
PLANAGRI S.A.
CNPJ: 01.644.277/0001-10

Balanços patrimoniais em 31 de março de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

Controladora Consolidado
Ativos Nota 2022 2021 2022 2021
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 5.549 448 1.338.318 1.267.554 
Caixa restrito 5 - - 57.792 26.635 
Contas a receber e outros recebíveis 6 20.854 18.422 115.183 59.277 
Ativo biológico 7 - - 511.138 466.273 
Estoques 8 - - 166.750 90.520 
Instrumentos financeiros derivativos 20 - - 36.883 7.038 
Dividendos a receber 18.d 209 - 8.541 - 
Adiantamentos a fornecedores - - 16.953 18.422 
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 21.a 170 34 19.929 10.289 
Impostos a recuperar 9 57 58 31.302 39.897 
Total do ativo circulante 26.839 18.962 2.302.789 1.985.905 
Não circulante
Realizável a longo prazo
Caixa restrito 5 - - 1.081 1.685 
Contas a receber e outros recebíveis 6 9.559 9.559 43.169 52.691 
Instrumentos financeiros derivativos 20 - - 97.373 33.383 
Depósitos judiciais 17 1.206 1.206 132.484 112.018 
Impostos a recuperar 9 - - 9.269 6.512 
Total do realizável a longo prazo 10.765 10.765 283.376 206.289 
Investimentos 10 866.996 700.166 157.361 164.320 
Imobilizado 12 126.696 101.296 1.737.876 1.430.887 
Propriedades p/ investimentos 11 36.757 36.757 - - 
Direitos de uso 27 - - 623.730 413.180 
Ativo biológico 7 - - 37.205 24.758 
Intangível - - 7.819 9.121 
Total do ativo não circulante 1.041.215 848.985 2.847.367 2.248.555 
Total do ativo 1.068.054 867.947 5.150.156 4.234.460

Controladora Consolidado
Passivo Nota 2022 2021 2022 2021
Circulante
Empréstimos e financiamentos 13 10.947 5.011 406.288 522.936
Parcerias agricolas a pagar 28 - - 50.848 41.763
Fornecedores e outras contas a pagar 15 22.932 5.205 166.621 53.638
Instrumentos financeiros e derivativos 20 - 2.499 160.493 119.467
Provisões e encargos trabalhistas 16 112 108 30.098 25.960
Obrigações fiscais 14 36 14 16.490 14.550
Dividendos apagar 18.d 41.109 22.641 95.579 33.535
Adiantamento de clientes - - 32.448 11.376
Imposto de renda e contribuição social a recolher 21.b - - 1.628 1.703
Total do passivo circulante 75.137 35.478 960.493 824.928
Não circulante
Empréstimos e financiamentos 13 53.380 13.750 1.376.989 1.166.909
Parcerias agricolas a pagar 28 - - 543.109 371.416
Instrumentos financeiros e derivativos 20 - - 124.064 62.500
Fornecedores e outras contas a pagar 15 45.550 13.635 50.197 21.581
Obrigações fiscais 14 - - 11.692 15.557
Impostos diferidos líquidos 21.c 4.730 7.992 222.429 160.918
Provisões para demandas judiciais 17 1.206 1.206 54.342 48.194
Total do passivo não circulante 104.866 36.583 2.382.822 1.847.075
Patrimônio líquido 18
Capital social subscrito e integralizado 265.124 265.124 265.123 265.124
Ações em tesouraria (79.910) (30.572) (79.910) (30.572)
Reservas 366.386 273.688 366.386 273.688
Ajustes de avaliação patrimonial 212.035 212.036 212.035 212.036
Dividendos adicionais propostos 124.417 75.610 124.417 75.610
Total do patrimonio líquido 888.051 795.886 888.051 795.886
Participação de acionistas não controladores - - 918.790 766.571
Total do patrimônio líquido 888.051 795.886 1.806.841 1.562.457
Total do passivo 180.003 72.061 3.343.315 2.672.003
Total do passivo e patrimônio líquido 1.068.054 867.947 5.150.156 4.234.460

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstração dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Nota 2022 2021 2022 2021
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado das operações continuadas 163.705 99.487 415.101 207.203
Ajustes para:
Depreciação do imobilizado e biológico 12 282 3.365 240.047 225.466
Depreciação do direito de uso 28 - - 51.088 40.078
Amortização de intangível - - (104) -
Resultado na alienação de imobilizado 572 - 10.299 6.606
Resultado na venda de investimento - (626) - (59.074)
Resultado de equivalência patrimonial 10 (167.967) (118.455) (17.739) (23.360)
Variação do valor justo de investimentos - - (22) -
Remensuração de contrato de direito de uso 

e parcerias a pagar - - 17.816 4.917
Provisão para perdas de créditos esperada - (8.320) (8.138) (976)
Provisão para contingências - - 6.148 18.274
Variação do valor justo de ativo biológico 7 - - (24.691) (204.987)
Impostos diferidos e corrente (3.262) (1.434) 72.238 63.053 
Instrumentos financeiros derivativos (1.005) 2.044 192.567 228.647 
Juros sobre empréstimos e financiamentos 12.b 7.199 935 150.334 103.898 

Amortização de custos de transação de empréstimos 12.b - - 5.087 9.197 
Variação cambial 12.b - - (40.839) 23.423 
Juros provisionados sobre contratos de arrendamento

e parcerias agrícolas 28 - - 24.281 12.856 
Variações ativos e passivos
Contas a receber e outros recebíveis (2.432) 3.842 (38.246) 10.070
Ativo biológico - - 300.568 235.888
Impostos e contribuições a recuperar 1 - 5.838 30.071
Imposto de renda e contribuição social a recuperar - - (9.640) (2.541)
Adiantamento a fornecedores (136) - 1.469 (4.731)
Depósitos judiciais - - (20.466) (37.516)
Estoques - - (76.230) (11.586)
Fornecedores e outras contas a pagar 305 (10.979) 92.261 (2.152)
Provisões e encargos trabalhistas 4 15 4.138 1.922
Obrigações fiscais e impostos correntes 22 - (1.925) 10.258
Adiantamento de clientes - - 21.072 (934)
Aplicações em caixa restrito - - (248.792) (95.762)
Resgate de caixa restrito - - 218.239 113.624
Juros pagos de empréstimos e financiamentos 12.b (2.252) (1.322) (94.905) (80.958)
Juros pagos de arrendamentos 28 - - (24.281) (12.856)
Liquidação de instrumentos financeiros derivativos (939) - (183.812) (81.381)
Impostos sobre o lucro pagos - - (9.014) (15.714)
Fluxo de caixa líquido (utilizado nas) provenientes
das atividades operacionais (5.903) (31.448) 1.029.747 710.923
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Dividendos recebidos 372 24.272 7.866 -
Valor recebido em caixa por venda de investimentos - 827 7.457 75.282
Aquisição de ativo imobilizado 12 (26.253) - (557.331) (258.850)
Plantações e aquisições de ativo biológico 7 - - (333.188) (265.692)
Aquisição de intangível - - 1.407 943
Fluxo de caixa líquido provenientes das
(utilizado nas) atividades de investimentos (25.881) 25.099 (873.789) (448.317)
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos tomados 12.b 59.380 - 600.791 488.331
Pagamentos de empréstimos e financiamentos 12.b (18.761) (1.062) (527.037) (424.460)
Dividendos pagos (3.734) (3.749) (29.732) (19.050)
Amortização de parcerias agricolas - - (93.441) (30.897)
Integralização de capital em investida - - - 552.760
Custo na emissão de ações - - (6.949) (32.921)
Pagamento de juros sobre capital próprio - - (28.826) -
Fluxo de caixa liquido proveniente das (utilizado nas)
atividade de financiamentos 36.885 (4.811) (85.194) 533.763
Aumento (redução) em caixa e equivalentes de caixa 5.101 (11.160) 70.764 796.370
Caixa e equivalentes de caixa em 1º de abril 448 11.608 1.267.554 471.184
Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março 5.549 448 1.338.318 1.267.554

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

Nota 2022 2021 2022 2021
Receita operacional liquida 22 9.372 5.727 1.682.030 1.225.613
Variação do valor justo de ativo biológico 7 24.691 204.987
Custo das vendas e serviços 23 (94) (3.234) (887.298) (747.487)
Lucro bruto 9.278 2.493 819.423 683.113
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas 23 (101.636) (104.810)
Despesas administrativas 23 (2.468) (24.347) (111.734) (102.664)
Provisão para perdas de crédito esperadas 8.321 8.138 (976)
Outras receitas (despesas) operacionais liquidas 24 355 860 178.190 140.388
Resultado antes das receitas (despesas)
financeiras líquidas e impostos 7.165 (12.673) 792.381 615.050
Receitas financeiras 25 1.538 81 700.368 417.759
Despesas financeiras 25 (16.227) (7.810) (1.023.149) (785.486)
Resultado financeiro líquido (14.689) (7.729) (322.781) (367.727)
Participação nos lucros das empresas investidas
por equivalência patrimonial, líquida de impostos 10 167.967 118.455 17.739 23.360
Resultado antes dos impostos 160.443 98.053 487.339 270.256
Imposto de renda e contribuição social correntes 21.c (14.896) (18.907)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 21.c 3.262 1.434 (57.342) (44.146)
Resultado das operações continuadas 163.705 99.487 415.101 207.203
Resultado do exercicio 163.705 99.487 415.101 207.203
Resultado atribuído para
Participação de acionistas controladores 163.705 99.487 163.705 99.487
Participação de acionistas não controladores - - 251.396 107.716

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)
Reservas Dividendos Ajustes de Lucros e Participação Total do

Capital Ações em Retenção adicionais avaliação prejuizos dos não patrimônio
Nota social tesouraria Capital Legal lucros propostos patrimonial acumulados Total controladores líquido

Saldos em 1º de abril de 2020 18 265.124 (30.572) 100.578 11.471 145.859 83.066 - 575.526 295.166 870.693
Distribuíção dívidendos de exercício - - - - (1.000) - - - (1.000) - (1.000)
Ganho por variação de participação em investida - - - - - - 128.969 - 128.969 - 128.969
Resultado do exercício - - - - - - - 99.487 99.487 471.405 570.892

Destinação dos lucros -
Reserva legal - - - 4.974 - - - (4.974) - - -
Dividendos mínimos obrigatório - - - - - - - (18.902) (18.902) - (18.902)
Absorção de saldos dos dividendos de exercicios anteriores - - - - 11.806 - - - 11.806 - 11.806
Dividendos adicionais propostos - - - - 75.611 - (75.611) - - -

Saldos em 31 de março de 2021 18 265.124 (30.572) 100.578 16.445 156.665 75.611 212.035 - 795.886 766.571 1.562.457

Ações em tesouraria - (49.338) - - - - - - (49.338) - (49.337)
Resultado do exercício - - - - - - - 163.705 163.705 152.219 315.925

Destinação dos lucros -
Reserva legal - - - 8.185 - - - (8.185) - - -
Dividendos mínimos obrigatório - - - - - - - (31.104) (31.104) - (31.104)
Absorção de saldos dos dividendos de exercicios anteriores - - - - 8.902 - - - 8.902 8.902
Retenção de lucros - - 75.611 (75.611) - (124.416) (124.416) - (124.416)
Dividendos adicionais propostos - - - - - 124.416 - - 124.416 - 124.416

Saldos em 31 de março de 2022 265.124 (79.910) 100.578 24.630 241.178 124.416 212.035 - 888.051 918.790 1.806.841
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações de resultados abrangentes
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)
Controladora Consolidado

2022 2021 2022 2021
Resultado do exercício 163.705 99.487 415.101 207.203
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente total 163.705 99.487 415.101 207.203
Resultado abrangente atribuído à:
Acionistas não controladores 163.705 99.487
Acionistas controladores 251.396 107.716

415.101 207.203
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Composição da Diretoria Contador
Otávio Lage de Siqueira Filho Joseannie Marques Pires

Rodrigo Penna de Siqueira CRC/GO nº 020 371/O

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Aos diretores e Acionistas da Planagri S.A.
Goianésia – GO
Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Planagri S.A. (Companhia), identificadas como
controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 e as res-
pectivas 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, compreendendo as políticas contábeis
significativas e outras informações elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da Planagri S.A. em 31 de
março de 2022, o desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais
e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades,
em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela au-
ditoria das demonstrações financeiras 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, e cumprimos com as demais responsabilidades éti-
cas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para funda-
mentar nossa opinião.
Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e consolidadas

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a administração é responsável pela avaliação
da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua
continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a ad-
ministração pretenda liquidar a Companhia e suas controladas ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa
realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e consolidadas, tomadas
em conjunto, 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 garantia de que a au-
ditoria 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, indi-
vidualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários
tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso:
- Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, in-
dependentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a
tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode
envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
- Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos
da Companhia e suas controladas.
- Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas di-
vulgações feitas pela administração.
- Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base
nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar
dúvida significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações
nas demonstrações financeiras 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 manterem em conti-
nuidade operacional.
- Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se
as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as correspondentes transações e os eventos de ma-
neira 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 financeiras individuais e consolidadas. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de audito-
ria.
Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e
das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que
identificamos durante nossos trabalhos.

Ribeirão Preto, 25 de agosto de 2022

KPMG Auditores Independentes Ltda. CRC 2SP-027666/F
Marcos Roberto Bassi Contador CRC 1SP217348/O-5

PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 03/09/2022


		2022-09-02T14:49:44-0300
	EDITORA AZUL EIRELI:36241367000144




