
Balanços Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

Goiás Alimentos S/A
CNPJ.: 05.207.895/0001-53

Ativo 2021 2020 Passivo e Patrimônio Liquido 2021 2020
Circulante 11.409.554 7.738.001 Circulante 37.952.516 30.587.193
Disponibilidades 18.371 3.962 Fornecedores 3.947.151 3.738.233
Contas  a receber de clientes 2.873.055 2.575.769 Duplicatas Descontadas 2.255.411 2.278.718
Estoques 7.938.744 5.123.862 Financiamentos e empréstimos 4.694.872 6.980.699
Impostos a recuperar 560.596 17.491 Obrigações sociais e trabalhistas 3.766.526 2.896.345
Adiantamentos a fornecedores 12.617 16.916 Impostos e contribuições 15.572.806 13.923.569
Outras contas a receber 6.171,99 1,37 Outras contas a pagar 7.715.750 769.628
Não Circulante 14.406.882 9.050.069 Não Circulante 169.812.804 140.638.825
Realizável a longo prazo Financiamentos e empréstimos 147.959.599 137.580.572
Impostos a Recuperar 215.412 113.813 Impostos e contribuições 21.853.206 3.058.253
Investimentos 99.842 285.635 Patrimônio líquido -181.948.884 -154.437.947

Capital social 78.515.736 78.515.736
Imobilizado 14.091.628 8.650.621 Adiantamento para futuro aumento capital 725.780 725.780

Capital a integralizar -320.905 -320.905
Reserva de capital 130.912 130.912
Ações em Tesouraria -252.829 -252.829
Prejuízos acumulados -260.747.579 -233.236.642

Total do Ativo 25.816.436 16.788.070 Total do Passivo e Patrimônio Liquido 25.816.436 16.788.070
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)

2021 2020

Receita operacional bruta

Venda de produtos 20.737.143 32.573.568
Venda de Serviços 11.086.038 0
Revenda de produtos 205.794 40.105
Deduções

Impostos e deduções sobre as vendas -6.449.350 -8.631.588
Receita operacional líquida 25.579.625 23.982.085

Custos dos produtos vendidos -15.345.235 -22.083.785

Custos dos serviços prestados -6.010.020 0

Custos dos produtos revendidos -95.089 -17.131

Lucro Bruto 4.129.281 1.881.169

Despesas/ receitas operacionais -3.590.159 -2.400.221

Administrativas e gerais -3.916.585 -3.278.953
Outras despesas / receitas operacionais 326.426 878.732

Lucro/Prejuízo operacional antes do 

resultado financeiro 539.122 -519.052

Resultado Financeiro -3.614.230 -3.068.109

Receitas financeiras 423.203 708.725
Despesas financeiras -4.037.433 -3.776.834

Prejuízo antes do imposto de renda e 

da contribuição social -3.075.108 -3.587.161

Imposto de renda e contribuição social 0 0
Prejuízo líquido do exercício -3.075.108 -3.587.161
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)
Capital Reservas Prejuízos Adiantamento para Ações em IRPJ / CSLL 
social de Capital acumulados futuro aumento de capital Tesouraria Diferido Total

Saldos em 31 de dezembro de 2018 78.194.832 130.912 -233.224.909 725.780 -252.829 -14.567.296 -168.993.510
Prejuízo líquido do exercício -6.293.105 -6.293.105
Saldos em 31 de dezembro de 2019 78.194.832 130.912 -239.518.014 725.780 -252.829 -14.567.296 -175.286.615
Prejuízo líquido do exercício -3.587.161 -3.587.161
Saldos em 31 de dezembro de 2020 78.194.832 130.912 -243.105.175 725.780 -252.829 -14.567.296 -178.873.776
Prejuízo líquido do exercício -3.075.108 -3.075.108
Saldos em 31 de dezembro de 2021 78.194.832 130.912 -246.180.282 725.780 -252.829 -14.567.296 -181.948.884

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas às demonstrações financeiras para os exercícios fin-
dos em 31 de dezembro de 2021 e 2020

Em reais
1 Contexto operacional
A Goiás Alimentos S.A. (a "Companhia"), é uma sociedade anônima de capital
fechado domiciliada no município de Goianésia, no Estado Goiás e tem como
atividade preponderante a produção e comercialização de produtos alimentícios,
organizados em dois segmentos principais de atuação: industrialização de to-
mate, milho e seus derivados. A Companhia teve início de suas operações em
01/07/2002.
A partir do ano de 2019 foram adotadas pela administração da Companhia, para
saneamento de sua situação econômica e financeira, várias medidas para a re-
versão dos prejuízos acumulados e a continuidade da empresa. Dentre as me-
didas, há previsão para a integralização de capital em 2022 em valores suficientes
à normalização de suas operações.
Diante da decisão de acionistas de integralização de capital no ano de 2021, a
Companhia fará investimentos na cogeração de energia elétrica a partir de sua
caldeira já instalada, fará ajustes em suas linhas de produção de polpa e produtos
acabados para melhorar sua capacidade de produção e fará a instalação de uma
linha de produção de extratos em potes. Os investimentos totais estão estimados
em R$ 3.500.000,00 (três milhões e quinhentos mil reais).
Além dos investimentos na produção, planeja ações para expandir sua partici-
pação no mercado, visando aumento substancial de suas vendas.
2 Base de Preparação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações contábeis da Companhia foram elaboradas tomando como
base as práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições
da legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores e
os padrões internacionais de (“IFRS”) emitidos pelo International Accounting Stan-
dards Board (“IASB”), implantados no Brasil por meio do Comitê de Pronuncia-
mentos Contábeis (“CPC”), no caso da Goialli, (CPC PME) e suas interpretações
técnicas (“ICPC”) e orientações (“OCPC”).
a) Moeda funcional e moeda de apresentação
As demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda funcio-
nal da Companhia.
3 Principais práticas contábeis
Dentre os principais procedimentos adotados para a preparação das demons-
trações financeiras, ressaltamos:
(a) Apuração do resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil
de competência. As receitas são reconhecidas obedecendo aos seguintes crité-
rios contábeis:
i) Vendas de Mercadorias - é reconhecida quando ocorre a transferência dos
riscos e benefícios ao cliente, que acontece em ato concomitante com o fatura-
mento e a disponibilização da entrega dos produtos aos clientes para a retirada
dos produtos. A transferência dos riscos e responsabilidade nas operações de
vendas ocorre no mesmo ato da emissão das notas fiscais, mediante autorização
de faturamento pelos bancos financiadores das operações aos clientes. 
j) Receita de prestação de serviços- é reconhecida preponderantemente
quando do faturamento e que ocorre no momento da entrega da prestação dos
serviços aos clientes.
(b) Ativo circulante e não circulante
• Caixa e equivalente de caixa
Para fins da demonstração do fluxo de caixa, a Companhia considera como caixa
e equivalentes de caixa, os saldos provenientes das contas de caixa e os depó-
sitos bancários à vista até a data de encerramento do exercício e elaboração do
balanço.
• Instrumentos financeiros
i) Ativos financeiros não derivativos
Instrumentos financeiros não derivativos incluem aplicações financeiras, contas
a receber, e outros recebíveis, incluindo caixa e equivalentes de caixa, emprés-
timos e financiamentos, fornecedores, assim como contas a pagar e outras dívi-
das.
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis inicialmente na data em
que foram originados. Todos os outros ativos financeiros são reconhecidos ini-
cialmente na data da negociação na qual se torna uma das partes das disposi-
ções contratuais do instrumento.
Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia tinha os seguintes ativos financei-
ros:
Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado
Um instrumento é classificado pelo valor justo por meio do resultado caso seja
classificado como mantido para negociação e seja designado como tal no mo-
mento do reconhecimento inicial. Os instrumentos financeiros são designados
pelo valor justo por meio do resultado se a Companhia gerencia tais investimen-
tos e toma decisões de compra e venda baseadas em seus valores justos de
acordo com a gestão de riscos documentada e a estratégia de investimentos da
Companhia. Após o reconhecimento inicial dos custos de transação atribuíveis,
são reconhecidos no resultado como incorridos. Ativos financeiros registrados
pelo valor justo por meio do resultado são medidos pelo valor justo, as mudanças
no valor e flutuações desses ativos são reconhecidas no resultado do exercício.
• Empréstimos e Recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou cal-
culáveis que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos
inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuí-
veis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos
pelo custo amortizado através do método dos juros efetivos, decrescidos de qual-
quer perda por redução ao valor recuperável.
• Outros Créditos
Registra o valor dos créditos relativos à recuperação de impostos a serem futu-
ramente compensados.
• Estoques 
Os estoques são demonstrados ao custo médio de aquisição/produção ou ao
valor líquido de realização, dos dois o menor. O valor dos produtos acabados
contempla as matérias-primas, materiais auxiliares e de manutenção consumidos,
a depreciação das instalações industriais, os gastos com pessoal próprio e ter-
ceiros envolvidos na produção e manutenção industrial e os gastos logísticos
para a transferência desses produtos da fábrica para o centro logístico. 
• Imobilizado
O imobilizado é demonstrado pelo custo, líquido da depreciação acumulada e/ou
das perdas por não recuperação, se houver. O custo inclui o montante de aqui-
sição dos equipamentos e os custos de captação de empréstimos para projetos
de construção de longo prazo, se satisfeitos os critérios de reconhecimento.  
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos
como um ativo separado, conforme apropriado, somente quando for provável
que fluam benefícios econômicos futuros associados a esses custos e que pos-
sam ser mensurados com segurança. Todos os demais custos de reparo e ma-
nutenção são reconhecidos no resultado do exercício conforme incorridos
Passivo circulante e não circulante
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores co-
nhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes en-
cargos e variações monetárias incorridas ate a data do balanço patrimonial.
• Obrigações Previdenciárias e Trabalhistas
São registrados nessa rubrica os encargos sobre folha de pagamento a pagar,
bem como, os encargos retidos a pagar.
• Provisão de Férias e Encargos:
Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados até a
data do balanço
• Provisão de 13º Salário e Encargos

Foram provisionadas com base nos direitos adquiridos pelos empregados e bai-
xados conforme o pagamento até a data do balanço
4. Contas a receber

Descrição 2021 2020
Duplicatas a receber 2.873.055 2.575.769
Administração da companhia não reconheceu provisão para devedores duvido-
sos por entender que não há risco de credito nas duplicatas a receber.
5.Estoques

Descrição 2021 2020
Produto Acabado 4.972.807 2.867.875
Material de Embalagem 1.689.068 1.536.926
Material de Consumo 1.276.869 719.061
Total 7.938.744 5.123.862
6. Investimentos
Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos auferidos.

Investimentos 2021 2020
Coop. Créd. Empresarial Vale S. Patrício Ltda 99.842 285.635
Total do Investimento 99.842 285.635
7.Imobilizado 
O imobilizado está registrado pelo custo de aquisição, menos a depreciação

acumulada. A depreciação de bens do imobilizado, calculada pelo método linear,
às taxas, as quais são determinadas pela legislação fiscal;

Imobilizado 2021 2020
Terrenos 843.008 843.008
Edifícios/Benfeitor 12.345.155 12.306.287
Máquinas e Equiptos 23.228.218 21.967.211
Móveis e Utensílios 1.791.480 1.403.029
Veículos 40.856 40.856
Inform. - Hardware 380.968 361.113
Inform. - Software 800.135 777.213
Obras em Andamento 4.671.417 135.055

44.101.237 37.833.773
Depreciação Acumulada -30.009.609 -29.183.152
Total Imobilizado 14.091.628 8.650.621
Total do Ativo Não Circulante 14.406.882 9.050.069
8. Fornecedores a pagar
São registrados nessa conta contábil os valores a pagar os fornecedores de bens
ou serviços.
9. Empréstimos e Financiamentos
Em Reais

Moeda Nacional 2021 2020
Incentivo Fiscal Produzir. 12.696.166 12.696.166
Capital de Giro 139.958.305 131.865.105
Total dos Empréstimos e Financiamentos 152.654.471 144.561.271
Parcelas a amortizar no passivo circulante 4.694.872 6.980.699
Parcelas a amortizar no passivo não circulante 147.959.599 137.580.572
Os Empréstimos e Financiamentos são garantidos por aval de acionistas e hipo-
teca do imóvel sede.
10. Obrigações Fiscais e Tributárias
São registrados nessa rubrica os tributos a pagar pela entidade, sejam eles tri-
butos próprios ou retidos na fonte
Em Reais
Moeda Nacional 2021 2020
Tributos Parcelados 21.853.206 3.058.253
Obrigações sociais e trabalhistas 3.766.526 2.896.345
Impostos e contribuições 15.572.806 13.923.569
Outras contas a pagar 7.715.750 769.628
Total dos Impostos e contribuições 48.908.288 20.647.795
11. Patrimônio líquido
(a) (a) Capital social
O capital social está dividido em ações ordinárias sem valor nominal:
Em reais

Capital Social 2021 2020
Capital 78.515.736 78.515.736
Capital a integralizar -320.905 -320.905
Adiantamento para futuro aumento de capital 725.780 725.780
Reserva de Capital – Ágio 130.912 130.912
Ações em tesouraria -252.829 -252.829
Número de ações/quotas 78.515.736 78.515.736
(b) Distribuição de lucros e remuneração sobre o capital próprio
O Estatuto prevê distribuição de lucros, porém, nos exercícios de 2020 foi apu-
rado prejuízo, não havendo assim, lucros a distribuir.
(c) Reserva de Capital
A Reserva de Capital refere-se a ágio pago pelos subscritores do capital social
autorizado da sociedade.
12. Receita Líquida

Receita Bruta 2021 2020
Venda de mercadorias 20.737.143 32.573.568
Venda de Serviços 11.086.038 0,00
Revenda de mercadorias 205.794 40.105
Total das Receitas 32.028.975 32.613.673
13. Deduções com vendas

Deduções 2021 2020
Devoluções de vendas 634.870 2.724.963
PIS 464.518 495.983
COFINS 2.139.593 2.284.516
ICMS 3.120.369 3.126.126
Total das deduções 6.449.350 8.631.588 
Receita Liquida 25.579.625 23.982.085
14. Custo dos produtos vendidos 

Custo Produtos Vendidos 2021 2020
Custo dos produtos vendidos 15.345.235 22.083.785
Custo dos serviços prestados 6.010.020 0,00
Custo dos produtos revendidos 95.089 17.131
Total dos Custos 21.450.344 22.100.916
15. Despesas Administrativas

Despesas Administrativa 2021 2020
Despesas com pessoal 525.523 526.183
Encargos Sociais e trabalhistas 224.935 214.206
Outras Despesas Administrativas 2.641.779 2.134.572
Despesas Tributárias 524.348 403.992
Total dos Custos 3.916.585 3.278.953
16. Resultado Financeiro

Resultado Financeiro 2021 2020
Receitas financeiras 423.203 708.725
Despesas financeiras (4.037.433) (3.776.834)
Total do Resultado Financeiro (3.614.230) (3.068.109)
17. Outras despesas /receitas operacionais

2021 2020
Outras receitas operacionais 326.426 878.732
Total do Resultado Financeiro (3.287.804) (2.189.377)
18. Eventos subsequentes
Não houveram eventos subsequentes que merecessem destaque.

Jalles Fontoura de Siqueira Valdirene Gourete da Luz Silva
Presidente do Conselho de Administração CRC/GO 019699

Jalles Fontoura de Siqueira Valdirene Gourete da Luz Silva
Presidente do Conselho de Administração CRC/GO 019699

Demonstrativo de Fluxo de Caixa - Método Indireto
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2021

(Em Reais)
Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa 2.021 2.020
Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Prejuízo do exercício -3.075.108 -3.587.161
Itens que não afetam o caixa operacional
(+)Depreciação e amortização 826.457 631.662

-2.248.650 -2.955.499
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo
(Aumento)/ diminuição em contas a receber -320.593 -81.059
(Aumento)/ diminuição nos estoques -2.814.881 -79.633
(Aumento)/ diminuição em impostos a recuperar -101.599 -93.213
(Aumento)/ diminuição em outros créditos -544.978 37.467
Aumento/(diminuição) em fornecedores 208.918 343.502
Aumento/(diminuição) em outras contas s pagar 9.465.540 4.450.591

(=) Total do Caixa líquido das atividades operacionais 5.892.406 4.577.655
Fluxo de caixa das atividade de investimento:

(-) Investimentos 185.793 -238.528
(-) Aquisição de imobilizado -6.267.464 -578.591

(=) Total do Caixa líquido das atividades
de investimento -6.081.671 -817.119
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:

(+) Aumento do Exigível a Longo Prazo 4.738.151 6.283.140
Pagamento em Empréstimos e financiamentos -2.285.827 -7.084.909

(=) Caixa líquido das atividade de financiamento 2.452.324 -801.768
Aumento / diminuição líquido de caixa e
equivalente de caixa 14.409 3.269
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício 3.962 693
Caixa a equivalentes de caixa fim do exercício 18.371 3.962
Aumento / diminuição líquido de caixa e
equivalente de caixa 14.409 3.269

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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