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Relatório da Administração
Senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas as demonstrações contábeis relativas aos exercícios sociais findos em 31 de dezembro de 2021 e de 2020, compreendendo 
Balanço Patrimonial, Demonstrações do Resultado, Demonstrações do Resultado Abrangente, Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido e Demonstrações dos Fluxos de Caixa, acompanhadas das Notas Explicativas e do 
Relatório  dos Auditores Independentes. Outrossim, esta Administração fica à disposição dos senhores acionistas, para quaisquer outros esclarecimentos adicionais. Rio de Janeiro, 25 de março de 2022. A Administração.

Controladora Consolidado
ATIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante 65.156 50.479 372.711 282.850
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 2.538 3.172 58.443 48.737
Aplicações financeiras (Nota 7) 50.640 35.632 152.822 127.211
Contas a receber de clientes (Nota 8) – 253 58.366 43.056
Cotas de consórcio – – 6.848 6.427
Estoques e adiantamento fornecedor
 (Nota 9) – – 71.250 35.343
Ativos biológicos (Nota 10) – – 18.298 14.078
Impostos a recuperar e créditos tributários 209 193 3.829 4.397
Dividendos e juros sobre capital próprio 11.266 10.955 – –
Ativo não circulante mantido para venda – – 1.734 1.734
Outros ativos circulantes 503 274 1.121 1.867
Não Circulante 468.523 402.391 368.270 345.032
Contas a receber de partes relacionadas
 (Nota 11) – – 302 302
Cotas de consórcio – – 2.993 –
Impostos a recuperar e créditos tributários – – 6.634 109
Depósitos judiciais e outros – – 2.612 2.614
Ativos biológicos (Nota 10) – – 31.772 31.018
Investimentos (Nota 12) 449.292 382.788 622 674
Propriedade para investimento (Nota 13) 17.359 17.691 16.688 15.617
Imobilizado (Nota 14) 1.872 1.912 297.609 285.723
Intangível – – 9.038 8.975
Total do Ativo 533.679 452.870 740.981 627.882

Demonstrações do Fluxo de Caixa em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

Fluxo de Caixa Proveniente das 2021 2020 2021 2020
 Operações:
 Atividade operacional
 Resultado líquido do exercício 84.555 44.692 102.631 54.020
 Resultado de equivalência patrimonial
  (Nota 12) (87.649) (45.099) (26) (28)
 Depreciação e amortização 380 376 4.328 4.147
 Provisão para créditos de liquidação
  duvidosa (Nota 8) – – (789) 23
 (Reversão) provisão de riscos
  trabalhistas, cíveis e fiscais (Nota 18) – – (4.462) (142)
 Resultado na alienação de imobilizado
  (Nota 14) – – 673 2.080
 Ajuste líquido ao valor justo dos ativos
  biológicos (Nota 10) – – (7.605) (18.832)
 Provisão para imposto de renda e
  contribuição social diferidos – – (1.242) 5.579
 Atualizações monetárias e despesas
  com juros – – (10.033) (1.087)
 (Aumento) redução nos ativos:
 Contas a receber de clientes 253 10 (14.521) (6.228)
 Cotas de consórcio – – (3.414) 13.525
 Impostos a recuperar (16) 144 (572) 10.666
 Estoques e adiantamento fornecedores – 18 (33.220) 47.649
 Ativos biológicos – – 2.631 7.551
 Depósitos judiciais – – 2 (310)
 Outros (229) (153) 667 (1.305)
 Aumento (redução) nos passivos:
 Contas a pagar 2 (15) 4.967 188
 Salários e encargos sociais 35 (2) 6.906 2.078
 Impostos, taxas e contribuições a
  recolher 335 3 1.426 783
 Imposto de renda e Contribuição
  Social pagos 210 – (36.266) (16.189)
 Imposto de renda e Contribuição Social – – 39.080 8.994
 Outros (2) 4 2.156 3.281
 Caixa líquido utilizado nas atividades
  operacionais (2.126) (22) 53.317 116.443
Fluxo de Caixa das Atividades de
 Investimento:
 Aplicação financeira (15.008) (10.595) (19.318) (68.555)
 Recebimento de JCP e imposto de
  renda de empresas controladas 7.726 – – –
 Recebimento de dividendos 10.955 10.178 – –
 Recebimento por venda de Ativo
  Imobilizado 6 – 2.315 –
 Adições ao Imobilizado (15) (31) (17.228) (10.891)
 Adições ao Intangível – – (88) (13)
 Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de investimento 3.664 (448) (34.319) (79.459)
Fluxo de Caixa das Atividades de
 Financiamento:
 Empréstimos: (Nota 15)
  Obtidos – – 2.160 26.790
  Pagamento do principal – – (5.012) (28.656)
  Pagamento dos juros – – (422) (754)
 Redução de contas a pagar de
  empresas ligadas – – (98) (94)
 Pagamento juros sobre capital próprio
  e imposto de renda – – (1.444) –
 Pagamentos de arrendamentos – – (370) (274)
 Pagamento de dividendos (2.172) (2.030) (4.106) (3.832)
 Caixa líquido gerado (utilizado) nas
  atividades de financiamento (2.172) (2.030) (9.292) (6.820)
(Redução) Aumento no Caixa e
 Equivalentes de Caixa (634) (2.500) 9.706 30.164
Demonstração da Variação do Caixa
 e Equivalentes de Caixa
 Caixa e equivalentes de caixa no
  início do período (Nota 6) 3.172 5.672 48.737 18.573
 Caixa e equivalentes de caixa no final
  do período (Nota 6) 2.538 3.172 58.443 48.737
(Redução) Aumento no Caixa e
 Equivalentes de Caixa (634) (2.500) 9.706 30.164

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)
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Saldos em 31/12/2019 147.000 4.950 72.123 20.683 137.398 25.363 – 407.517 72.250 479.767
Realizações das reservas de controladas – – (1.113) – – 87 1.026 – – –
Ajuste em reservas de controladas – – (2.796) – – 3.165 – 369 – 369
Lucro líquido do exercício – – – – – – 44.692 44.692 – 44.692
. Constitução de reserva legal – – – 2.286 – – (2.286) – – –
. Dividendo mínimo obrigatório (5%) – – – – – – (2.172) (2.172) – (2.172)
. Constituição de reservas estatutárias – – – – 41.260 – (41.260) – – –
Efeito dos acionistas não controladores
 sob entidades consolidadas – – – – – – – – 7.145 7.145
Saldos em 31/12/2020 147.000 4.950 68.214 22.969 178.658 28.615 – 450.406 79.395 529.801
Realizações das reservas de controladas – – (959) – – (5) 964 – – –
Ajuste em reservas de controladas – – (1.664) – – (490) – (2.154) – (2.154)
Lucro líquido do exercício (Nota 20) – – – – – – 84.555 84.555 – 84.555
. Constituição de reserva legal (Nota 20) – – – 4.276 – – (4.276) – – –
. Dividendo mínimo obrigatório (5%)
  (Nota 20) – – – – – – (4.062) (4.062) – (4.062)
. Constituição de reservas estatutárias
  (Nota 20) – – – – 77.181 – (77.181) – – –
Efeito dos acionistas não controladores
 sob entidades consolidadas – – – – – – – – 13.712 13.712
Saldos em 31/12/2021 147.000 4.950 65.591 27.245 255.839 28.120 – 528.745 93.107 621.852

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado Abrangente em 31/12/2021 e 2020 
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Lucro líquido do exercício 84.555 44.692 102.631 54.020
Outros resultados abrangentes – – – –
Total de resultados abrangentes para
 o exercício 84.555 44.692 102.631 54.020
Total de resultados abrangentes
 atribuíveis a:
Acionistas da companhia 84.555 44.692
Acionistas não controladores de
 empresas controladas 18.076 9.328

102.631 54.020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações do Resultado em 31/12/2021 e 2020 
(Em MR$, exceto quando indicado)

Controladora Consolidado
Operações continuadas 2021 2020 2021 2020
Receita líquida (Nota 22) – – 1.851.171 972.391
Ajuste líquido ao valor justo de ativos
 biológicos – – 7.605 18.832
Custo das vendas (Nota 23) – – (1.618.247)(836.910)
Lucro bruto – – 240.529 154.313
Despesas gerais e administrativas
 (Nota 24) (6.319) (4.532) (123.505) (90.658)
Outras receitas operacionais 3.594 3.480 21.596 15.204
Outras despesas operacionais (70) (59) (5.308) (2.410)
Resultado de equivalência patrimonial 87.649 45.099 26 28

84.854 43.988 (107.191) (77.836)
Resultado operacional 84.854 43.988 133.338 76.477
Resultado financeiro (Nota 25)
Receitas financeiras 2.479 855 12.918 3.270
Despesas financeiras (54) (92) (1.415) (2.722)

2.425 763 11.503 548
Resultado antes dos impostos 87.279 44.751 144.841 77.025
Imposto de renda e contribuição social
 (Nota 26)
 Corrente (2.724) (59) (43.377) (17.345)
 Diferido – – 1.242 (5.579)
Lucro líquido do exercício de
 operações em continuidade 84.555 44.692 102.706 54.101
Prejuízo de operações descontinuadas – – (75) (81)
Lucro Líquido do Exercício 84.555 44.692 102.631 54.020
Atribuível a:
Acionista controlador – – 84.555 44.692
Acionistas não controladores de
 empresas controladas – – 18.076 9.328

84.555 44.692 102.631 54.020
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contabeis.

Balanços Patrimoniais em 31/12/2021 e 2020 (Em MR$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
PASSIVO 2021 2020 2021 2020
Circulante 4.934 2.464 66.072 45.988
Contas a pagar 14 12 12.790 7.823
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) – – 5.327 5.259
Salários e encargos sociais 266 231 20.715 13.809
Impostos e contribuições a recolher 379 44 5.029 3.603
Imposto de renda e contribuição social a
 pagar 211 1 3.669 855
Dividendos a pagar (Nota 16) 4.062 2.172 7.438 5.007
Contas a pagar a partes relacionadas
 (Nota 11) – – 830 1.058
Outras obrigações (Nota 17) 2 4 10.274 8.574
Não Circulante – – 53.057 52.093
Empréstimos e financiamentos (Nota 15) – – 755 3.852
Provisões para riscos trabalhistas, cíveis
 e fiscais (Nota 18) – – 127 14
Provisão para imposto de renda e
 contribuição social diferidos (Nota 19) – – 46.319 45.004
Outras obrigações (Nota 17) – – 5.856 3.223
Patrimônio Líquido (Nota 20)
Capital social 147.000 147.000 147.000 147.000
Reserva de Capital 4.950 4.950 4.950 4.950
Reservas de reavaliação 65.591 68.214 65.591 68.214
Reserva de lucros 283.084 201.627 283.084 201.627
Ajustes de avaliação patrimonial 28.120 28.615 28.120 28.615
Patrimônio Líquido atribuível aos
 acionistas controladores 528.745 450.406 528.745 450.406
Participação de acionistas não controladores
 no patrimônio líquido das controladas – – 93.107 79.395
Total do Patrimônio líquido 528.745 450.406 621.852 529.801
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 533.679 452.870 740.981 627.882

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas em 31/12/2021 E 2020 (Em MR$, exceto quando indicado)
1. Informações Gerais: A SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A. é uma so-
ciedade anônima de capital fechado, com sede na cidade do Rio de Janeiro/
RJ, na Praia do Flamengo nº 200, 19º andar (parte), Flamengo, e estão iden
tificadas nas presentes notas explicativas pela sua denominação social 
“SAJUTHÁ ” ou por “Companhia”. A Companhia, é uma Holding não financei-
ra, com outras operações de aluguel de propriedades para investimento e, 
através de sua controlada direta WLM Participações e Comércio de Máquinas 
e Veículos S.A. (WLM) e controladas indiretas (CI’s), atua na produção e 
comercialização de produtos agrupados em atividades diversas, dos segmentos 
automotivo e agropecuário, em vários estados do Brasil, tais como: SEGMEN
TO AUTOMOTIVO - através da WLM, comercializa produtos e serviços da 
marca Scania, como caminhões pesados e extrapesados, chassis de ônibus 
rodoviários e urbanos, venda de peças de reposição e na prestação de serviços 
de manutenção e assistência técnica especializada, voltados aos produtos que 
comercializa. A WLM possui uma rede de quatro concessionárias com dezeno-
ve estabelecimentos localizados em diversos Estados do Brasil, por meio de 
suas regionais: WLM Equipo (Rio de Janeiro), WLM Quinta Roda (São Paulo), 
WLM Itaipu (Minas Gerais) e WLM Itaipu Norte (Pará e Amapá), todas com a 
certificação mundial D.O.S. (Dealer Operating Standard). SEGMENTO AGRO
PECUÁRIO - a Companhia atua na produção, criação e comercialização de 
bovinos de corte, cultivo e comercialização de grãos por meio das CI’s: Fartura 
Agropecuária S.A. (Fartura) e Itapura Agropecuária Ltda. (Itapura). Efeitos do 
Covid19 nas demonstrações contábeis: Em março de 2020, a Organização 
Mundial da Saúde (OMS) anunciou que a corona vírus (COVID19) é uma 
emergência de saúde global e foi decretado estado de pandemia. O surto de-
sencadeou 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. Com o objetivo de implementar medidas apro-
priadas para mitigar os impactos do surto nas operações, a Administração 
passou a avaliar de forma constante o impacto do surto nas operações e na 
posição patrimonial e financeira da Companhia e de suas controladas. A Com
panhia não identificou impactos relevantes em suas demonstrações contábeis 
individuais e consolidadas. Neste sentido, é importante comentar que as ope-
rações da Companhia e suas controladas seguem sendo acompanhadas por 
um modelo de gestão de crise e estratégias foram aplicadas para que atraves-
se esse período com o mínimo de impacto negativo possível. Em relação ao 
seu negócio, cabe mencionar que a WLM e CI’s fazem parte de setores consi-
derados essenciais em relação à manutenção da atividade produtiva, uma vez 
que seus produtos são utilizados pela indústria alimentícia e de transporte. 
2. Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Contábeis 
Individuais e Consolidadas: As demonstrações Contábeis individuais e con-
solidadas foram preparadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das de-
monstrações contábeis, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. Em 31/12/2021, avaliamos a ca-
pacidade 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 futuro. Não temos conhecimento de nenhuma 
incerteza material que possa gerar dúvidas significativas sobre a capacidade 
da Companhia em continuar operando. As principais políticas contábeis apli-
cadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas abaixo 
e/ou apresentadas em suas respectivas notas explicativas. Essas políticas foram 
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo manifestação 
em contrário. Algumas notas explicativas não estão sendo apresentadas no 
sentido de evitar repetições de informações já divulgadas nas demonstrações 
contábeis anuais de 31/12/2021 da controlada WLM. Consequentemente, estas 
informações anuais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações con-
tábeis anuais divulgadas no site da WLM. 2.1 Critérios gerais de elaboração 
e divulgação: As demonstrações contábeis foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor e ativos biológicos mensurados ao valor 
justo. As práticas contábeis adotadas no Brasil aplicadas nas demonstrações 
contábeis individuais, a partir de 2014, não diferem do IFRS aplicável às de-
monstrações contábeis separadas, uma vez que o IFRS passou a permitir a 
aplicação do método de equivalência patrimonial em controladas nas demons-
trações separadas, elas também estão em conformidade com as Normas Inter-
nacionais de Relatório Financeiro (IFRS), emitidas pelo (IASB). Essas demons-
trações individuais são divulgadas em conjunto com as demonstrações contábeis 
consolidadas. Nas demonstrações contábeis individuais da Companhia, 
apresentadas em conjunto com as demonstrações contábeis consolidadas, os 
investimentos em controladas são contabilizados pelo método de equivalência 
patrimonial. Os mesmos ajustes são realizados nas demonstrações contábeis 
individuais e nas demonstrações contábeis consolidadas para chegar ao mes-
mo resultado e patrimônio líquido atribuível aos acionistas da Companhia. 
Ativos e passivos são classificados conforme seu grau de liquidez e exigibilidade . 
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 longo prazo. A emis-
são das demonstrações contábeis individuais e consolidado foi autorizada pela 
Diretoria em 25/03/2022. 2.2 Sumário das principais práticas contábeis 
adotadas: As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia e suas 
controladas são: a) Moeda funcional: As demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas são apresentadas em milhares de reais (R$/mil), sendo esta a 
moeda funcional e de apresentação da Companhia e de suas controladas. 
b) Ativos financeiros: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no 
reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensurados ao valor 
justo reconhecido no resultado, custo amortizado e valor justo através de outros 
resultados abrangentes (quando aplicável). A classificação depende da finalida
de para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Companhia não possui 
instrumentos financeiros complexos e todos são classificados como custo 
amortizado. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem 
caixa, contas bancárias e investimentos 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 demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. 
Aplicações financeiras: As aplicações financeiras são mensuradas, em sua 
totalidade, ao custo amortizado. Os juros e correção monetária, quando aplicável , 
são reconhecidos no resultado quando incorridos. As variações decor rentes da 
avaliação ao valor justo, com a exceção de perdas do valor recuperável, são 
reconhecidas em outros resultados abrangentes quando incorridas. 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 considerado pela Administração necessário e suficiente  para cobrir 
prováveis perdas na realização desses créditos, os quais podem ser modifica-
dos em função da recuperação de créditos junto a clientes devedores ou mu-
dança 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 (impairment). 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 impac-
tado negativamente o fluxo estimado de caixa futuro do investimento. Os crité-
rios utilizados para determinar se há evidência objetiva de uma perda por im-
pairment 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) Cotas de 
consórcio: As quotas adquiridas referem-se a consórcio de caminhões e estão 
avaliadas pelo custo de aquisição. d) Impostos a recuperar e créditos tribu
tários: As antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstra-
dos no ativo circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua 
realização. e) Estoques: Os estoques são demonstrados ao custo médio das 
compras ou produção, sendo ajustados ao valor realizável líquido, quando in-
ferior 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. f) Ativos biológicos: 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 mensurados pelo valor justo, de-
duzidos das despesas de venda. As premissas significativas na determinação 
do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na explicativa nº 10. 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 ocorrem 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. g) Ope
rações com partes relacionadas (ativos não circulantes e passivos circu
lantes): As transações comerciais e financeiras realizadas com e entre as 
empresas controladas e coligadas, em sua maior parte, referem-se a mútuos e 
arrendamentos, atualizados pela variação da taxa SELIC, em sua maior parte. 
Adicionalmente incluem aluguel de terras e pagamento de juros sobre capital 
próprio. h) Investimentos: Os investimentos em empresas controladas e coli-
gadas foram avaliados pelo método de equivalência patrimonial. Os demais 
investimentos estão apresentados ao custo de aquisição, deduzidos de provisão 
para perdas estimadas na realização desses ativos. i) Propriedade para in
vestimentos: As propriedades para investimento estão mantidas com intuito 
de auferir receita de arrendamento e não para venda no curso normal dos ne-
gócios, utilização na produção ou fornecimento de produtos ou serviços ou para 
propósitos administrativos e estão avaliadas pelo método de custo. j) Imobili
zado: O ativo imobilizado é demonstrado 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 expectativa 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 demonstradas na nota explicativa nº 14. Conforme divul-
gado na nota explicativa nº 20, 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. k) Intangível: Demonstrado 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. l) Redução ao valor recuperável de ativos: O ativo 
imobilizado, outros ativos não circulantes e os ativos circulantes relevantes da 
Companhia, WLM e CI’s são revisados anualmente com o objetivo de verificar 
a existência de indício de perdas não recuperáveis. A Administração efetuou a 
análise de seus ativos conforme CPC 01 (R1), aprovado pela Deliberação CVM 
nº 527/2007, e constatou que não há indicadores de desvalorização dos mesmos, 
bem como que estes são realizáveis em prazos satisfatórios. m) Ativos e passi
vos não circulantes: Compreendem os bens e direitos realizáveis e deveres 
e obrigações vencíveis após doze meses subsequentes à data base das referi
das demonstrações contábeis, acrescidos dos correspondentes encargos e 
variações monetárias, incorridos, se aplicável, até a data do balanço. n) Forne
cedores: As contas a pagar de fornecedores são reconhecidas pelo valor no-
minal e subsequentemente acrescido, quando aplicável, das variações mone-
tárias e correspondentes encargos incorridos até as datas dos balanços. 
o) Dividendos e Juros sobre Capital Próprio: A proposta de distribuição de 
dividendos e juros sobre capital próprio, quando efetuada pela Administração 
da Companhia, que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo 
obrigatório é registrada como passivo circulante, por ser considerada uma 
obrigação legal prevista no estatuto social. A parcela dos dividendos superior 
ao dividendo mínimo obrigatório, quando declarada pela Administração antes 
do encerramento do exercício contábil a que se referem às demonstrações 
contábeis, ainda não aprovadas pelos acionistas é registrada como dividendo 
adicional proposto, no patrimônio líquido, nota explicativa nº 16. p) Provisões 
para riscos tributários, cíveis e trabalhistas: Reconhecidas quando a Compa
nhia e suas controladas têm uma obrigação presente ou não formalizada como 
resultado de eventos passados, sendo provável que uma saída de recursos 
seja necessária para liquidar a obrigação e o valor possa ser estimado com 
segurança. As provisões são quantificadas ao valor presente do desembolso 
esperado para liquidar a obrigação, sendo utilizada a taxa adequada de desconto  
de acordo com os riscos relacionados ao passivo. São atualizadas até as datas 
dos balanços pelo montante estimado das perdas prováveis, observadas suas 
naturezas e apoiadas na opinião dos assessores jurídicos da Companhia. Os 
fundamentos e a natureza das provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhis
tas estão descritos na nota explicativa nº 18. q) Apuração do resultado  e re
conhecimento de receita: O resultado 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 reconheci da 
na extensão em que satisfaz uma obrigação de desempenho, quando da transfe
rência 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 financeiras. São reconhecidas pelo regime de competência 
quando ganhas ou incorridas pela Companhia. r) Imposto de renda e contri
buição social corrente e diferido: A Companhia calcula o imposto de renda 
(IRPJ) e a contribuição social (CSLL), corrente e diferido com base nas alíquo-
tas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributá vel excedente 
de R$ 240 para imposto de renda e 9% para contribuição social, sobre o lucro 
líquido auferido. Os saldos são reconhecidos no resultado da Companhia pelo 
regime de competência. Os valores de imposto de renda e contribuição social 
diferidos são registrados nos balanços pelos montantes líquidos no ativo ou no 
passivo não circulante. s) Novas normas, interpretações e alterações: Normas 
e interpretações novas e revisadas de aplicação obrigatória a partir de 1º de 

janeiro de 2021: No exercício corrente, a Companhia adotou as alterações e 
novas interpretações às IFRS e aos pronunciamentos, interpretações e orien-
tações emitidos pelo Conselho das Normas Internacionais de Contabilidade 
(International Accounting Standards Board - IASB) e pelo Comitê de Pronun-
ciamentos 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/ IFRS 9  Instrumentos financeiros, CPC 38/ IAS 39  
Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração, CPC 40 (R1) / IFRS 
7  Instrumentos financeiros: evidenciação, CPC 11/ IFRS 4  Contratos de 
seguro e CPC 06 (R2) / IFRS 16  Arrendamentos.
A adoção dessas normas e interpretações novas e revisadas não resultou em 
impactos relevantes sobre a posição patrimonial e financeira e os resultados da 
Companhia ou sobre as divulgações nestas demonstrações contábeis. Normas 
e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não aplicáveis: Na data 
de autorização destas demonstrações contábeis, 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) / IFRS 3  Combinação de negócios
CPC 27/ IAS 16  Ativo imobilizado
CPC 25/ IAS 37  Provisões, passivo contingentes e ativos contingentes
CPC 37 (R1) / IFRS 1  Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade, 
CPC 48/ IFRS 9  Instrumentos financeiros, CPC 06 (R2) / IFRS 16  Arrenda-
mentos e CPC 29/ IAS 41  Ativo biológico e produto agrícola
CPC 26/ IAS 1  Apresentação das demonstrações contábeis
CPC 23/ IAS 8  Políticas contábeis, mudança de estimativa e retificação de erro
CPC 36 (R3) / IFRS 10  Demonstrações consolidadas e CPC 18 (R2) / IAS 
28  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 análi-
ses realizadas até o momento, a Administração não espera impactos relevantes 
sobre as demonstrações contábeis da Companhia em decorrência da adoção 
dessas normas e interpretações novas e revisadas emitidas e ainda não apli-
cáveis. 3. Julgamentos, Estimativas e Premissas Contábeis Significativas: 
As demonstrações contábeis requerem o uso de certas estimativas contábeis, 
tais como: seleção de vidas úteis dos bens do imobilizado; provisões para 
créditos de liquidação duvidosa; perdas nos estoques; avaliação do valor justo 
dos ativos biológicos; provisões fiscais, previdenciárias, cíveis e trabalhistas. 
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 contábeis de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil requer que a Administração se baseie em 
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estimativas para registro de certas transações e informações sobre dados das 
suas demonstrações contábeis. Os resultados finais dessas transações e infor-
mações, 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 estimativas são revisadas e nos exercícios 
futuros afetados. As principais estimativas aplicadas estão descritas nas notas 
explicativas, sendo elas: a) Provisão para créditos de liquidação duvidosa - nota 
explicativa 8. b) Estoques  nota explicativa 9. c) Ativos biológicos  nota expli-
cativa 10. d) Imobilizado  nota explicativa 14. e) Provisões para riscos traba-
lhistas, cíveis e fiscais  nota explicativa 18. f) Realização dos prejuízos fiscais 
e diferenças temporárias  nota explicativa 19. 4. Demonstrações Contábeis 
Consolidadas: As demonstrações contábeis consolidadas foram elaboradas 
de acordo com os princípios de consolidação previstos na Lei das Sociedades 
por Ações e segundo os critérios estabelecidos no CPC 36 (R3) e CPC 21 (R1), 
abrangendo as informações anuais das investidas, cujos exercícios sociais são 
coincidentes em relação ao da controladora.

Participação total 
no capital subscrito 

e integralizado
Controladas Atividade 2021 2020
Operacionais
WLM Segmento automotivo 82,90 82,90
Fartura Bovinocultura de corte 99,51* 99,46*

Itapura
Pecuária leiteira e de corte /
 Cafeicultura 100,00* 100,00*

Descontinuada
Superágua Envasamento de águas minerais 100,00 100,00
* Considerando participação indireta
Processo de consolidação: O processo de consolidação das contas patrimoniais 
e de resultado corresponde à soma horizontal dos saldos das contas do ativo, 
do passivo, das receitas e despesas, segundo a sua natureza, complemen-
tado com as seguintes eliminações: a) das participações no capital, reservas 
e resultados acumulados, cabendo ressaltar que não existem participações 
recíprocas; b) dos saldos de contas correntes e outras contas integrantes do 
ativo e/ou passivo mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais 
foram consolidados; e c) dos efeitos decorrentes das transações significativas 
realizadas entre essas empresas. 5. Operações Descontinuadas: De acordo 
com o pronunciamento contábil CPC 31, a Companhia está apresentando em 
linha separada na demonstração do resultado do exercício, o resultado das 
operações descontinuadas relativas a empresa: • Superágua Empresa de 
Águas Minerais S.A.: Explorava as atividades de envase e comercialização 
de águas minerais das marcas Caxambu, Lambari, Araxá e Cambuquira, e 
encerrou suas atividades em junho de 2005, estando a sua extinção sujeita ao 
encerramento de todas as demandas e questões de natureza fiscal e judicial. O 
resultado negativo das operações descontinuadas em 2021 foi de R$ 75 e em 
2020, de R$ 81, atribuído totalmente à WLM. Existem contingências referentes 
a esta operação descontinuada, conforme divulgado na nota explicativa 18. 
6. Caixa e Equivalentes de Caixa: Para fins do caixa e equivalentes de caixa, 
os saldos estão representados por caixa em poder da Companhia, depósitos 
bancários e fundos de investimentos.

Controladora Consolidado
Descrição 2021 2020 2021 2020
Caixa e bancos 100 343 1.647 1.043

100 343 1.647 1.043
Moeda Nacional
CDB (CDI 100%) – – – 3

– – – 3
Fundos de Investimentos (CDI) 2.438 2.829 56.796 47.691

2.438 2.829 56.796 47.691
Total de caixa e equivalentes de caixa 2.538 3.172 58.443 48.737
Os equivalentes de caixa em moeda nacional possuem liquidez imediata, sem 
perda dos juros transcorridos quando dos resgates. A exposição da Companhia 
a riscos de taxas de juros para ativos e passivos financeiros são divulgadas na 
nota explicativa 28.
7. Aplicações Financeiras Controladora Consolidado
Descrição 2021 2020 2021 2020
Moeda Nacional
Fundos de Investimentos 50.640 35.632 152.822 127.211
Total de aplicações financeiras 50.640 35.632 152.822 127.211
As aplicações financeiras, em sua totalidade, estão avaliadas ao custo amortiza-
do. A exposição da Companhia a riscos de taxas de juros para ativos e passivos 
financeiros são divulgadas na nota explicativa nº 28. 8. Contas a Receber de 
Clientes  Consolidado: O quadro abaixo demonstra os valores de Contas a 
Receber Consolidado:

Consolidado
2021 2020

SAJUTHÁ – 253
WLM 58.009 43.732
Fartura 590 93
Itapura 139 139
(–) Perda estimada para créditos de liquidação duvidosa (372) (1.161)
Total 58.366 43.056

Consolidado
2021 2020

A vencer 41.704 34.436
Vencidos:
Até 30 dias 14.720 5.400
De 31 a 60 dias 681 501
De 61 a 90 dias 139 214
De 91 a 180 dias 972 2.505
Mais de 180 dias 299 1.161
Perda estimada com créditos de liquidação duvidosa (149) (1.161)

58.366 43.056
A Companhia realiza análise qualitativa dos principais clientes e quantitativa da 
carteira de títulos a receber para determinar se há necessidade de provisão para 
perdas futuras em seus créditos a receber. Movimentação da perda estimada 
para créditos de liquidação duvidosa:
Movimentos Consolidado

2021
Saldo inicial 1.161
Adições 100
Reversões (889)
Saldo final 372
Uso de estimativas: a provisão para créditos de liquidação duvidosa foi consti-
tuída em bases consideradas suficientes para fazer face às eventuais perdas na 
realização dos créditos do Contas a receber de clientes e se baseia em títulos 
que estão vencidos há mais de 180 dias e na expectativa de perdas esperadas 
calculadas com base em histórico da Companhia.
9. Estoques  Consolidado Consolidado

2021 2020
Veículos e peças 54.167 30.472
Material de consumo 3.012 2.881
Estoque em formação (café, milho, silagem) 501 397
Adiantamento a fornecedores 13.570 1.593
Total 71.250 35.343
Os adiantamentos a fornecedores referem-se a veículos cujo faturamento somen-
te foi efetuado no primeiro trimestre de 2022. Os estoques de café e soja referem-
-se a produtos agrícolas mensurados ao valor justo, menos a despesa de venda, 
no momento da colheita, de acordo com o pronunciamento técnico CPC 16 (R1) 
- Estoques. 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 provi-
são para ajuste realizável reconhecido no resultado no período em que ocorrer. 
10. Ativos Biológicos  Consolidado

Consolidado
2021 2020

Circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Demonstrados pelo valor justo:
Bezerras e bezerros (8 a 12 meses) 2.570 5.636 85 183
Novilhas e novilhos 340 1.061 2.465 6.274
Vacas 181 645 211 661
Bois 190 979 143 570
Subtotal 3.281 8.321 2.904 7.688
Consumíveis Imaturos
Demonstrados pelo custo de
 produção:
Rebanho em formação – 6.355 – 3.597
Bezerras e bezerros (0 a 7 meses) 3.516 3.622 3.979 2.793
Subtotal 3.516 9.977 3.979 6.390
Total do circulante 6.797 18.298 6.883 14.078

Consolidado
2021 2020

Não circulante Quantidade Valor Quantidade Valor
Consumíveis Maduros
Touros e tourinhos 617 2.993 709 2.982
Vacas 8.056 28.752 8.905 28.003
Rebanho bovino 8.673 31.745 9.614 30.985
Rebanho equino 153 27 185 33
Total do não circulante 8.826 31.772 9.799 31.018
Total dos ativos biológicos 15.623 50.070 16.682 45.096
O saldo dos ativos biológicos da Companhia, demonstrado pelo valor justo, 
considera 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 
entende que os estoques estão, substancialmente, próximos ao valor justo. 
Em 31/12/2021, os animais mantidos para venda eram compostos de 3.281 
(31/12/2020  2.904) cabeças de gado e estão classificados no ativo circulante. 
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 abordagem de custo para os imatu-
ros, 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) Os valores justos dos ativos biológicos são obtidos 
através de pesquisas de preço em mercados específicos de cada área. No caso 
do rebanho bovino, 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) 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 demonstrações 

contábeis. Em 31/12/2021, a Companhia não possuía quaisquer tipos de ativos 
biológicos com titularidade restrita ou dados como garantia de exigibilidades, 
bem como não existiam riscos financeiros e compromissos que impactassem os 
ativos biológicos da Companhia. 11. Contas a Receber e a Pagar de Partes 
Relacionadas: Os saldos das transações da Companhia e suas controladas e 
outras partes relacionadas em 31/12/2021 estão sumariados a seguir:

Consolidado
Ativo não Circulante Passivo circulante

Empresas 2021 2020 2021 2020
Metalplus (*) 302 302 41 138
Plenogás (*) – – 789 920
Total 302 302 830 1.058
(*) Coligadas não consolidadas.
A Companhia efetua rateio do custo com a infraestrutura utilizada pela WLM, 
considerando reembolsos de despesas com pessoal, aluguel, energia elétrica, 
condomínio, impostos e taxas no valor R$ 573 (2020  R$ 564). As principais 
transações financeiras realizadas entre as empresas controladas e coligadas 
referemse a mútuos, os quais são atualizados pela variação da taxa SELIC. 
Adicionalmente, as transações comerciais entre a WLM e as CI’s Fartura e 
Itapura, referem-se à locação de propriedades para investimento, conforme 
descrito na nota explicativa nº 13. Em maio de 2021 a WLM realizou um au-
mento de capital na CI’s Fartura Agropecuária S/A mediante a integralização 
do imóvel rural localizado em Santana do Araguaia/PA e, por esse motivo, a 
partir desse mês a receita com arrendamento de pasto desse imóvel não irá 
mais impactar nos resultados. Ainda sobre a CI’s Fartura, embora a WLM tenha 

apresentado lucro no exercício de 2020, em exercícios anteriores a mesma vinha 
apresentando recorrentes prejuízos contábeis, as operações não apresentam 
indícios de descontinuidade devido a WLM realizar envios de mútuo que são 
posteriormente substituídos por aumento de capital, além de aporte de capital. 
A partir de março de 2021, a WLM realizou os envios de mútuo no montante 
de R$ 7.892 para as CI’s Fartura Agropecuária S/A e Itapura Agropecuária 
LTDA com a finalidade de liquidar o financiamento do custeio pecuário junto ao 
Banco da Amazônia, bem como custear as atividades operacionais. Os saldos 
são atualizados mensalmente com base na taxa Selic e tem prazo final para 
liquidação em março de 2022.
Impacto no resultado das transações efetuadas durante o período pela Com
panhia e suas controladas:

Consolidado
Arrendamentos 

(Receita)
Atualizações Monetárias 

(Receita (Despesa) Financeiras)
Empresas 2021 2020 2021 2020
Controladas
Fartura 88 423 146 –
Itapura 277 264 8 –

365 687 154 –
A WLM registrou transações com partes relacionadas, relativas a despesas com 
remuneração do pessoal chave da Administração, de acordo com o estabelecido 
pelo CPC 05 (R1), conforme segue:

Remuneração da Administração
Consolidado

2021 2020
Fixa Variável Fixa Variável

Órgão Nº de membros Salário Prêmio (*) Total Nº de membros Salário Prêmio (*) Total
Diretoria Executiva 8 5.084 2.642 7.726 8 4.260 2.639 6.899
Conselho de Administração 5 1.263 – 1.263 5 1.199 – 1.199
Conselho Fiscal 3 177 – 177 3 168 – 168
Subtotal 6.524 2.642 9.166 5.627 2.639 8.266
Outros benefícios (**) 2.020 917 2.937 1.736 753 2.489
Total da remuneração 8.544 3.559 12.103 7.363 3.392 10.755
(*) Prêmio provisionado para pagamento no primeiro trimestre do ano seguinte. (**) Inclui, encargos sociais, seguro saúde, seguro de vida.
12. Investimentos 2021

Patrimônio Lucro líquido Participação Equivalência Total de investimentos
Empresa Líquido do exercício direta (%) patrimonial Controladora Consolidado

WLM Paticipações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 436.248 105.731 82,90 87.649 449.291 –
Outros – – – – 1 622
Total 87.649 449.292 622

2020
Patrimônio Lucro líquido Participação Equivalência Total de investimentos

Empresa Líquido do exercício direta (%) patrimonial Controladora Consolidado
WLM Paticipações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. 407.352 54.402 82,90 45.099 382.787 –
Outros – – – – 1 674
Total 45.099 382.788 674
13. Propriedades para Investimentos
Descrição das propriedades para investimento

Arrendatária/ 
Locatário Arrendante/Locador

Parte 
relacionada

Prazo do 
contrato

Valor do 
aluguel

CONTROLADORA
18º pavimento do condomínio do edifício Praia do Flamengo, 200, 
edificação comercial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro 
do Flamengo, no município do Rio de Janeiro.

Transportadora 
Associada de Gás 

S.A.  TAG
SAJUTHÁRIO

PARTICIPAÇÕES S.A. Não
5 anos, 

encerrado em 
30/11/2021

R$ 126.682,89 
mensais

Área correspondente a 31,74% da área total do 19° pavimento do 
condomínio do edifício Praia do Flamengo, 200, edificação comer-
cial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro do Flamengo, no 
município do Rio de Janeiro.

WLM Paticipações e 
Comércio de

Máquinas e Veículos 
S.A.

SAJUTHÁRIO
PARTICIPAÇÕES S.A. Sim

1 anos, com 
vencimento 

em 31/07/2022
R$ 30.323,05 

mensais

Área correspondente a 39,68% da área total do 19° pavimento do 
condomínio do edifício Praia do Flamengo, 200, edificação comer-
cial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro do Flamengo, no 
município do Rio de Janeiro.

Nova Transportadora 
do Sudeste S/A  

NTS
SAJUTHÁRIO

PARTICIPAÇÕES S.A. Não
2 anos, 

encerrado em 
31/07/2021

R$ 42.505,77 
mensais

20º pavimento do condomínio do edifício Praia do Flamengo, 200, 
edificação comercial situada na Praia do Flamengo, nº 200, bairro 
do Flamengo, no município do Rio de Janeiro.

Transportadora 
Associada de Gás 

S.A.  TAG
SAJUTHÁRIO

PARTICIPAÇÕES S.A. Não
5 anos, 

encerrado em 
30/11/2021

R$ 
126.682,89 

mensais
CONTROLADA
Imóvel rural, localizado na Estrada Municipal JGR 365, município 
de Jaguariúna, na Comarca de Pedreira, Estado de São Paulo, 
com área de 136,68 ha.

Itapura Agropecuária 
Ltda. - Filial São 

Paulo

WLM Paticipações e 
Comércio de Máquinas 

e Veículos S.A.
Sim

5 anos, com 
vencimento 

em 31/03/2022

R$ 26,00 
mensais por 

hectare

Imóvel rural, localizado no municipio de Santa Teresinha (MT) com 
área total de 2.053,59 ha.

Itapura Agropecuária 
Ltda. - Filial Mato 

Grosso

WLM Paticipações e 
Comércio de Máquinas 

e Veículos S.A.
Sim

5 anos, com 
vencimento 

em 05/01/2023
R$54.035,00 

trimestrais

A Companhia apresenta o saldo de R$ 17.359 (31/12/2020  R$ 17.691) corresponde a integralidade de 2 (dois) imóveis e parte de um terceiro imóvel, cuja 
natureza dessas propriedades é de locação a terceiros e a WLM. No consolidado os valores referentes à propriedade para investimento que se totalizam em 
R$ 16.688 (2020  R$ 15.617) que estão arrendados e ocupados por uma controlada não se qualifica como propriedade para investimentos nas demonstra-
ções contábeis consolidadas, porque a propriedade está ocupada pelo proprietário sob a perspectiva do grupo.
14. Imobilizado Controladora

Descrição
Taxa anual de 
depreciação

Saldo em 
2020 Adições Baixa Transferência Depreciação

Saldo em 
2021

Equipamentos e acessórios 5% a 33% 44 15 (10) – (9) 40
Construções e edificações 2% a 4% 1.868 – – (36) 1.832
Total 1.912 15 (10) – (45) 1.872

Controladora

Descrição
Taxa anual de 
depreciação

Saldo em 
2019 Adições Baixa Transferência Depreciação

Saldo em 
2020

Equipamentos e acessórios 5% a 33% 21 31 – – (8) 44
Construções e edificações 2% a 4% 1.903 – – (35) 1.868
Total 1.924 31 – – (43) 1.912

Consolidado

Descrição
Taxa anual de 
depreciação

Saldo em 
2020 Adições Baixa Transferência Depreciação

Saldo em 
2021

 Terrenos (*) 205.550 80 – (1.365) – 204.265
 Edificações e instalações 62.678 552 – 1.672 – 64.902
 Equipamentos e acessórios 16.233 1.790 (877) 9 – 17.155
 Veículos 7.454 3.120 (2.079) – – 8.495
 Móveis e utensílios 9.822 1.633 (205) (9) – 11.241
 Pastagem 24.590 18 (668) 134 – 24.074
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 2.110 – – 2.428 – 4.538
 Correção e preparo do solo 3.854 – – 2.417 – 6.271
 Outros 3.399 15 (47) 2.890 – 6.257
Subtotal do imobilizado: 335.690 7.208 (3.876) 8.176 – 347.198
Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações 2% a 4% (19.576) – – 172 (1.370) (20.774)
 Equipamentos e acessórios 5% a 33% (9.532) – 322 (6) (1.032) (10.248)
 Veículos 10% a 20% (2.290) – 539 – (731) (2.482)
 Móveis e utensílios 10% (7.782) – 134 11 (579) (8.216)
 Pastagem 5% (11.380) – 455 – (1.511) (12.436)
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 20% (1.457) – – – (188) (1.645)
 Correção e preparo do solo 20% (2.041) – – – (803) (2.844)
 Outros 4% a 10% (2.504) – 46 (93) (515) (3.066)
Total Depreciação acumulada (56.562) – 1.496 84 (6.729) (61.711)
 Imobilizado em andamento 6.595 15.360 (612) (9.221) – 12.122
Total do imobilizado: 285.723 22.568 (2.992) (961) (6.729) 297.609

Consolidado

Descrição
Taxa anual de 
depreciação

Saldo em 
2019 Adições Baixa Transferência Depreciação

Saldo em 
2020

 Terrenos 207.169 115 – (1.734) – 205.550
 Edificações e instalações 58.409 157 (2) 4.114 – 62.678
 Equipamentos e acessórios 17.342 1.016 (2.125) – – 16.233
 Veículos 6.700 1.348 (594) – – 7.454
 Móveis e utensílios 9.178 672 (28) – – 9.822
 Pastagem 23.480 – (1.593) 2.703 – 24.590
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 2.110 – – – – 2.110
 Correção e preparo do solo 3.854 – – – – 3.854
 Outros 3.517 80 (198) – – 3.399
Subtotal do imobilizado: 331.759 3.388 (4.540) 5.083 – 335.690
Depreciação acumulada:
 Edificações e instalações 2% a 4% (17.588) – – – (1.988) (19.576)
 Equipamentos e acessórios 5% a 33% (9.127) – 865 – (1.270) (9.532)
 Veículos 10% a 20% (2.014) – 423 – (699) (2.290)
 Móveis e utensílios 10% (7.305) – 26 – (503) (7.782)
 Pastagem 5% (11.078) – 1.011 – (1.313) (11.380)
 Bens e benfeitorias em propriedade de terceiros 20% (1.269) – – – (188) (1.457)
 Correção e preparo do solo 20% (1.270) – – – (771) (2.041)
 Outros 4% a 10% (2.243) – 192 – (453) (2.504)
Total Depreciação acumulada (51.894) – 2.517 – (7.185) (56.562)
 Imobilizado em andamento 3.859 8.621 (57) (5.828) – 6.595
Total do imobilizado: 283.724 12.009 (2.080) (745) (7.185) 285.723
Na WLM e consolidado, o montante de R$ 1.365 na coluna de transferências 
corresponde a reclassificação de cinco imóveis para o grupo de “propriedades 
para investimentos”. São eles: Três Rios/RJ  R$ 27; Piraju/SP  R$ 297; Itanha-
ém/SP  R$ 6; Carapebus/RJ  R$ 765 e Juiz de fora/MG  R$ 270. O aumento 
de aquisições no grupo de obras em andamento refere-se principalmente a 
reforma de 995,3 hectares de pastagens, expansão da cultura do café com o 
plantio de novos pés e o preparo do solo. Os pastos que estão sendo refor-
mados serão concluídos no primeiro trimestre de 2022. Além disso, na WLM 
está sendo realizada uma obra de contenção de encosta no imóvel da filial de 
Contagem/MG. Os pés de café plantados na safra 17/18 foram concluídos em 
novembro de 2021. Além disso, na controladora, foram finalizadas as obras de 
melhoria nos imóveis alugados referentes as filiais de Reforma/MG e Patos de 
Minas/MG. Contrato de Parceria celebrado  Consolidado: A WLM e as CI’s 
Fartura e São Sebastião (parceiras outorgantes), em 11/02/2020, conjuntamen-
te, celebraram com a empresa Sierentz Agro Brasil Ltda. (parceira outorgada), 
Contrato de Parceria Rural, com base nos ditames da Lei nº 4.504, de 30/11/1964 
e do Decreto nº 55.791, de 31/03/1965. No dia 01/01/2021 a Agropecuária São 
Sebastião do Araguaia Ltda foi incorporada pela Itapura Agropecuária LTDA 
alterando a razão social do contrato firmado no ano de 2020, mas mantendo 
todas as demais premissas da parceria. Ainda que parceria rural seja um contrato 
agrário típico devidamente conceituado e regulamentado em legislação federal 
especial, conforme o Ofício Circular CVM/SNC/SEP nº 01/2020, de 05/02/2020, 
seu enquadramento para efeito contábil deve seguir às normas do CPC Nº 06 
(R2)  IFRS Nº 16. As principais premissas da parceria estão descritas a seguir:
Item acordado
Objeto Parceria Rural sobre área agricultável
Área aproximadamente 10.636 hectares, conforme quadro 

abaixo
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)

Item acordado

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
Outorgantes área agricutável estimada
Fartura 6.198 hac
São Sebastião 4.438 hac
As áreas que serão entregues pela WLM e CI’s Fartura e Itapura, estão con-
tabilizadas no grupo de Propriedades para Investimentos, conforme detalhado 
na nota explicativa 13. O contrato prevê o cumprimento de algumas atividades 
operacionais e de investimentos pelos parceiros. A responsabilidade pela exe-
cução destas podem ser individuais ou partilhadas entre eles, de acordo com 
as características do contrato. Dessa forma, a WLM e as CI’s Fartura e Itapura 
adotaram os seguintes entendimentos de contabilização: • Imobilizado em anda-
mento: 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$ 6.446. • Obras concluídas: Em dezembro de 2021 realizamos 
a transferência de obras finalizadas para as contas de edificações no montante 
de R$ 1.053, para infraestrutura no montante de R$ 1.045 e para correção e 
preparo de solo no valor de R$ 2.417 • 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 
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for encerrado. Em 31/12/2021 foram alocados o montante de R$ 50. 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 gráfica denominada “contrato 
de parceria”. Seguem os saldos conforme a seguir:
Passivo 2021 *
Circulante
Contrato de parceria 2.478
Não Circulante
Contrato de parceria 1.954
Total 4.432
(*) Registrado na rubrica outras obrigações no passivo circulante e não circulante.
15. Empréstimos e Financiamentos

Consolidado

Descrição Indexador
Taxa média anual 

de juros (%) 2021 2020
Aplicados no Capital de giro Pré 5,55 a 8,99% 6.082 8.990
Aplicados no Imobilizado Pré 8,5% – 121
Total 6.082 9.111
Circulante 5.327 5.259
Não circulante 755 3.852
Seguem as movimentações ocorridas no exercício: Consolidado
Descrição 2021 2020
Saldo em 31/12/2020 9.111 10.861
Novos empréstimos e financiamentos obtidos 2.160 26.790
Encargos de dívidas - juros 245 870
Pagamento do principal (*) (5.012) (28.656)
Pagamento dos juros (422) (754)
Saldo em 31/12/2021 6.082 9.111
(*) 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 WLM, e, em algumas pelo penhor da safra. A periodici-
dade das suas amortizações pode ser mensal ou anual, com a última parcela 
a vencer em março de 2023. No dia 10/09/2021, foi liquidado o financiamento 
para custeio pecuário junto ao Banco da Amazônia do montante de R$ 2.779, 
sendo R$ 2.496 de principal e R$ 283 de juros. Aplicados no imobilizado: A 
Linha de financiamento destinada a modernização de frotas de micro e pequenas 
empresas do Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) foi liquidada no 
último trimestre de 2020. As demais linhas de crédito aplicadas no imobilizado 
são amortizadas mensalmente com a última parcela a vencer em julho de 2021. 
A Companhia, WLM e suas CI’s têm como prática contábil alocar o pagamento 
de juros na atividade de financiamento na demonstração do fluxo de caixa. A 
exposição da Companhia ao risco de liquidez é divulgada na nota explicati-
va 28. Não há covenants atrelados aos empréstimos. 16. Dividendos a Pagar: 
Conforme estabelece o art. 202 da Lei nº 6.404/76 e o art. 31 do seu Estatuto 
Social, a Companhia provisionou, neste exercício, a título de dividendo mínimo 
obrigatório, o valor de R$ 4.062, conforme detalhado na nota explicativa nº 20. 
O saldo da conta dividendos a pagar está assim representado:

Controladora e 
consolidado

Descrição 2021 2020
Dividendo obrigatório sobre o resultado do exercício 5.659 4.432
Juros sobre o Capital Próprio 878 –
Dividendo a pagar de exercícios anteriores 901 575
Total 7.438 5.007
17. Outras Obrigações Consolidado
Descrição 2021 2020
Provisão para honorários de êxitos 3.960 2.281
Provisões para perdas de investimentos 52 –
Créditos de clientes 6.239 6.923
Contrato de Parceria 4.432 1.500
Outros 1.447 1.093
TOTAL 16.130 11.797
Circulante 10.274 8.574
Não circulante 5.856 3.223
18. Provisões para Riscos Trabalhistas, Cíveis e Fiscais: As controladas 
são partes em diversos processos oriundos do curso normal dos seus negó-
cios, para os quais foram constituídas provisões baseadas na estimativa de 
seus consultores jurídicos. As principais informações desses processos, estão 
assim representadas:

Consolidado
Descrição 2021 2020
Trabalhistas 11 11
Cíveis 116 3
Total 127 14
a) Natureza das contingências: As controladas são partes envolvidas em pro-
cessos cíveis, trabalhistas e tributários, e está discutindo essas questões tanto 
na esfera administrativa como na judicial. As respectivas provisões para riscos 
foram constituídas considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, 
para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi 
avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução destas ques-
tões não produzirá efeito significativamente diferente do montante provisionado. 
b) Perdas possíveis, não provisionadas no balanço: Os valores decorrentes 
de causas administrativas, ambientais, trabalhistas, cíveis e de execução fiscal, 
no montante de R$ 87.935 (2020  R$ 65.377), cuja avaliação dos assessores 
jurídicos aponta para uma probabilidade de perda possível, não foram registradas 
nestas demonstrações contábeis.

Consolidado
Descrição 2021 2020
Tributárias 55.941 51.197
Trabalhistas 498 473
Cíveis 14.980 11.880
Ambientais 16.516 1.827
Total 87.935 65.377
Dentre as causas de maior relevância destacamos: I  Tributárias: Três pro-
cessos administrativos instaurados pelo Estado de Minas Gerais contra a Su-
perágua Empresas de Águas Minerais S.A. (descontinuada) para apuração de 
supostos débitos pelo não pagamento de compensações financeiras decorren-
tes da exploração de recursos minerais (águas minerais), com montantes esti-
mados em R$ 426, R$ 512 e R$ 2.801, perfazendo o total de R$ 3.739; Dois 
processos administrativos fiscais instaurados pelo Estado do Pará contra a WLM 
(sucessora por incorporação da Itaipu Norte Comércio de Máquinas e Veículos 
Ltda.), de apuração de débitos de ICMS, sendo um por deixar de estornar 
crédito do imposto em decorrência de entrada de mercadoria em seu estabe-
lecimento e um por deixar de recolher antecipação especial de ICMS relativo a 
operação interestadual de mercadoria, no valor total de R$ 8.841. Três ações 
de execução fiscal ajuizadas pelo Estado do Rio de Janeiro. Em uma ação, a 
WLM sustenta a ilegalidade de auto de infração com relação a operações rea-
lizadas pela Superágua Distribuidora de Bebidas Ltda. (incorporada pela WLM), 
de compras de mercadorias de produção do estabelecimento industrial da 
controlada Superágua Empresa de Águas Minerais S.A. (com operações des-
continuadas), localizado em CaxambuMG, que resultaram em perda de arre-
cadação de ICMS, segundo alega o Estado do Rio de Janeiro, no montante 
estimado de R$ 12.841. Nas outras duas, a controlada Superágua Empresa de 
Águas Minerais S.A. (com operações descontinuadas) sustenta a ilegalidade 
de auto de infração pela não inclusão do frete na base de cálculo do ICMS-
Substituição Tributária, no montante estimado de R$ 17.398. Em ambos os 
casos as ações têm por origem operações comerciais de exploração de águas 
minerais (descontinuadas) que resultaram em autos de infração; Dois processos 
administrativos no CARF (Conselho Administrativo de Recursos Fiscais), tendo 
como recorrente a WLM, referente a compensações não homologadas - utili-
zação de Saldo Negativo de Imposto Sobre a Renda das Pessoas Jurídicas  
IRPJ, no valor total de R$ 9.564. II  Cíveis: Ação de indenização de danos 
diretos e lucros cessantes ajuizada por Cliente contra a Scania Latin América 
Ltda. e a WLM Participações e Comércio de Máquinas e Veículos S.A. (suces-
sora por incorporação da Itaipu Máquinas e Veículos Ltda.), decorrente de su-
postos defeitos de fabricação em 05 (cinco) chassis de ônibus, no montante 
estimado na petição inicial de R$ 1.604. Conforme sentença de 09/03/2018, o 
novo valor estimado passou a totalizar o montante R$ 7.689, no que se refere 
a parte da WLM na condenação. Em 2020 foi ajuizada uma ação de indenização 
de danos materiais e morais e lucros cessantes por Cliente, devido recusa de 
atendimento para serviços em equipamento não original da Scania, além de ter 
sido adquirido com fornecedor alternativo não autorizado pela Scania. O mon-
tante da ação totaliza R$ 413. III  Ambientais: Seis Ações Civis Públicas 
Ambientais, sendo 5 (cinco) movidas pelo Ministério Público Federal e uma pelo 
Ministério Público do Estado do Mato Grosso, em face da CI’s São Sebastião 
(Fazenda São Sebastião) por suposto desmate ilegal no ano de 2016, identifi-
cado pelo PRODES por meio do projeto Amazônia Protege. Todas as ações 
têm por objeto a mesma área de terras denominada no local como “Gleba 
Pelissioli”, situada em parte da Fazenda São Sebastião de propriedade da CI’s 
São Sebastião. As áreas apontadas nas ações civis públicas com desmate 
ilegal constituem objeto de uma ação de reintegração de posse, ajuizada pela 
CI’s São Sebastião contra invasores (esbulhadores) com sentença proceden-
te determinando a reintegração de posse, aguardando eventual recurso de 
apelação pelos invasores/esbulhadores. Com relação a essas ações civis pú-
blicas (causas ambientais) a empresa detém prova cabal de que o desmata-
mento ilegal apontado nas citadas ações foi perpetrado por invasores/esbulha-
dores. Considerando o atual andamento dos processos judiciais, entendemos 
que as provas materiais já apresentadas pela empresa são incontestáveis no 
sentido de que a empresa de fato não realizou ou concorreu de alguma forma 
para o desmate ilegal, sendo inegável que não tínhamos a posse direta da 
terra quando ocorreu o desmatamento. Por outro lado, também devemos aten-
tar que eventual reforma da sentença que julgou procedente a ação de reinte-
gração de posse da empresa contra os invasores, esbulhadores e autores do 
desmatamento, é remota, até porque o Ministério Público do Estado do Mato 
Grosso manifestou-se favoravelmente à pretensão possessória da empresa e 
do não provimento do recurso. Em 2021, com as evoluções dos processos, 
inobstante a robusta prova documental no sentido de que os desmatamentos 
foram realizados por posseiros, os assessores jurídicos internos e externos 
reavaliaram prognósticos de “remota perda” para “possível perda”, ante a posi-
ção do Ministério Público Federal de manter a teoria do risco integral para 
responsabilizar a CI’s Itapura Agropecuária Ltda. (sucessora por incorporação 
da Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.  Fazenda São Sebastião) 
juntamente com o Estado do Mato Grosso, sem levar em consideração o nexo 
de causalidade, ainda que tenha requerido a inclusão do Estado do Mato Gros-
so no polo passivo das ações. Ao contrário do Ministério Público Federal, 
mantivemos a tese de que a responsabilidade por dano ambiental não dispen-
sa a demonstração do nexo causalidade entre a conduta e o desmatamento, 
sendo certo que há prova robusta de que a CI’s Itapura Agropecuária Ltda. 
(sucessora por incorporação da Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda. 
 Fazenda São Sebastião) em nada concorreu para o desmatamento, ora feito, 
exclusivamente, por invasores de terras e em razão da omissão do Estado do 

Mato Grosso no combate ao desmatamento na região. A questão jurídica da 
responsabilidade objetiva por dano ambiental ainda não está definitivamente 
pacificada na doutrina e jurisprudência pátria, o que, no momento, justifica do 
prognóstico de “possível perda”. Valor total das 5 (cinco) Ações Civis Públicas 
envolvendo a CI’s Itapura Agropecuária Ltda. (sucessora por incorporação da 
Agropecuária São Sebastião do Araguaia Ltda.  Fazenda São Sebastião): 
R$ 16.335. Três autos de infração ambiental que totalizam o montante de R$ 598, 
lavrados eletronicamente (autuação remota) contra a CI’s São Sebastião (in-
corporada pela CI’s Itapura Agropecuária LTDA.) por possível desmatamento 
de vegetação nativa em área rural de reserva legal. Nos três casos a empresa 
já protocolou defesa administrativa. Tratase desmatamento ilegal por posseiros 
na mesma área rural que deu origem às seis ações civis públicas acima citadas, 
sendo as defesas as administrativas lastreadas em laudo pericial judicial (prova 
emprestada) incontestável, constante dos autos da ação de reintegração de 
posse ajuizada pela CI’s São Sebastião (com sentença de reintegração pro-
cedente e fundamentada no respectivo laudo pericial) que tem, inclusive, a 
concordância do Ministério Público do Estado do Mato Grosso favorável à 
empresa. Inquérito civil do Ministério Público Federal instaurado contra a CI’s 
Fartura para verificar a existência de dano ambiental indenizável por manter 
objetos oriundos da fauna silvestre, no montante de R$ 1.077. A empresa apre-
sentou de defesa e laudo técnico. Uso de estimativas: a Companhia registrou 
provisões, as quais envolvem julgamento por parte da Administração, para 
riscos fiscais, trabalhistas e cíveis que, como resultado de um acontecimento 
passado é provável que uma saída de recursos envolvendo benefícios econô-
micos seja necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável 
possa ser feita do montante dessa obrigação está sujeita a várias reivindicações 
legais, cíveis e processos trabalhistas, que advêm do curso normal das ativida-
des de negócios. O julgamento da Companhia é baseado na opinião de seus 
consultores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em 
conta alterações circunstanciais tais como prazo de prescrição aplicável, con-
clusões e inscrições fiscais ou exposições identificadas com base em novos 
assuntos ou decisões de tribunais. A Administração monitora a evolução dos 
riscos dos processos administrativos e judiciais, através de Assessoria Jurídica 
interna e de Assessores Jurídicos externos especializados. 19. Provisão para 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: Os valores do imposto 
de renda e da contribuição social diferidos passivos e ativos são provenientes 
de diferenças temporárias ocasionadas pela reserva de reavaliação e pelo re-
flexo dos ajustes patrimoniais decorrentes da adoção dos pronunciamentos 
contábeis. Os valores apresentados são revisados anualmente.

Consolidado
Descrição 2021 2020
Imposto de renda 34.109 33.461
Contribuição social 12.210 11.543
Total 46.319 45.004

Consolidado
Descrição 2021 2020
Reavaliação de ativos 109.194 110.335
Custo atribuído a realizar 51.309 51.315
Ajuste líquido dos ativos biológicos 25.313 25.754

185.816 187.404
Tributos diferidos passivos  34% 63.177 63.717
IR e CSLL sobre diferenças temporárias ativas e
 constituição de Prejuízo Fiscal e Base Negativa (*) (16.858) (18.713)
Saldo de tributos diferidos passivos líquido 46.319 45.004
(*) Essa linha referese as diferenças temporárias ativas provenientes de provi-
sões de riscos trabalhistas, fiscais e tributárias, honorários de êxito, bônus de 
empregados e outros. Além da base de cálculo de prejuízo fiscal e base negativa 
de CSLL reduzida ao limite permitido em lei.
20. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social em 2021 é de R$ 147.000 
(2020  R$ 147.000), representado por 2.000.000.000 (dois bilhões) de ações 
ordinárias nominativas sem valor nominal. Reservas: Segue-se a descrição da 
natureza e objetivos para cada reserva no patrimônio líquido: Outros Resultados 
Abrangentes: 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, em bens 
próprios de suas controladas. Representa também a contrapartida dos ajustes 
patrimoniais líquidos efetuados no ativo imobilizado denominados “ajustes de 
avaliação patrimonial”. A realização da reserva e do ajuste de avaliação patrimo-
nial é calculada proporcionalmente à depreciação ou baixa dos bens reavaliados 
e contabilizada em contrapartida de lucros (prejuízos) acumulados. Reserva de 
lucros. Reserva legal: Representa os valores registrados, conforme definido no 
artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e no estatuto social. Garantia para pagamento de 
dividendos: Conforme determina o estatuto social da Companhia, nos artigos 
30 e 31, o lucro líquido remanescente, após destinação da Reserva Legal e 
dividendo obrigatório, será destinado à Reserva de Garantia para Pagamento 
de Dividendos.
Base de cálculo do dividendo obrigatório: Dividendo obrigatório

Controladora
Base de cálculo do dividendo obrigatório 2021
Lucro líquido do exercício 84.555
Realização das Reservas 964
Lucro líquido do exercício ajustado 85.519
Constituição da reserva legal (5%) 4.276
Base de cálculo do dividendo obrigatório 81.243
Dividendos obrigatórios (5%) 4.062
Total de dividendos propostos 4.062

A avaliação do desempenho das Controladas é medida principalmente pelo 
resultado do segmento automotivo, seu principal negócio, a qual é feita com 
base no lucro do segmento antes do imposto de renda e da contribuição social, 
como incluído nos relatórios internos analisados pela Administração.
22. Receita de Venda Bens e/ou Serviços Consolidado
Descrição 2021 2020
Receita de bens 2.003.080 1.030.469
Receita de serviços 61.910 44.390
Total da receita operacional bruta 2.064.990 1.074.859
Impostos faturados (213.819) (102.468)
Descontos concedidos – –
Total das deduções da receita bruta (213.819) (102.468)
Total 1.851.171 972.391
23. Custo de Venda Bens e/ou Serviços Consolidado
Descrição 2021 2020
Veículos 1.318.075 599.953
Custo das peças vendidas e demais custos 285.107 213.512
 Mão de Obra 33.095 32.744
Custos das peças vendidas e demais custos 252.012 180.768
Pecuária 13.673 13.773
Soja – 7.519
Café 1.047 1.224
Outros 345 929
Total 1.618.247 836.910
24. Despesas Gerais e Administrativas Consolidado
Descrição 2021 2020
Honorários da administração 1.263 1.199
Honorários do conselho fiscal 177 168
Salários e encargos 69.839 45.500
Serviços de terceiros 11.106 8.806
Manutenção predial e outros 2.500 1.356
Benefícios a empregados (*) 13.273 11.294
Aluguéis e arrendamentos 358 386
Condução, viagens e estadas 2.977 2.673
Impostos, taxas e contribuições 4.368 2.330
Condomínio 437 131
Comunicações 1.477 887
Frota própria 1.412 859
Manutenção de máquinas e equipamentos 1.138 893
Despesas com seguros 338 385
Anúncios e publicações 391 421
Propaganda, promoção e representação 594 441
Manutenção de obras de infraestrutura 129 131
Manutenção de softwares 2.684 3.671
Depreciação e Amortização 4.328 4.147
Créditos de liquidação duvidosa (789) 23
Outros 5.505 4.957
Total 123.505 90.658
(*) Referese a Plano de Saúde, Vale Refeição, Vale Alimentação e Vale Trans-
porte.
25. Resultado Financeiro Consolidado
Descrição 2021 2020
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras 8.750 2.816
Atualização monetária 2.105 30
Variação cambial 14 100
Juros recebidos 147 199
Outras receitas financeiras 1.902 125
Subtotal 12.918 3.270
Despesas Financeiras
Juros (537) (981)
Despesas bancárias (240) (349)
Variação Cambial (5) (42)
Outras despesas financeiras (633) (1.350)
Subtotal (1.415) (2.722)
Total do Resultado Financeiro 11.503 548
No segundo trimestre de 2021, de acordo com o julgamento do STF de 
17/05/2021, a WLM efetuou o reconhecimento da atualização monetária da re-
cuperação do crédito tributário de PIS e COFINS referente ao processo tributário 
ativo para exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS dos exercícios 
de 2007 a 2017 no montante de R$ 1.795 de atualização monetária em receitas 
financeiras. Além disso, realizamos o reconhecimento de mais R$ 1.892 referen-
te a ressarcimento de valores pagos à título de IPTU da antiga Supergásbras 
Distribuidora em imóvel situado no bairro de Honório Gurgel/RJ que transitou 
em julgado com decisão favorável à WLM. 26. Reconciliação do Imposto de 
Renda e da Contribuição Social: O imposto de renda e a contribuição social 
foram calculados de acordo com as respectivas bases abaixo apresentadas:

Consolidado
Descrição 2021 2020
Lucro (Prejuízo) antes da Contribuição Social e do
 Imposto de Renda 144.841 77.025
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 (49.246) (26.188)
Ajustes
Equivalência Patrimonial 9 10
Juros sobre capital próprio 3.699 –
Créditos tributários ativados (utilizados) – –
Outros 3.403 3.254
Total (42.135) (22.924)
Tributos no resultado
Corrente (43.377) (17.345)
Diferido 1.242 (5.579)

(42.135) (22.924)
27. Lucro Líquido por Ação: O cálculo do resultado básico por ação é feito 
através da divisão do lucro líquido do exercício atribuível aos detentores de 
ações da Companhia, pela quantidade média ponderada de ações disponíveis 
durante o exercício. Durante os dois últimos exercícios, não houve alteração 
no total em circulação das ações ordinárias e preferenciais da Companhia. 

Por isso, o cálculo do resultado básico por ação está apresentado consideran-
do o total de ações da Companhia em circulação no final de cada exercício. 
No caso da Companhia, o lucro diluído por ação é igual ao lucro básico por 
ação, pois a Companhia não possui instrumentos patrimoniais ou contratos 
capazes de resultar em emissão de ações. O quadro abaixo, apresentado em 
R$, demonstra o cálculo do lucro por ação com base no Lucro líquido apurado 
em 31/12/2021 e 2020:

Controladora e consolidado
2021 2020

Lucro básico 
 por ação

Ordinárias 
Nominativas Total

Ordinárias 
Nominativas Total

Total de ações
 em circulação -
 Unidades 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000 2.000.000.000
Lucro líquido
 atribuível a cada
 classe de ações
 (R$) 84.554.845,10 84.554.845,10 44.692.063,43 44.692.063,43
Lucro líquido
 básico e diluído
 por ação ON e PN
 (R$) 0,04 – 0,02 –
28. Gerenciamento de Riscos e Instrumentos Financeiros: a) Gerencia
mento de riscos: A geração de caixa da Companhia é originada de aluguéis 
de suas propriedades para investimento e de repasses efetuados pela WLM na 
forma de distribuição de lucros. Suas Controladas têm atividades operacionais 
voltadas ao segmento automotivo e agropecuário. 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 registra-
dos 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 agropecuário, embora a receita represente 
uma parte pequena do faturamento consolidado, 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 de suas controladas operacionais. A 
política financeira da Companhia mitiga seu risco associado as suas aplicações 
financeiras, alocandoas em investimentos em instituições financeiras aprovadas 
pela Administração da Companhia. As operações de vendas das controladas 
que atuam no segmento agropecuário é concentrada em poucos clientes. Em-
bora possa existir um risco por conta da concentração, parcela substancial das 
vendas é realizada para clientes com perfil de crédito e aprovado pela Compa
nhia. Por sua vez, no segmento automotivo, há uma grande diversificação de 
clientes. 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 
e suas controladas não registram perdas significativas nas contas a receber 
de clientes. Risco de liquidez: É o risco de a empresa encontrar dificuldades 
em cumprir as obrigações associadas com seus passivos financeiros. Um dos 
grandes objetivos da Administração é a preservação de caixa da Companhia. 
Existe um monitoramento constante da previsão dos fluxos de caixa presentes 
e futuros de forma a assegurar a saúde financeira e atender às necessidades 
operacionais. Com relação a aplicação de seus recursos em ativos financei-
ros, o critério de liquidez é uma das regras observadas pela Administração. A 
Companhia acompanha o risco de escassez de recursos, administrando seu 
capital através de planejamento e monitoramento de seus recursos financeiros 
disponíveis, para o devido cumprimento de suas obrigações. b) Instrumentos 
financeiros: Os instrumentos financeiros da Companhia são saldos prove-
nientes de transações comuns como as contas a receber, fornecedores, em-
préstimos e aplicações financeiras mantidas 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. Risco de juros: Embo-
ra a Companhia e suas controladas não mantenham exposições a dívidas 
financeiras com juros pós fixados e/ou a instrumentos de hedge/derivativos no 
mercado, a Administração entende que existe uma exposição ao risco de taxa 
de juros, principalmente pelo fato de que grande parte das compras de veículos 
ocorre na forma de financiamentos por parte dos clientes. Se taxas de juros 
ficam mais altas, o custo do financiamento encarece e, consequentemente, a 
demanda por aquisições de novos veículos tende a ser menor. A Companhia 
não possui risco de juros passivos, tendo em vista que os juros são préfixados. 
Risco de câmbio: Embora a Companhia não possui instrumentos financeiros 
com exposição a moedas internacionais, eventuais alterações no câmbio podem 
afetar as condições no mercado que elas atuam, principalmente no que tange 
a formação dos custos de produtos para venda, podendo, assim, influenciar 
no desempenho operacional e financeiro. 29. Cobertura de Seguros: A Com
panhia possui seguros com coberturas básicas e adicionais para veículos, 
instalações, equipamentos, produtos e responsabilidade civil, cuja importância 
segurada em 31/12/2021 totaliza, aproximadamente, R$ 170.472 (R$ 204.859 
 2020), montante considerado suficiente, pela Administração da Companhia 
e seus corretores de seguros, para a cobertura de seus bens patrimoniais e 
riscos operacionais. 30. Informações Adicionais aos Fluxos de Caixa: Em 
2021 e 2020, as movimentações patrimoniais que não afetaram os fluxos de 
caixa consolidado da Companhia, são como seguem:

Consolidado
Descrição 2021 2020
Transferência de imóvel para o Ativo não circulante
 disponível para venda – 1.734
Distribuição de dividendos compensado com saldo de mútuo 130 –
Aumento de capital com utilização de Reserva de Lucros 61.461 –
Juros sobre capital próprio propostos e a pagar 4.030 –
Reconhecimento do valor a pagar a parceira outorgada
 decorrente de contrato de parceria com contrapartida ao
 imobilizado 6.446 1.106
Total 72.067 2.840

21. Resultado por Segmento de Atividade: Conforme descrito na nota explicativa nº 1 a Companhia, é uma Holding não financeira, com outras operações 
de aluguel de propriedades para investimento e, por meio de suas Controladas localizadas em vários estados do Brasil, atua na comercialização de produtos 
agrupados em atividades dos segmentos automotivo e agropecuário, que oferecem diversos produtos e serviços, com diferentes tecnologias e estratégias de 
marketing. Para cada uma das unidades de negócios estratégicas, a Administração das Controladas analisa mensalmente os relatórios internos das Diretorias 
Executivas. Outras operações das controladas incluem aluguel de propriedades para investimento para partes relacionadas, sendo que este segmento opera-
cional nas controladas não possui relevância que possa determinar a elaboração de reportes.

2021 2020
Controladas Controladas

Descrição

Contro
ladora 

Holding
Adminis

tração
Segmento 

automotivo

Segmento 
agro

pecuário

Contro
ladora 

Holding
Adminis

tração
Segmento 

automotivo

Segmento 
agro

pecuário
Operações continuadas
Receita operacional bruta
Receita de bens – – 1.984.014 19.066 – – 1.003.062 27.450
Receita de serviços – – 61.910 – – – 44.390 –
Total da receita operacional bruta – – 2.045.924 19.066 – – 1.047.452 27.450
Deduções de receita bruta – – (213.076) (743) – – (101.396) (1.115)
Receita líquida de vendas e serviços – – 1.832.848 18.323 – – 946.056 26.335
Ajuste líquido ao valor justo dos ativos biológicos – – – 7.605 – – – 18.832
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados – – (1.603.182) (15.065) – – (813.465) (23.445)
Lucro bruto – – 229.666 10.863 – – 132.591 21.722
Resultado de equivalência Patrimonial 87.649 – – – 45.099 – – –
Despesas operacionais, líquidas de receitas (6.319) (13.727) (93.114) (10.741) (4.532) (11.914) (65.710) (8.889)
Resultado financeiro 2.425 7.889 1.469 (280) 763 1.674 (1.406) (483)
Outras receitas/despesas 3.524 (681) 13.366 501 3.421 160 7.298 2.330
Lucro (prejuízo) antes do IR e da CSLL 87.279 (6.519) 151.387 343 44.751 (10.080) 72.773 14.680
Imposto de renda e contribuição social (2.724) – (40.039) 628 (59) – (19.900) (2.965)
Lucro (prejuízo) líquido do período 84.555 (6.519) 111.348 971 44.692 (10.080) 52.873 11.715
Operações descontinuadas – (75) – – – – – –
Total 84.555 (6.594) 111.348 971 44.692 (10.080) 52.873 11.715

 Wilson Lemos de Moraes Junior  Diretor-Presidente. Don David Lemos de Moraes Magalhães Leite Jayanetti - Diretor Administrativo. Maria Isbela Lemos de Moraes  Diretora. Wilson Lemos de Moraes Neto  Diretor.
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CNPJ 30.458.020/0001-71
NIRE 33.3.0000065-8SAJUTHÁ-RIO PARTICIPAÇÕES S.A.

Aos Acionistas e Administradores da SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A. Rio de Janeiro  RJ. Opinião sobre as 
demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Examinamos as demonstrações contábeis individuais e 
consolidadas da SAJUTHÁRIO PARTICIPAÇÕES S.A., (“Companhia”), identificadas como controladora e consoli-
dado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31/12/2021 e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, 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 individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da SAJUTHÁRIO 
PARTICIPAÇÕES S.A., em 31/12/2021, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos 
de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas 
no Brasil e com as normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards  
Board (IASB). Base para opinião sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossa auditoria 
foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em con-
formidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria 
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas 
controladas, 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 responsa-
bilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropria-
da para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis indivi
duais e consolidadas 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 indi-
viduais e consolidadas não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, 
nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazêlo, 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 e da governança pelas demonstrações contábeis indivi
duais e consolidadas: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas inter-
nacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accouting Standards Board (IASB) e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distor-
ção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis indivi-
duais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operan-
do, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base 
contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia e 
suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com responsabilidade 

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis Individuais e Consolidadas
pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela au
ditoria das demonstrações contábeis individuais e consolidadas: Nossos objetivos são obter segurança razoável 
de que as demonstrações contábeis individuais e consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção rele-
vante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Se-
gurança 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 audi-
toria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis individuais 
e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de au-
ditoria 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 pro-
cedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a efi-
cácia dos controles internos da Companhia e suas controladas; • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utili-
zadas 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 evidên-
cias 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 e suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações 
nas demonstrações contábeis individuais e consolidadas 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 e suas controladas 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 individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada; • Obtemos evidência de 
auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis consolidadas. Somos responsáveis pela direção, su-
pervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. Comunicamo-nos com 
os responsáveis pela governança 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.

Rio de Janeiro, 25 de março de 2022.
BDO RCS Auditores Independentes SS Monika Marielle Du Mont Collyer
CRC 2 SP 013846/F Contador CRC 1 RJ 091300/O6

Terça-feira, 19/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
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