizada para clientes com limites de créditos aprovados pela Administração da 
Companhia. O risco de crédito é administrado por normas internas específicas de 
análise e aprovação do crédito de clientes, estabelecendo limites de exposição 
por cliente e garantias acessórias necessárias. Historicamente, a Companhia não 
registra perdas significativas nas contas a receber de clientes. O valor contábil 
dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição 
máxima do crédito na data das demonstrações financeiras é a seguinte:
Descrição 2021 2020
Caixa e equivalentes de caixa 932.399 2.091.021
Contas a receber de clientes 505.625 8.740
Total 1.438.024 2.099.761
Risco de liquidez: A Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, 
administrando seu capital através de um planejamento, monitorando seus re-
cursos financeiros disponíveis, para o devido cumprimento de suas obrigações. 
Em 31/12/2021, os passivos da Companhia correspondem a contas a pagar, 
no montante de R$ 1.241.182, que serão liquidados em um prazo médio de 
30 dias e empréstimos e financiamentos no valor de R$ 3.374.609 obtidos no 
mercado em anos anteriores para custear as operações agrícola e pecuária.

Produto
Valor 

contábil

Fluxo de 
caixa 

contratual Até 1 ano
de 1 a

2 anos

de 2
a 3 

anos

de 3
a 4 

anos

de 4
a 5 

anos
Empréstimos e 
financiamentos 3.374.609 3.463.079 2.810.903 652.176 – – –
b) Instrumentos financeiros: Recebíveis e passivos financeiros mensura-
dos ao custo amortizado: Os instrumentos financeiros incluídos nesse grupo 
são valores provenientes de transações comuns como clientes, fornecedo-
res, contas a pagar e empréstimos mantidos pela Companhia, todos a custo 
amortizado. Todos estão registrados pelos seus valores nominais acrescidos, 
quando aplicável, de encargos e taxas de juros contratuais, cuja apropriação 
das despesas e receitas é reconhecida ao resultado do exercício. c) Análise 
de sensibilidade: De acordo com o CPC 40, a Companhia realiza análise de 
sensibilidade dos principais riscos aos quais os instrumentos financeiros estão 
expostos. As aplicações financeiras estão concentradas em fundos de investi-
mento e CDB’s. Os fundos são classificados como renda fixa e referenciados 
DI, os quais investem preponderantemente em ativos pós-fixados ao CDI e 
apresentam liquidez diária para resgate. Outra parcela corresponde a CDB’s 
com liquidez diária, que também são indexados à taxa CDI. Em 31/12/2021, 
o saldo de aplicações financeiras considerando uma expectativa de variação 
do CDI 4,42%, resultaria um impacto no resultado no exercício seguinte no 
montante de R$ 40.648. Risco de câmbio: A Companhia não possui instru-
mentos financeiros com exposição a moedas internacionais. Risco de juros: 
A Companhia não possui risco de juros passivos, tendo em vista que os juros 
são pré-fixados. 22. Cobertura de Seguros: A Companhia possui seguros con-
tratados para veículos, bem como para as suas instalações e responsabilidade 
civil, cuja importância segurada em 31/12/2021 totaliza, aproximadamente, R$ 
11.837.280 (R$ 5.397.280 - 31/12/2020).

Ramo Tipo de cobertura Valor segurado

Compreensivo 
empresarial
(Multirriscos)

Incêndio, queda de raio e explosão; danos 
elétricos - riscos comerciais; responsabili-
dade civil operações; responsabilidade civil 
empregador; roubo ou furto qualificado de 
bens; roubo ou furto de valores em trânsito; 
roubo ou furto de valores no interior do es-
tabelecimento; vendaval até fumaça; danos 
morais decorrentes de responsabilidade civil  
empregador; danos morais  decorrentes de 
responsabilidade civil operações. R$   5.850.000

Benfeitorias/
Produtos 
agropecuários/
Equipamentos

Perdas, danos materiais causados aos equi-
pamentos devido a fusão, carbonização, quei-
ma ou derretimento de fios, enrolamentos, 
circuitos e aparelhos elétricos e eletrônicos, 
variações anormais de tensão, curto circuito, 
arco voltaico, calor provocado por eletrici-
dade gerada artificialmente em decorrência 
de condição acidental, súbita e imprevista, 
descargas elétricas, eletricidade estática ou 
qualquer efeito ou fenômeno de natureza 
elétrica, salvo se em consequência de raio. R$      482.280

Automóvel / 
RCF / APP

Incêndio, roubo, colisão, responsabilidade 
civil facultativa e acidentes pessoais de 
passageiros. R$   5.505.000

R$ 11.837.280
23. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa: Em 2021 e 2020, as mo-
vimentações patrimoniais que não afetaram os fluxos de caixa consolidado da 
Companhia, são como seguem:

2021 2020
Integralização de Adiantamento para futuro
  aumento de capital – 7.395.000 
Integralização de capital social com imóveis 7.012.562 –
Adição imobilizado do contrato de parceria com
  contrapartida em outras obrigações 5.483.847 1.499.736
Venda de maquinário referente contrato de parceria 600.000 1.060.000
Depreciação do imobilizado que foi capitalizado
  nos estoques 2.011.517 1.821.928
Total 15.107.926 11.776.664
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FARTURA AGROPECUÁRIA S.A. CNPJ Nº 05.427.471/0001-02

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras: Aos Acionistas e Administradores da 
Fartura Agropecuária S.A. - Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Fartura Agropecuária S.A. (“Com-
panhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e do fluxo 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 financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e financeira da Fartura Agropecuária S.A. em 31/12/2021, 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 conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades 
do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. 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 - CFC, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar 
nossa opinião. Principais assuntos de auditoria: Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julga-
mento profissional, foram os mais significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados 
no contexto de nossa auditoria das demonstrações financeiras como um todo e na formação de nossa opinião sobre 
essas demonstrações financeiras, e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Reali-
zação das terras no ativo imobilizado: Conforme descrito na nota explicativa nº 1 às demonstrações financeiras, a 
Companhia teve prejuízo líquido em 2021 e apresenta também um histórico de prejuízos em exercícios anteriores nas 
operações, o que representa um indicativo de risco para realização dos ativos imobilizados (impairment). Esse assunto 
foi considerado como principal assunto de auditoria devido a relevância das terras registradas no ativo imobilizado em 
relação às demonstrações financeiras da Companhia. Nossos procedimentos de auditoria sobre as conclusões da Ad-
ministração em relação a realização do ativo imobilizado incluíram, dentre outros: (i) entendimento e avaliação dos 
controles mantidos pela Companhia para monitorar o valor de realização das terras registradas no ativo imobilizado; 
(ii) indagação à Administração sobre os profissionais indicados por ela para avaliação ao valor de mercado; (iii) enten-
dimento dos critérios adotados por esses profissionais no processo de avaliação das terras ao valor de mercado; 
(iv) confirmação da consistência da metodologia e avaliação da razoabilidade das premissas utilizadas sobre as terras 
do ativo imobilizado; e (v) examinamos também a adequação das divulgações efetuadas pela Companhia sobre esse 
assunto, incluídas nas notas explicativas. Com base nas evidências de auditoria obtidas por meio de nossos procedi-
mentos, entendemos que as conclusões da Administração sobre a realização do ativo imobilizado, assim como as 
respectivas divulgações nas notas explicativas são aceitáveis, no contexto das demonstrações financeiras tomadas em 
conjunto. Responsabilidade da Administração pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável 
pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adota-
das no Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-
ções financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das 
demonstrações financeiras, 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 elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia  

ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Res-
ponsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança 
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independen-
temente 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 influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas de-
monstrações financeiras. 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 financeiras, 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 entendi-
mento 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 
divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil 
de continuidade operacional e, com base nas evidências 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 audito-
ria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as di-
vulgações 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 continui-
dade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira compatível com o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre 
outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. Dos assuntos 
que foram objeto de comunicação com a Administração, determinamos aqueles que foram considerados como mais 
significativos na auditoria das demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os 
principais assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou re-
gulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras, determi-
narmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências adversas de tal comuni-
cação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da comunicação para o interesse público. 

Rio de Janeiro, 31 de março de 2022
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes Ltda. Antônio Carlos Brandão de Sousa
CRC n° 2 SP 011609/O-8 “F” RJ Contador - CRC nº 1 RJ 065976/O-4
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