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1. Contexto operacional A Linea Alimentos Indústria e Comércio 
S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado, 
tem como atividade principal a fabricação, a comercialização e a 
distribuição de produtos alimentícios em geral, incluindo dietéticos e 
funcionais, concentrando suas operações a través da marca Linea. 
Atualmente, a Companhia possui uma unidade fabril em Anápolis - 
GO, um centro de distribuição e sede administrativa em Goiânia - 
GO e um escritório de vendas e representações na cidade de São 
Paulo - SP. O endereço registrado do escritório da Companhia é 
Viela VP R1, Daia, Anápolis - GO. Aspectos relacionados à CO-
VID-19 A Companhia vem acompanhando atentamente os possíveis 

trutura de negócios, de igual modo, os impactos do COVID-19 nas 

car que, o principal insumo utilizado pela Companhia na fabricação 
de seus produtos é a sucralose, para o qual a Companhia não pos-

encontrar no mercado interno. Em relação ao faturamento, não ob-

cício em virtude da pandemia. Nas questões relacionadas aos cola-
boradores da Companhia, estamos adotando diversas medidas 

Companhia avalia constantemente as viagens, entrada de terceiros 
às fábricas e reuniões presenciais, atuando fortemente na divulga-
ção de hábitos preventivos de higiene e de cuidados com a saúde 
junto a todos os seus colaboradores, familiares e prestadores. Após 
avaliar que boa parte dos colaboradores, já havia recebido a segun-
da dose da vacina contra a COVID-19, iniciamos em 15 de setembro 

permanecendo em trabalho na modalidade , somente 
as gestantes. A Companhia criou um comitê dedicado ao COVID-19 

gio, da mesma forma, foi criado um plano de contingência e matriz de 

amente na revisão do plano de negócios. Todas as análises da Compa-
nhia estão fundamentadas em evidências e monitoramentos de risco e 
da evolução da disseminação do COVID-19 pelo mundo, contudo con-
dições futuras diferentes podem levar a Companhia a rever sua posi-
ção. 2. Base de preparação Declaração de conformidade com as 
práticas contábeis 
estão sendo apresentadas em conformidade com as práticas contábeis 

ceiras foi autorizada pela diretoria da Companhia em 13 de maio de 

às utilizadas na gestão das operações da Companhia. 3. Moeda fun-
cional e moeda de apresentação 
estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. 

to quando indicados de outra forma. 4. Uso de estimativas e julga-
mentos 

faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de 
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas 
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revi-

afetados. a. Julgamentos As informações sobre julgamentos críticos, 

Nota Explicativa nº 12 - 

Nota Explicativa 
nº 11 b. Incertezas 
sobre premissas e estimativas As informações sobre as incertezas 

Nota Explicativa nº 8 - Con-

para perdas esperadas com créditos. Nota Explicativa nº 27 - Ativo 

lucro tributário futuro contra o qual diferenças tributárias temporárias 
(i) Mensuração do 

valor justo Uma série de políticas e divulgações contábeis da Compa-
nhia requer a mensuração de valor justo para os ativos e os passivos 

de controle relacionada à mensuração dos valores justos. Isso inclui 
uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar 

ção. Se a informação de terceiros, tais como as cotações de corretoras 
ou os serviços de preços, é utilizada para mensurar os valores justos, a 
equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para su-
portar a conclusão de que tais avaliações atendem aos requisitos do 
CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que tais avalia-

um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto 

veis em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas 
Nível 1: preços cotados 

(não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos. 
Nível 2: inputs
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou indireta-
mente (derivado de preços). Nível 3: inputs, para o ativo ou o passivo, 
que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre níveis da 

ceiras em que ocorreram as mudanças. 5. Base de mensuração As 

dos a valor justo por meio do resultado. 6. Principais políticas contá-
beis 

a. Receita ope-
racional A receita operacional da venda de mercadorias no curso nor-
mal das atividades é medida pelo valor justo da contraprestação 
recebida ou a receber. A receita operacional é reconhecida no momento 

ram reconhecidas sem a entrega dos produtos (corte de vendas), sendo 
as receitas e os custos e impostos correspondentes às vendas de pro-

nhia considera a entrega dos produtos a evidência do cumprimento das 
obrigações de desempenho junto aos clientes em função de representar 
o momento em que transfere o controle dos produtos aos clientes. A 
Companhia somente reconhece uma receita se for provável que rece-
berá a contraprestação à qual terá direito em troca dos produtos trans-
feridos aos clientes. b. Transações denominadas em moeda estran-
geira Os ativos e passivos monetários denominados em moeda 
estrangeira são convertidos para a moeda funcional (o Real), usando a 

Os ganhos e perdas resultantes da atualização desses ativos e passi-

juros Descontos obtidos/concedidos Ganhos/perdas líquidos de varia-

de juros são reconhecidas no resultado através do método dos juros 
efetivos. d. Benefício a empregados Obrigações de benefícios de cur-
to prazo a empregados são reconhecidas como despesas de pessoal, 
conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhe-
cido pelo montante do pagamento esperado, caso a Companhia tenha 
uma obrigação presente legal ou construtiva de pagar esse montante 
em função de serviço passado prestado pelo empregado e a obrigação 

no de benefícios pós-emprego. 
nhecimento e mensuração inicial O contas a receber de clientes é 
reconhecido, inicialmente, na data em que foi originado. Todos os outros 

Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 

nanceiro é, inicialmente, mensurado ao valor justo, acrescidos, para um 
item não mensurado ao valor justo por meio de resultados (VJR), os 
custos de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou 
à sua emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente 

operação. 
nanceiros: 

tros resultados abrangentes (VJORA) - Instrumento de dívida ou Instru-

cados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser que a 

Balanços Patrimoniais
Ativo Notas 2021 2020

Total do ativo circulante  54.265 54.845

Total do ativo realizável a longo prazo  7.504 7.504

  24.028 22.028
Total do ativo não circulante  31.532 29.532

Total do ativo  85.797 84.377

Passivo Notas 2021 2020

Total do passivo circulante  49.318 38.265

Total do passivo não circulante  34.164 34.386

Demonstrações dos Resultados
 Notas 2021 2020

Lucro bruto  54.909 54.916
Despesas operacionais

Resultado antes do imposto de renda
 e da contribuição social  (11.058) (2.111)

Prejuízo do exercício  (9.411) (2.323)
  Demonstração do Resultado Abrangente

 2021 2020
Prejuízo do exercício (9.411) (2.323)
Outros resultados abrangentes - -
Resultado abrangente total (9.411) (2.323)

   Reserva de
  Capita incentivos Prejuízos
 Notas social  acumulados Total
Saldo em 01/01/2020  31.767 30.149 (37.867) 24.049
Redução de 

Saldo em 31/12/2020  21.767 30.149 (40.190) 11.726

Saldo em 31/12/2021  21.767 30.149 (49.601) 2.315

  Demonstração do Fluxo de Caixa - Método indireto
Fluxo de caixa das 
atividades operacionais Notas 2021 2020

(9.411) (2.323)

Variação cambial sobre emprestimos

Juros provisionados sobre emprestimos e

Variações em:

Caixa (utilizado nas) gerado pelas 
atividades operacionais  946 4.138

 das atividades operacionais  (351) 3.460

atividades de investimento  (3.373) (5.383)

Pagamento de principal dos emprestimos 

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras

cados no primeiro dia do período de apresentação posterior à mudança 

outros resultados abrangentes - modelo de negócio cujo objetivo seja 

do. A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negó-

te melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as informações são 

as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento 
prático dessas políticas. Eles incluem a questão de saber se a estraté-
gia da Administração tem como foco a obtenção de receitas de juros 

nanceiro mantido naquele modelo de negócios) e a maneira como 

dos como uma contraprestação pelo valor do dinheiro no tempo e pelo 
risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um de-
terminado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de 

do. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconheci-
mento é reconhecido no resultado.  Cai-

outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, resgatáveis em até 

lor justo e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resulta-

pelo custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos. A despesa 
de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. 
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconheci-

modelo de negócio cujo objetivo seja atingido tanto pelo recebimento de 

rendamentos, obrigações com acionistas, mútuos com partes relaciona-

apresentados, em decorrência de seu modelo de negócio e caracterís-

Arrenda-
mentos No início de um contrato, a Companhia avalia se um contrato é 
ou contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrenda-
mento, se o contrato transferir o direito de controlar o uso de um ativo 

Para avaliar se um contrato transfere o direito de controlar o uso de um 

um componente de arrendamento, a Companhia aloca a contrapresta-
ção no contrato a cada componente de arrendamento, com base em 
seus preços individuais. A Companhia reconhece um ativo de direito de 
uso e um passivo de arrendamento na data de início do arrendamento. 
O ativo de direito de uso é mensurado inicialmente ao custo, que com-
preende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, 
ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a 
da data de início, mais quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo 
arrendatário. O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado 

opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de uso será depreciado 
durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma 
base que a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é, 
periodicamente, reduzido por perdas por redução ao valor recuperável, 
se houver, e ajustado para determinadas remensurações do passivo de 
arrendamento. O passivo de arrendamento é mensurado, inicialmente, 
ao valor presente dos pagamentos do arrendamento que não são efetu-

arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método 
dos juros efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos paga-
mentos futuros de arrendamento, resultante de alteração em índice ou 

de acordo com a garantia de valor residual, se a Companhia alterar sua 

Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é 
efetuado um ajuste correspondente ao valor contábil do ativo de direito 
de uso ou é registrado no resultado se o valor contábil do ativo de direi-
to de uso tiver sido reduzido a zero. (iii) Desreconhecimento Ativos 

feridos. A Companhia nem transfere nem mantém, substancialmente, 

sações em que transfere os ativos reconhecidos no balanço patrimonial, 
mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios 

desreconhecidos. A Companhia desreconhece 

rada ou cancelada. A Companhia também desreconhece um passivo 

(iv) Compensação Os ativos ou 

balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha, 

e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o 
ativo e liquidar o passivo simultaneamente. (v) Derivativos A Compa-

ros. Derivativos embutidos são separados de seus contratos principais 
e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ati-

surados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os 
derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor 

justo são normalmente registradas no resultado. Os esto-
ques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido 
realizável. Os custos dos produtos acabados e dos produtos em elabo-
ração compreendem matérias-primas, mão de obra direta, outros cus-
tos diretos e os gastos gerais de fabricação relacionadas. O valor reali-
zável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal dos 

sendo contabilizada, quando aplicável, a provisão para perdas decor-
rentes da data de validade, rejeição pelo controle de qualidade e ava-
rias. g. Imobilizado 
te e comparativo são as seguintes: Taxa de depreciação

das às suas atividades operacionais. A indústria em que a Companhia 

co, o que requer da Administração revisão frequente dos valores recu-
peráveis e estimativas de vida útil dos bens do ativo imobilizado. O 
imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação 
acumulada. O custo histórico inclui os gastos diretamente atribuíveis à 

sição de ativos. Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil 
do ativo ou reconhecidos como um ativo separado, conforme apropria-

turos associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado 

do. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contra-

são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o 
método linear para alocar seus custos aos seus valores residuais duran-

recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que o seu valor re-
cuperável estimado. Os ganhos e as perdas de alienações são determi-
nados pela comparação dos resultados com o valor contábil e são reco-
nhecidos em “Outros ganhos/(perdas) líquidos” na demonstração do 
resultado. h. Intangível Ativos intangíveis adquiridos separadamente 
são mensurados no reconhecimento inicial ao custo de aquisição e, 
posteriormente, deduzidos da amortização acumulada e perdas do va-
lor recuperável, quando aplicável. Os ativos intangíveis com vida útil 

cuperável, submetidos a teste para análise de perda no seu valor recu-
perável. i. Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro O 

cio. A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende 
os impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos. O im-
posto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado, a 
menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou aos 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em  outros re-
sultados abrangentes. A Companhia determinou que os juros e multas 
relacionados ao imposto de renda e à contribuição social, incluindo tra-

Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. Despesas de imposto 
de renda e contribuição social corrente A despesa de imposto cor-
rente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou preju-

pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou 

são compensados somente se certos critérios forem atendidos. Despe-
sas de imposto de renda e contribuição social diferido Ativos e passivos 

como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. Um 

seja provável que os lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, con-
tra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são determi-
nados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis rele-
vantes. Se o montante das diferenças temporárias tributáveis for 

rão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as rever-

negócios da controladora e de suas subsidiárias, individualmente. Ati-

que se espera aplicar às diferenças temporárias quando elas forem re-
vertidas, baseando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data 

as consequências tributárias decorrentes da maneira sob a qual a Com-
panhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. Ativos e 

forem atendidos. j. Outros ativos e passivos (circulantes e não cir-
culantes) Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for 
provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em 
favor da Companhia e seu custo ou seu valor puder ser mensurado com 
segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a 
Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado 
de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja 
requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais incorri-
dos. As provisões são registradas tendo como base as melhores esti-

circulantes quando a sua realização ou liquidação é provável que ocorra 

circulantes. k. Contingências e outras provisões As práticas contá-
beis para registro e divulgação de ativos e passivos contingentes e obri-

dos somente quando a entrada de benefícios econômicos é 
praticamente certa, ou seja, quando há garantias reais ou decisões judi-
ciais favoráveis, transitadas em julgado. Os ativos contingentes com 

como prováveis e os montantes envolvidos forem mensuráveis com su-

tingentes avaliados como de perdas remotas não são provisionados e 

i. Redu-
A Compa-

provisão para perda é mensurada por um valor igual à perda de crédito 
esperada para a vida inteira do instrumento, por meio da abordagem 

tabilizados pelo custo amortizado estão com problemas de recupera-

A Ad-
ministração revisa periodicamente o valor contábil líquido dos ativos 

circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Quando essas 

recuperável, é constituída provisão para desvalorização, ajustando o 

m. Subven-
ção governamental - incentivos de ICMS (Progoias) Uma subvenção 

todos os compromissos assumidos. É registrada pelo seu valor justo, 
sendo reconhecida na demonstração do resultado pelo regime de com-

te nos casos de aumento de capital ou absorção de prejuízos. n. 
Dividendos e juros sobre capital próprio Dividendos e juros sobre 
capital próprio são registrados no passivo no período em que eles forem 

em 31 de dezembro, na forma da legislação aplicável. Quando declara-
da, a despesa relacionada aos juros sobre o capital próprio é registrada 

monstração do resultado. o. Capital social As ações representativas do 
p. Novas nor-

mas e interpretações ainda não efetivas Uma série de novas normas 

Companhia não adotou essas normas na preparação destas demons-

 2021 2020

 346 5.091

8. Contas a receber de clientes: 2021  2020

(-) Provisão para devoluções (iii)  - 
 22.598  28.452 
(i) A Companhia realizou o estudo das perdas futuras por meio da matriz 

rica com o intuito de estimar as perdas esperadas. O índice de perda 

em uma análise individual por cliente e levando em consideração a vida 
toda do instrumento. O trigger para acionar uma provisão para perda é 

desse modo, a Companhia entende não ser necessária a desagregação 

cipalmente ao aumento da inadimplência dos títulos vencidos acima de 

em suas datas originais. (iii) Provisão para devolução decorrente de 

a. Composição por idade dos 
valores a receber: 2021 2020

 27.639 30.795
b. Movimentação das perdas por redução ao valor recuperável
 2021 2020
Saldo em 31 de dezembro  (2.159) (1.785) 

Saldo em 31 de dezembro (4.585)   (2.159) 
9. Impostos a recuperar 2021 2020
Imposto de renda retido na fonte

Imposto sobre circulação de mercadorias 

Imposto sobre circulação de mercadorias

Outros 119  
 5.278  2.862 

Provisão perdas de estoque (151) -
 24.101 17.425
11. Imobilizado - a. Composição do imobilizado
 Taxa de média   
 Depreciação  Depre- 2021 2020

Benfeitorias em imóveis de 

Imobilizado em andamento(i) -  -   3.998 
   27.739  (6.656)  21.084  20.282 
(i) Compreende principalmente, a construção da estação de trata-

Custo: nos cação mentos utensílios informática culos de Terceiros andamento Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020 5.092 626 8.305 199 434 1.483 1.321 3.788 21.248

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 5.092 651 11.714 836 843 1.674 1.461 3.998 26.270

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 5.092 1.069 13.358 853 890 1.349 1.321 3.806 27.739
Continua >>

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações fi nanceiras

(Em milhares de Reais)

Aos Acionistas e Diretores da Linea Alimentos Indústria e Comér-
cio S.A. Anápolis – GO - Opinião com ressalva - 

S.A. (Companhia) que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 

pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada 

referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevan-

de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para 
opinião com ressalva 

mil e não foi possível concluirmos sobre a adequação dos saldos por 
meio de procedimentos alternativos de auditoria. Em decorrência desse 
assunto, não foi possível determinar se haveria necessidade de efetuar 
ajustes em relação a rubrica de estoques, se houver, assim como nos 

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela 

relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 

primos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas 

e apropriada para fundamentar nossa opinião. Responsabilidades da 
A Administração é 

responsável pela elaboração e adequada apresentação das demons-

Brasil, e pelos controles internos que ela determinou como necessá-

de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 

é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continu-
ar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados 
com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na 

tração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou 
não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. Responsabilidades dos auditores pela auditoria das 

Nossos objetivos são obter segurança 

estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. 
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma ga-
rantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções 

ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em 

decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 

de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência 

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 

presentações falsas intencionais. Obtemos entendimento dos controles 
internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 
de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo 

Companhia. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas 
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 
feitas pela Administração. Concluímos sobre a adequação do uso, pela 
Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com 

te em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida 

chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 

nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclu-
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 
Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-

de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com a Administração a respeito, entre outros aspec-
tos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações 

KPMG Auditores Independentes Ltda.

Línea Alimentos Indústria e Comércio S.A.



>>Continuação Substancialmente representado por despesas de locação e manu-
tenção de veículos, despesas com transporte, viagens e estadias e 

visitas aos clientes por conta da pandemia COVID19.
24. Despesas administrativas 2021 2020

Serviços de terceiros e consultoria(i) (5.191) (193)

 (16.638) (12.282)
Substancialmente representado por serviços de informática e as-
sessoria empresarial, com projetos de melhorias internas com 

lhorias no sistema, entre outros.Substancialmente representado 
por despesas de escritório e gastos com viagens, com redução nas 
viagens por conta da pandemia Covid19. 25. Outras receitas (des-
pesas) operacionais
Outras receitas 2021 2020
Créditos com COFINS (i) 
Créditos com PIS (i) 
Outras receitas 
 2.489   2.194 

Outras despesas   - 
 (3.274)   (1.948) 
Outras (despesas) receitas operacionais 

com processo judicial com trânsito em julgado. 
nanceiro

 3.953 4.493

Outras despesas (185) (155)
 (9.968) (11.712)

27.Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 
a. Imposto de renda e contribuição social diferidos O imposto 
de renda e a contribuição social diferidos foram constituídos sobre 

utilizou o saldo para compensação, conforme demonstrado na nota 

lados não prescrevem de acordo com a legislação tributária vigente. 

itens, pois não é provável que lucros tributáveis futuros estejam dis-
                         

Efeito tributário
  2021 2020

Total 22.650 13.718
O demonstrativo da apuração 

da despesa de imposto de renda e contribuição social registrada no 
2021  2020

 IRPJ CSLL IRPJ CSLL

(-) Encargos com leasing 
Base para apuração
 de IRPJ e CSLL  (5.971) (7.557)  (4.389) (4.389)

Base para apuração de 
IRPJ e CSLL correntes 

(-) IRRF - - 

Total  1.203 444  (142) (70)

Dcomp estornando o debito indevido.

 
 

Total 7.504  -  7.504 
 

Total  7.575  (71)  7.505 
28. Transações com partes relacionadas - Controlador e 
membro do pessoal chave. A maioria das ações da Compa-
nhia pertence ao acionista Marcelo Henrique Limírio Gonçalves 

demais membros do pessoal-chave são os acionistas e dire-
tores. (b) Movimentação do saldo com partes relacionadas
Natureza  Consti-  Paga-
da transação 2020 tuição Impostos mentos 2021
Juros sobre capital

Devolução de
 capital social  -  -    
  32.273  159  2.584  (4.807)   30.209 
Natureza  Consti-  Paga-
da transação 2020 tuição Impostos mentos 2021
Juros sobre capital

Devolução de 
capital social -   -  
 22.313  10.299  4.791  (6.326)   31.077 
(i) A Alencom S.A. possui como atividade principal a realização de in-
vestimentos, em que o Sr. Marcelo Henrique Limírio Gonçalves Filho 
ocupa o cargo de vice-presidente. Desse modo, a instituição é con-
siderada parte relacionada da Linea Alimentos. O empréstimo é em 

As 

Também são revistos, periodicamente, os limites de crédito. Risco de 
mercado 

nos preços de mercado. Os preços de mercado englobam dois tipos de 

(i) Risco de taxas de juros 
de juros é o risco de a Companhia vir a sofrer perdas econômicas de-

nadas por fatores relacionados a crises econômicas e/ou a alterações 

 

Mútuos com partes relacionadas Libor 
   (25.494)  (17.394) 
(ii) Risco com taxa de câmbio - Decorre da possibilidade de osci-

Instrumentos sobre derivativos

  (22.575) (23.980)

Data Data de   Tipo de
liberação vencimento Posição               ativo Valor em R$

Risco de crédito 

risco de crédito advindo de vendas a crédito, porém procura seguir al-
gumas diretrizes que visam a minimizar esses riscos através de análi-

acordo com o tempo de relacionamento com o cliente, entre outras. A 
Companhia não contrata derivativos para gerenciar o risco de crédi-
to, embora em determinados casos possa tomar medidas para mitigar 

 O risco de liquidez decorre da 

tização principal dos instrumentos de dívida. É o risco de a Companhia 

conforme elas vençam. A Administração busca assegurar que terá cai-

quando se tornarem devidas. Para atingir esse objetivo, a Companhia 

 Total 2022 Após 2022

Outras contas a pagar 3.188 3.188 -
Total 52.973 43.337 9.636

A tabela a seguir 

valor justo.
                                                                                               Valor contábil
 2021 2020

riscos. c. Análise de sensibilidade 
(R1) - Instrumentos Financeiros, é apresentado a seguir o quadro de 
análise de sensibilidade do risco cambial e risco de juros, objetivando 
evidenciar um eventual recebimento/desembolso futuro, de acordo com 

nanceiros, de acordo com a data de vencimento de cada operação. Tais 

do de parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente. 
A seguir, é apresentada a análise de sensibilidade para oscilações nas 

riação do Dólar americano de captação, principal indicador variável de 

reajuste de Dólar de captação. Com base nos valores de 31 de dezem-

    2021
 Risco Provável Cenário I Cenário II
Capital de Giro - Alencom   22.575   22.968  22.987 

Capital de Giro - Tribanco   270  273  279 

Capital de Giro - Banco do Brasil   2.652  2.719  2.785 

  3  3  3 

   2021
Moeda sujeita a oscilação Provável Cenário I Cenário II
 Dólar
Capital de giro - Alencom  22.575  20.532  19.934
Variação   
   2020
Capital de giro - Alencom Risco Provável Cenário I Cenário II

 

Capital de giro - Safra  817  830  844 

  4.706  4.629   4.553 

              2020
Moeda sujeita a oscilação Provável Cenário I Cenário II

Capital de giro - Alencom 20.039 25.049 30.059

Finimp Santander 911 1.139 1.367

  - Presidente
Daniel Yasunaka

Glaucia Ribeiro da Silva

Custo: nos cação mentos utensílios informática culos de Terceiros andamento Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020 - (171) (4.068) (71) (120) (521) - - (4.951)

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 - (157) (4.792) (140) (186) (677) (35) - (5.988)

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 - (273) (5.252) (215) (414) (394) (106) - (6.656)

12. Bens de direito de uso 2021 2020

 2.801 1.679
Custo: Bens de direito de uso Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020 3.385 3.385
Adições - -

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 3.385 3.385 

Saldos em 31 de Dezembro de 2021 5.568 5.568 
Depreciações Bens de direito de uso Total
Saldos em 1º de janeiro de 2020 (681)   (681)

Saldos em 31 de Dezembro de 2020 (1.706) (1.061

- -
Saldos em 31 de Dezembro de 2021 (2.767) (2.767)

2.801   2.801
13. Fornecedores
Tipo de fornecedor 2021 2020

Outros 
 12.257   10.855 

      27.884  19.656 
    Circulante 
    Não circulante 
     27.884 19.656

da dívida - 

Modalidade e instituição 2022 2023 2024 2025 Total

Finimp Santander - - - - -

Capital de Giro Safra - - - - -

Total 18.248 5.162 3.853 621 27.884
Modalidade e instituição 2021 2022 2023 2024 2025 Total

Finimp Santander 911 - - - - 911

Total 6.974 4.896 4.807 3.347 180 19.656

rantias A Companhia não possui nenhum contrato de empréstimo, 

tritivas (covenants) que estabeleçam obrigações quanto à manu-

dívida. A Companhia mantém contratos de empréstimos que pos-
suem covenants 
mento pode acarretar vencimento antecipado da dívida. As princi-
pais cláusulas restritivas referem-se à inadimplência de pagamentos 
e às alterações societárias. Todas as cláusulas restritivas (cove-
nants) inerentes ao contrato de empréstimos requeridos são acom-
panhadas pela Administração da Companhia, tendo como garantia 
o contas a receber e o aval dos acionistas.

 Modalidade    Pagamento  Pagamento Juros
 e instituição 2020 Captação do principal Variação Cambial de juros provisionados 2021

4.947
-
-

2.652
10.512

-
270

2.584
6.083

836
-

Total 19.656 17.002 (10.151) (261) (1.297) 2.935 27.884
 Modalidade e instituição   Pagamento  Pagamento Juros
 2019 Captação  do principal Variação Cambial de juros provisionados 2020

Total 7.067 16.068 (3.838) (47) (628) 1.034 19.656
15. Arrendamentos - a. Composição
Modalidade  Vencimen- 

    2.974 1.843
 Circulante 
 Não circulante 1.784 1.203
  2.974 1.843
b. Cronograma de amortização da dívida
Modalidade e instituição 2022 2023 2024 Total

Arrendamento Goiânia 
Total 1.190 952 832 2.974
Modalidade e instituição  2021 2022 2023 2024 Total

Arrendamento Goiânia 191    191 
Total 640 390 335 478 1.843
c. Movimentação
   Paga- Juros
Modalidade  Cap- mento do provisi-
 e instituição 2020 tação principal onados 2021

Total 1.843 2.183 (1.461) 409 2.974
Modalidade e instituição  Pagamento Juros provi-
 2019 do principal  sionados 2020

Arrendamento Goiânia 
Total 2.606 (922) 159  1.843
16. Salários e obrigações trabalhistas 2021 2020

 2.709 2.772
 2021 2020

Contribuição para Financiamento 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Outros 
 4.094   2.600 
18. Provisão para demandas judiciais - A Companhia está sujeita 

normal de suas operações. As contingências conhecidas são perio-
dicamente analisadas, levando em consideração a opinião de seus 

tórica em decisões semelhantes, tendo sido constituída provisão em 

 Traba- Tribu-
 Cíveis lhistas tárias Total
Saldo em 1º de janeiro de 2020  127  260  18   405 

Provisões -   -  
Saldo em 31 de dezembro de 2020 127  316   18   462 
Reversão  
Saldo em 31 de dezembro de 2021 25  133  11   169 

ção em conjunto com seus assessores jurídicos, com probabilidade 

venda. 19. Benefício do “Progóias” - ICMS O modelo de incenti-

volvimento Regional, tem como meta desburocratizar a concessão 

substitui o Fomentar/Produzir, oferece redução do percentual para 
o pagamento do Fundo de Proteção Social do Estado (Protege). A 

vistos no programa devem ser de valor correspondente, no mínimo, 

alizar investimentos para implantação, ampliação e revitalização de 

FOMENTAR, PRODUZIR, MICRO e PROGREDIR. A Companhia 
entende atender plenamente aos requisitos determinados e, a partir 

Subvenção e Assistência Governamentais. 
a. Capital social -O capital social subscrito e integralizado em 31 de 

 Quantidade Valor
Acionista de ações  (R$ Mil)

Maria Fernanda de Almeida Cunha Limírio Gonçalves  5   5 
Total  21.767   21.767 

Refere-se à parcela de subven-
ção para investimento, concedida pelo Estado de Goiás, por meio 
de descontos no pagamento de ICMS reconhecidos no resultado e 

Companhia cumpriu com todos os requisitos solicitados pelos ter-

21. Receita operacional 
 2021 2020

 141.403 121.299
22. Custo dos produtos vendidos 2021 2020

 (86.494) (66.383)
(i) Compreende principalmente as perdas de estoques por avarias 
em transportes.23.Despesas comerciais 2021 2020

 (40.102) (37.398)

PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 28/07/2022
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