
Balanços Patrimoniais
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022 e 2021

(Em  Reais)

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

Nota 2022 2021 Passivo e Patrimônio Liquido Nota 2022 2021
explicativa explicativa

Circulante 12.741.897 11.409.554 Circulante 38.115.867 39.101.163
Disponibilidades 19.913 18.371 Fornecedores 7.804.858 3.947.151
Contas  a receber de clientes 4 5.248.302 2.873.055 Duplicatas Descontadas 4.652.941 2.255.411
Estoques 5 7.056.566 7.938.744 Financiamentos e empréstimos 9 7.038.145 4.694.872
Impostos a recuperar 403.085 560.596 Obrigações sociais e trabalhistas 10 2.375.925 3.766.526
Adiantamentos a fornecedores 11.463 12.617 Impostos e contribuições 10 12.556.895 16.721.453
Outras contas a receber 2.568 6.171,99 Outras contas a pagar 10 3.687.102 7.715.750
Não Circulante 18.957.164 14.406.882 Não Circulante 175.066.833 169.812.804
Realizável a longo prazo Financiamentos e empréstimos 9 157.081.578 147.959.599
Impostos a Recuperar 476.102 215.412 Impostos e contribuições 10 17.985.255 21.853.206
Investimentos 6 312.115 99.842 Patrimônio líquido 11 -181.483.639 -183.097.531

Capital social 78.515.736 78.515.736
Imobilizado 7 18.168.947 14.091.628 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 0 -252.829
Prejuízos acumulados -260.535.163 -261.896.226

Total do Ativo 31.699.060 25.816.436 Total do Passivo e Patrimônio Liquido 31.699.060 25.816.436
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações de Resultados
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)

Nota 2022 2021

Receita operacional bruta explicativa

Venda de produtos 12 32.836.326 20.737.143
Venda de Serviços 12 18.015.172 11.086.038
Revenda de produtos 12 289.901 205.794
Deduções

Impostos e deduções sobre as vendas 13 -9.607.895 -6.449.350
Receita operacional líquida 41.533.505 25.579.625

Custos dos produtos vendidos 14 -26.636.548 -15.345.235

Custos dos serviços prestados 14 -9.118.214 -6.010.020

Custos dos produtos revendidos 14 -124.705 -95.089

Lucro Bruto 5.654.038 4.129.281

Despesas/ receitas operacionais -5.344.299 -3.590.159

Administrativas e gerais 15 -6.633.672 -3.916.585
Outras despesas / receitas operacionais 17 1.289.374 326.426 

Lucro operacional antes do

resultado financeiro 309.739 539.122

Resultado Financeiro 16 -5.675.221 -4.762.877

Receitas financeiras 1.889.716 423.203
Despesas financeiras -7.564.937 -5.186.080

Prejuízo antes do imposto de renda e

da contribuição social -5.365.482 -4.223.754

Imposto de renda e contribuição
social – Diferido 18 6.726.545 0
Lucro/Prejuízo líquido do exercício 1.361.063 -4.223.754
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2022

(Em Reais)
Capital Reservas Prejuízos/ Adiantamento para Ações em Capital a 
social de Capital Lucros futuro aumento Tesouraria Integralizar Total

acumulados de capital
Saldos em 31 de dezembro de 2021 78.515.736 130.912 -261.896.226 725.780 -252.829 -320.905 -183.097.531
Lucro líquido do exercício 1.361.063 1.361.063
Transferência ações em tesouraria para acionista 252.829 252.829
Saldos em 31 de dezembro de 2022 78.515.736 130.912 -260.535.163 725.780 -320.905 -181.483.639
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

Notas explicativas às demonstrações financeiras
para os exercícios findos

em 31 de dezembro de 2022 e 2021
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.
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.
B) Retificação de erros de exercícios anteriores
A Administração da Companhia, no processo de elaboração das demonstrações
financeiras referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2022, revisou
suas práticas contábeis referentes aos reconhecimentos dos instrumentos finan-
ceiros relacionados aos parcelamentos fiscais, bem como a retificação de erros
pertinente a alguns saldos contábeis. Os ajustes abaixo referendados, estão re-
sumidos nos quadros abaixo e refletem a reapresentação dos dados correspon-
dentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2021.
Passivo e Patrimônio Líquido 2021 2021

originalmente originalmente
apresentado apresentado

Circulante 37.952.516 Ajuste 39.101.163
Fornecedores 3.947.151 3.947.151
Duplicatas Descontadas 2.255.411 2.255.411
Financiamentos e empréstimos 4.694.872 4.694.872
Obrigações sociais e trabalhistas 3.766.526 3.766.526
Impostos e contribuições 15.572.806 1.148.647 16.721.453
Outras contas a pagar 7.715.750 7.715.750
Não Circulante 169.812.804 169.812.804
Financiamentos e empréstimos 147.959.599 147.959.599
Impostos e contribuições 21.853.206 21.853.206
Patrimônio líquido -181.948.884 -183.097.531
Capital social 78.515.736 78.515.736
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 -1.148.647 -261.896.226
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 25.816.437 25.816.436
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 2022, 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 investimentos
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 Com-
panhia. 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 2022 2021
DMG  Produtos Alimentícios Ltda 1.776.376 164.734
Alimentos  Wilson  Ltda - 457.500
Heinz Brasil S.A 651.058 -
Jurere Industria de Alimentos  Ltda - 212.335
Alhesco Ind e Com  Importação e  Exportação 395.765 142.812
Rede Brasil Dist e  Logistica Ltda 162.162 -
Rio Vermelho Distribuição  de Alimentos 145.835 132.012
Outros 2.117.106 1.763.662
TOTAL 5.248.302 2.873.055
Administração da companhia não reconheceu provisão para devedores duvidosos
por entender que não há risco de crédito nas duplicatas a receber.
5. Estoques
Descrição 2022 2021
Produto Acabado 2.278.715 4.972.807
Material de Embalagem 2.591.167 1.689.068
Material de Consumo 2.186.215 1.276.869
Total 7.056.097 7.938.744
6. Investimentos
Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo,
quando aplicável, os rendimentos auferidos.
Investimentos 2022 2021
Coop. Créd. Empresarial Vale S. Patrício Ltda 312.115 99.842
Total do Investimento 312.115 99.842
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;

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 2022 2021
Incentivo Fiscal Produzir. 12.696.166 12.696.166
Capital de Giro 151.423.557 139.958.305
Total dos Empréstimos e Financiamentos 164.119.723 152.654.471
Parcelas a amortizar no passivo circulante 7.038.145 4.694.872
Parcelas a amortizar no passivo não circulante 157.081.578 147.959.599
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 2022 2021
Tributos Parcelados não circulante 17.985.255 21.853.206
Obrigações sociais e trabalhistas 2.375.925 3.766.526
Impostos e contribuições circulantes 12.556.895 15.572.806
Outras contas a pagar 3.687.102 7.715.750
Total dos Impostos e contribuições 36.605.177 48.908.288
11. Patrimônio líquido
(a) (a) Capital social
O capital social está dividido em ações ordinárias sem valor nominal:
Em reais
Capital Social 2022 2021
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 0,00 -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, no exercício de 2022, há prejuízos
acumulados a compensar, 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 2022 2021
Venda de Produtos 32.836.326 20.737.143
Venda de Serviços 18.015.172 11.086.038
Revenda de mercadorias 289.901 205.794
Total das Receitas 51.141.399 32.028.975
13. Deduções com vendas
Deduções 2022 2021

Devoluções de vendas 690.667 634.870
PIS 740.003 464.518
COFINS 3.408.498 2.139.593
ICMS 4.768.726 3.120.369
Total das deduções 9.607.895 6.449.350 
Receita Liquida 41.533.505 25.579.625
14. Custo dos produtos vendidos 
Custo Produtos Vendidos 2022 2021
Custo dos produtos vendidos 26.636.548 15.345.235
Custo dos serviços prestados 9.118.214 6.010.020
Custo das mercadorias revendidos 124.705 95.089
Total dos Custos 35.879.466 21.450.344
15. Despesas Administrativas
Despesas Administrativa 2022 2021
Despesas com pessoal 513.616 525.523
Encargos Sociais e trabalhistas 178.186 224.935
Outras Despesas Administrativas 4.747.233 2.641.779
Despesas Tributárias 1.194.637 524.348
Total das despesas administrativas 6.633.672 3.916.585
16. Resultado Financeiro
Resultado Financeiro 2022 2021
Receitas financeiras 1.889.716 423.203
Despesas financeiras (7.564.937) (4.037.433)
Total do Resultado Financeiro (5.675.221) (3.614.230)
17. Outras despesas /receitas operacionais

2022 2021
Aluguel de Pivot 39.167 48.000
Exclusão ICMS base cálculo Pis e Cofins 983.337 0,00
Rendimentos  quotas de capital coopercred/emprecred 212.273 214.207
Outras receitas operacionais 54.597 64.219
Total de outras receitas operacionais 1.289.374 326.426
18. Imposto de renda e contribuição social diferidos
No exercício de 2022, a Companhia aderiu ao novo programa criado para ante-
cipar o pagamento de suas dívidas com o Fisco. Trata-se do Programa de Qui-
tação Antecipada de Transações e Inscrições da Dívida Ativa da União da
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (QuitaPGFN), instituído pela portaria
8.798/22 da PGFN no início de outubro.
O programa ofereceu descontos ou a possibilidade de pagar até 70% das dívidas
sem o desembolso de dinheiro, por meio da utilização do prejuízo fiscal ou da
base de cálculo negativa de contribuição social sobre o lucro líquido (CSLL). Os
30% restantes devem ser pagos em dinheiro, em até seis vezes.
O registro do Imposto de renda e contribuição social diferido no valor de R$
6.726.545, foi oriundo do registro dos tributos relacionados ao prejuízo fiscal para
abatimento dos 70% das dívidas na utilização do referido prejuízo.
19. Eventos subsequentes
Não houve  eventos subsequentes que mereçam destaque.

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

Imobilizado 2022 2022 2022 2021 2021 2021
Aquisição Baixa Total Aquisição Baixa Total

Terrenos 0 0 843.008 0 0 843.008
Edifícios/Benfeitor 138.413,90 0 12.483.569 38.868 0 12.345.155
Instalações 24.600 0 24.600 0 0 0
Máquinas e Equiptos 1.560.758 0 24.788.976 1.261.007 0 23.228.218
Móveis e Utensílios 1.408.991 0 3.200.471 388.452 0 1.791.480
Veículos 0 0 40.856 0 0 40.856
Inform. - Hardware 10.693,48 0 391.661 19.854 0 380.968
Inform. - Software 0 0 800.135 22.921 0 800.135
Obras em Andamento 1.911.251 0 6.582.668 4.536.362 0 4.671.417

5.054.707 0 49.155.944 6.267.464 0 44.101.237
Depreciação Acumulada -30.986.997 -30.009.609
Total Imobilizado 18.168.947 14.091.628

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 2022

(Em Reais)
Entradas e saídas de caixa e equivalentes de caixa 2.022 2.021
Fluxo de caixa das atividades operacionais:

Lucro/Prejuízo do exercício 1.361.063 -3.075.108
Itens que não afetam o caixa operacional
(+)Depreciação e amortização 977.389 826.457

2.338.452 -2.248.650
Aumento e diminuição das contas de ativo e passivo
(Aumento)/ diminuição em contas a receber 22.283 -320.593
(Aumento)/ diminuição nos estoques 882.647 -2.814.881
(Aumento)/ diminuição em impostos a recuperar -103.179 -101.599
(Aumento)/ diminuição em outros créditos 4.758 -544.978
Aumento/(diminuição) em fornecedores 3.857.707 208.918
Aumento/(diminuição) em outras contas s pagar/

Obrigações trabalhistas sociais e tributárias -13.451.757 9.465.540
(=) Total do Caixa líquido das

atividades operacionais -8.787.541 5.892.406
Fluxo de caixa das atividade de investimento:

(-) Investimentos -212.273 185.793
(-) Aquisição de imobilizado -5.054.707 -6.267.464
(+) Ações em tesouraria 252.359 0

(=) Total do Caixa líquido das
atividades de investimento -5.014.622 -6.081.671
Fluxo de caixa das atividades de financiamento:

Aumento em Empréstimos e financiamentos 13.808.526 4.738.151
Pagamento em Empréstimos e financiamentos -2.343.273 -2.285.827

(=) Caixa líquido das atividade de financiamento 11.465.253 2.452.324
Aumento / diminuição líquido de
caixa e equivalente de caixa 1.542 14.409
Caixa e equivalentes de caixa início do exercício 18.371 3.962
Caixa a equivalentes de caixa fim do exercício 19.913 18.371
Aumento / diminuição líquido de
caixa e equivalente de caixa 1.542 14.409
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

PUBLICADO NO JORNAL O HOJE EM 17/03/2023
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