
ZI BLUE S.A. 
CNPJ: 32.222.218/0001-87

Relatório da Administração: Senhores Acionistas, Submetemos à apreciação de V.Sas. as demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 
31/12/21.

Balanços Patrimoniais em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Controladora Consolidado

2021 2020 2021 2020
Ativo
Circulante
  Caixa e equivalentes de caixa 4.107 2.974 4.107 4.774
  Contas a receber de clientes 492 207 492 943
  Estoques 20.950 17.595 20.950 17.595
  Dividendos  a receber - - - 36.108
  Créditos tributários 215 204 215 317
  Outros créditos 463 273 463 273

26.227 21.253 26.227 60.010
Não circulante
Realizável a longo prazo
  Créditos com partes relacionadas 129 129 129 1.850
  Depósitos judiciais 116 112 116 182

245 241 245 2.032
Investimentos 262 747.938 262 955.437
Imobilizado 86.456 86.131 86.456 86.131

86.963 834.310 86.963 1.043.600
Total do ativo 113.190 855.563 113.190 1.103.610

Controladora Consolidado
2021 2020 2021 2020

Passivo
Circulante
  Fornecedores 4.356 4.148 4.356 4.154
  Tributos e obrigações sociais 1.589 1.756 1.589 1.789
  Débitos com partes relacionadas 940 3.826 940 3.140
  Outros débitos - - - 196

6.885 9.730 6.885 9.279
Não circulante
  Débitos com partes relacionadas 2.802 408 2.802 408

2.802 408 2.802 408
Patrimônio líquido
  Capital social 58.401 402.742 58.401 402.742
  Reservas de lucros 1.509 399.182 1.509 399.182
  Ajuste de avaliação patrimonial 43.593 43.593 43.593 43.593
  Outros resultados abrangentes - (92) - (92)

103.503 845.425 103.503 845.425
Participação de acionistas não controladores - - - 248.498

103.503 845.425 103.503 1.093.923
Total do passivo 113.190 855.563 113.190 1.103.610

Demonstrações dos Resultados 
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Notas 2021 2020 2021 2020

Receita bruta 20.151 16.618 20.151 16.618
    Deduções da receita bruta (263) (561) (263) (561)
Receita operacional líquida 19.888 16.057 19.888 16.057
    Custo bruto (14.415) (11.206) (14.415) (11.206)
Lucro bruto 5.473 4.851 5.473 4.851
Receitas (despesas) operacionais
    Gerais e administrativas (4.921) (3.556) (4.921) (3.891)
    Resultado financeiro, líquido 108 9 108 52
    Resultado de equivalência  
   patrimonial (3.d/4) 49.673 114.361 49.673 153.233
Lucro antes do imposto de renda e 
da contribuição social 50.333 115.665 50.333 154.245
    Imposto de renda e contribuição social - - - (1)
Lucro líquido antes da participação 
minoritária 50.333 115.665 50.333 154.244
    Participação de acionistas não 
controladores - - - (38.579)
Lucro líquido do exercício 50.333 115.665 50.333 115.665

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)
Ajuste de Outros Lucros Não Patrimônio  

Capital Reservas de lucros avaliação resultados acumu- Patrimônio controla- líquido 
social Legal Investimento patrimoinial abrangentes lados líquido dores consolidado

Saldos em 01/01/20 402.192 28.046 294.194 43.593 (287) - 767.738 223.085 990.823
Aumento de capital social 550 - - - - - 550 - 550
Lucro líquido do exercício - - - - - 115.665 115.665 - 115.665
Destinação do resultado do exercício: -
   Reserva legal - 5.783 - - - (5.783) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - (26.000) (26.000) - (26.000)
   Reserva para investimento - - 83.882 - - (83.882) - - -
Ajuste de exercícios anteriores de controlada 
indireta - - (12.723) - - - (12.723) - (12.723)
Outros resultados abrangentes - - - - 195 - 195 - 195
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - 25.413 25.413
Saldos em 31/12/20 402.742 33.829 365.353 43.593 (92) - 845.425 248.498 1.093.923
Aumento de capital social 453.100 (34.837) (365.353) - - (47.816) 5.094 - 5.094
Redução de capital social (797.441) - - - - - (797.441) - (797.441)
Lucro líquido do exercício - - - - 50.333 50.333 - 50.333
Destinação do resultado do exercício:
   Reserva legal - 2.517 - - - (2.517) - - -
   Dividendos distribuídos - - - - - - - - -
   Reserva para investimento - - - - - - - - -
Ajuste de exercícios anteriores de controlada 
indireta - - - - - - - - -
Outros resultados abrangentes - - - - 92 - 92 - 92
Participação dos acionistas não controladores - - - - - - - (248.498) (248.498)
Saldos em 31/12/21 58.401 1.509 - 43.593 - - 103.503 - 103.503

Demonstrações dos Resultados Abrangentes  
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

2021 2020
Lucro líquido do exercício 50.333 115.665
Itens que serão reclassificados subsequentemente para o resultado:
  - Outros resultados abrangentes 92 195
Resultado abrangente do exercício 50.425 115.860

Demonstrações dos Fluxos de Caixa 
em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das atividades 
operacionais: 2021 2020 2021 2020
Lucro líquido do exercício 50.333 115.665 50.333 115.665
Ajustes para reconciliar o resultado 
às disponibilidades: (49.435) (114.222) (297.933) (127.681)
Depreciação e amortização 238 139 238 139
Resultado de equivalência patrimonial (49.673) (114.361) (49.673) (153.233)
Resultado de participações 
minoritárias - - (248.498) 25.413

Variações nos ativos e passivos 
operacionais (4.296) 1.288 34.903 367

Contas a receber de clientes (285) 244 451 244
Estoques (3.355) (2.229) (3.355) (2.229)
Tributos a recuperar (11) (2) 102 21
Dividendos  a receber - - 36.108 (946)
Outros créditos (190) (13) (190) (13)
Depósitos judiciais (4) - 66 (2)
Fornecedores 208 21 202 21
Tributos e obrigações sociais (167) 827 (200) 832
Débitos com partes relacionadas (492) 2.440 1.915 2.440
Outros débitos - - (196) (1)

Recursos líquidos gerados (aplicados) 
nas atividades operacionais (3.398) 2.731 (212.697) (11.649)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Investimentos 797.349 39.034 1.004.848 53.146
Ajuste de exercícios anteriores de 
controlada indireta - (12.723) - (12.723)
Adições ao imobilizado (563) (1.476) (563) (1.476)

Recursos líquidos gerados nas 
atividades de investimentos 796.786 24.835 1.004.285 38.947

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamentos:

Aumento de capital social (792.347) 550 (792.347) 550
Dividendos pagos - (26.000) - (26.000)
Outros resultados abrangentes 92 195 92 195

Recursos líquidos aplicados nas 
atividades de financiamentos (792.255) (25.255) (792.255) (25.255)

Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 1.133 2.311 (667) 2.043
Demonstração do aumento (redução) 
no caixa e equivalentes de caixa:

No início do exercício 2.974 663 4.774 2.731
No fim do exercício 4.107 2.974 4.107 4.774

Aumento (redução) no caixa e 
equivalentes de caixa 1.133 2.311 (667) 2.043

1 - Contexto operacional: A ZI BLUE S.A. tem por objeto social a administração 
de bens próprios e a participação em outras empresas ou empreendimentos, 
bem como a exploração de atividades pastoris e de silvicultura de cultivo, venda 
e corte de eucalipto. 2 - Apresentação das DFs.: As DFs. foram elaboradas e 
estão sendo apresentadas com base nas políticas contábeis adotadas no Brasil, 
as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações, as normas 
estabelecidas pelo CFC e os pronunciamentos emitidos pelo CPC. As DFs. são 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Cia. e foram arredondadas 
para milhares de Reais (R$ 000), exceto quando indicado de outra forma. Em 
14/04/22, a Diretoria da Cia. autorizou a conclusão das DFs. do exercício findo 
em 31/12/21. As DFs. consolidadas da ZI BLUE S.A. incluem as seguintes Cia.s, 
classificada para efeito de consolidação, como segue:

Empresa Participação Classificação
Três Morros Participações S.A. 93,25% Controlada
O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde 
à soma das contas de ativo, passivo, receitas e despesas. Segundo a sua natu-
reza, com as seguintes eliminações: i) Das participações nos balanços, reservas 
e resultados mantidos entre elas; ii) Dos saldos de partes relacionadas, adianta-
mento para futuro aumento de capital e outras integrantes do ativo e/ou passivo, 
mantidas entre as empresas cujos balanços patrimoniais foram consolidados; 
iii) Do patrimônio líquido da empresa controlada; e Dos efeitos decorrentes de 
transações realizadas entre as empresas. 3 - Resumo das principais práticas 
contábeis adotadas: a. Caixa e equivalentes de caixa: A Cia. classifica como 
caixa e equivalentes de caixa, os investimentos de curto prazo, de alta liquidez, 
que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que 
estão sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Estes recursos 
têm conversibilidade imediata para atender a compromissos de caixa de cur-
to prazo. As aplicações financeiras, disponíveis para venda, são demonstradas 
pelo valor da aplicação acrescidos da rentabilidade pro-rata temporis até a data 
das DFs.. São representadas basicamente por operações compromissadas e 
por CDB (Certificado de Depósito Bancário) com garantia de recompra diária 
pelo banco emitente e os saldos não excedem o seu valor justo. b. Estoques: 
Demonstrados pelo valor de custo do estoque, incluindo todos os custos de aqui-
sição, bem como outros custos indiretos. Não estão registrados por quantias su-
periores àquelas que se espera que sejam realizadas com seu uso ou venda. c. 
Créditos tributários: Os saldos de créditos tributários referem-se basicamente 
a impostos federais e serão utilizados em compensações de débitos tributários 
federais da Cia. nos seus vencimentos. d. Investimentos: Os investimentos em 
sociedades controladas são contabilizados pelo método de equivalência patri-
monial. De acordo com esse método, a participação da Cia. no aumento ou na 
diminuição do patrimônio líquido das controladas, após a aquisição, em decor-
rência da apuração de lucro líquido ou prejuízo no período ou em decorrência 
de ganhos ou perdas em reservas de capital ou de ajustes de exercícios ante-
riores, é reconhecida como receita (ou despesa) operacional. Em 2021 a Zi Blue 
S.A. transferiu à sua acionista integral em devolução de participação do  capital 
social, ações de participação na Três Morros Participações S.A., por seu valor 

contábil, ensejando em consequente redução do seu capital no mesmo montan-
te. As DFs. das sociedades controladas são elaboradas para o mesmo período 
de divulgação que a Cia.. Caso necessário, são efetuados ajustes para que as 
políticas contábeis estejam de acordo com as adotadas pela Cia.. e. Imobiliza-
do: O custo de um item de um ativo tangível é reconhecido como ativo quando, 
é provável que futuros benefícios econômicos associados ao item fluirão para a 
Cia. e o custo do item pode ser mensurado confiavelmente. O valor depreciável 
dos ativos é apropriado separadamente de forma sistemática ao longo da sua 
vida útil estimada. O valor residual, a vida útil e o método de depreciação dos 
ativos são revisados pelo menos ao final de cada exercício. f. Fornecedores: 
Os títulos emitidos por fornecedores estão registrados pelo seu valor nominal, 
acrescidos, quando aplicável, dos encargos financeiros incorridos. g. Tributos e 
obrigações sociais: Valores referentes a provisão para pagamento de tributos 
federais, estaduais e municipais, além de verbas trabalhistas e previdenciárias. 
h. Avaliação do valor recuperável de ativos (teste de “impairment”): A Ad-
ministração da Cia. revisa o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de 
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou 
tecnológicas, que possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperá-
vel. Quando tais evidências são identificadas, e o valor contábil líquido excede 
o valor recuperável, é constituída provisão para deterioração ajustando o valor 
contábil líquido ao valor recuperável. Nas DFs. de 2021 e 2020 não foram iden-
tificados ajustes a serem contabilizados. i. Declaração de conformidade: As 
DFs. individuais e consolidadas da Cia. foram elaboradas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), compreendendo: a Lei das 
Sociedades por Ações e os pronunciamentos, as orientações e as interpretações 
emitidas pelo CPC e aprovados pelo CFC, que estão em conformidade com as 
normas internacionais de contabilidade ("IFRS") emitidas pelo IASB. 
4 - Investimentos (Controladora) Participação 2021 2020
Três Morros Participações S.A. 93,25% - 747.676
Outros investimentos - 262 262

262 747.938
5 - Imobilizado Consolidado

Taxas Custo Depreciação 2021 2021
Terrenos - 60.150 - 60.150 60.150
Edificações e 
benfeitorias 5% 21.119 - 21.119 21.119
Outros 10% e 20% 7.862 (2.675) 5.187 4.862

89.132 (2.675) 86.456 86.131
6 - Patrimônio líquido: • Capital social: O capital social subscrito e integrali-
zado, em 31/12/21, está representado por 66.998.031 ações (379.252.298 em 
31/12/20) ordinárias. • Dividendos: O Estatuto da Cia. prevê o pagamento de di-
videndo mínimo obrigatório de 25%, calculado sobre o lucro líquido do exercício, 
apurado na forma da Lei Societária, salvo destinação diversa determinada pela 
Assembleia Geral. • Reservas de lucros: Reserva legal - Constituída mediante 
apropriação de 5% do lucro líquido do exercício até o limite de 20% do capital 
social, em conformidade com o artigo de 193 da Lei nº 6.404/76. Reserva para 

Notas Explicativas às DFs. Consolidadas em 31/12/21 e 2020 (Em MR$)

investimento - Constituída por até 75% do lucro líquido do exercício social e 
tem a finalidade de financiar a expansão das atividades da Cia. e/ou de suas 
empresas controladas e coligadas, podendo ter destinação diferente por deci-
são da Assembleia. • Ajuste de avaliação patrimonial: Os ajustes de avalia-
ção patrimonial da Cia. referem-se à variação do valor contábil dos seus bens 
substancialmente inferior ao valor justo em seus saldos iniciais. A administração 
considera que os valores de mercado refletem a liquidez e a capacidade de ge-
ração de seus bens. • Outros resultados abrangentes - Resultado equivalência 
patrimonial sobre outros resultados abrangentes em controlada em conjunto re-
ferente a passivo atuarial, líquido de impostos, oriundos da SAAB (Saneamento 
Ambiental Águas do Brasil S.A.), através da participação acionária da controlada 
indireta Developer S.A.. 7 - Instrumentos financeiros: Os instrumentos finan-
ceiros encontram-se registrados em contas patrimoniais em 31/12/21 e 2020 por 
valores compatíveis com os praticados pelo mercado nessa data. A Administra-
ção desses instrumentos é efetuada através de estratégias operacionais visando 
liquidez, rentabilidade e segurança. 8 - Eventos subsequentes: A Cia. avaliou 
os acontecimentos entre a data base da presente Demonstração Financeira e a 
data de divulgação das mesmas e não encontrou eventos subsequentes a serem 
divulgados nas linhas gerais das normas contábeis pertinentes ao assunto.

Contador: Marco Adriano Rizo de Farias - CRC RJ 110497/O-2

Sexta-feira, 29/04/2022

Esta publicação foi feita de forma 100% digital 
pelo Monitor Mercantil em seu site. 

A autenticidade deste documento pode 
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