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APAGRI CONSULTORIA AGRONÔMICA S.A. 

CNPJ: 05.049.520/0001-02 

Notas Explicativas 

 
Demonstrações Financeiras de 31 de Dezembro de 2021. 

 

 
NOTA 01 - CONTEXTO OPERACIONAL 

 
A empresa foi constituída em 14/05/2002 e se tornou uma sociedade 

anônima de capital fechado em 04/01/2016, conforme estatuto social 

registrado na JUCESP sob nº. 35300487184. A sociedade tem por objeto 

social a exploração da atividade de consultoria, treinamento na área 

agronômica, inclusive agricultura de precisão, desenvolvimento de 

programas e aplicativos de computador na área agronômica e 

processamento de dados, comercialização de máquinas, equipamentos e 

peças para uso agrícola, bem como a representação comercial de produtos 

e/ou serviços, como também a participação societária junto a outras 

empresas, na qualidade de quotista ou acionista. Tem por objetivo ainda, 

prestação de serviços técnicos profissionais nas áreas agronômica, 

veterinária, análises de adubos, fertilizantes, corretivos agrícolas, sementes, 

rações, suplementos minerais, efluentes, água e resíduos agroindustriais, 

assessoria e a representação por conta de terceiros. 

 

 
NOTA 02 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas 

contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, 

incluindo os pronunciamentos, as orientações e interpretações emitidas pelo 

Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC - PME. 

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores 

conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes encargos incorridos até a data do balanço patrimonial. 

Quando aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados 

com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o risco de 

cada transação. – Provisões – Uma provisão é reconhecida em decorrência 

de um evento passado que originou um passivo, sendo provável que um 

recurso econômico possa ser requerido para saldar a obrigação. As 

provisões são registradas quando julgadas prováveis e com base nas 

melhores estimativas do risco envolvido. 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis até o encerramento do exercício 
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seguinte são classificados como circulantes. 

 

 

NOTA 03 - FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (NBC T 2.1) 

 
 

A empresa mantém um sistema de escrituração uniforme dos seus atos e 

fatos administrativos, por meio de processo eletrônico, terceirizado. 

Os registros contábeis contem o número de identificação dos lançamentos, 

em conformidade com respectivos documentos de origem externa ou 

interna. 

 
 

NOTA 04 – FORMALIDADE DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL (NBC T 2.2) 

 
 

A documentação contábil da empresa é composta por todos os documentos, 

livros, papéis, registros e outras peças, que apoiam ou compõem a 

escrituração contábil. 

A documentação contábil é hábil, revestida das características intrínsecas ou 

extrínsecas essenciais, definidas na legislação, na técnica-contábil ou 

aceitas pelos “usos e costumes”. A empresa mantém em boa ordem a 

documentação contábil. 

 

 
NOTA 05 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 
 
Os valores contabilizados neste grupo representam dinheiro em caixa, 

depósitos bancários, investimentos de curto prazo de alta liquidez, que são 

prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitos 

a um insignificante risco de mudança de valor. 

 

 
NOTA 06 – DUPLICATAS A RECEBER 
 
 
As contas a receber de clientes são inicialmente 

reconhecidas pelo valor original da transação, podendo ser ajustadas, 

quando aplicável, pela provisão para créditos de liquidação duvidosa. A 

provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando 

existe uma evidência provável de que a empresa não será capaz de 

receber todos os valores devidos. Em 2021, foi reconhecido um total de        

R$ 103.435,08 referente à provisão para créditos de liquidação duvidosa. 

 

 
NOTA 07 – ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS  
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A empresa mantém um controle para reembolso das despesas provenientes de 

viagens realizadas pelos funcionários. É mantido um fundo fixo controlado via 

sistema e reconhecido na contabilidade de forma analítica. Além dos 

adiantamentos para despesas de viagens, compõem também esse grupo as 

contas de adiantamentos de férias, referente ao saldo de férias coletivas já 

pagas que serão descontadas na folha 01/2022. 

 
NOTA 08 - ATIVO IMOBILIZADO 
 
 
Registrados pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive 

juros e demais encargos financeiros capitalizados. A depreciação dos ativos 

encontra seu calculo de conformidade com o método linear, outrossim, 

levando em consideração o tempo de vida útil dos bens como os respectivos 

valores residuais. 

 
 
COMPOSIÇÃO DO ATIVO IMOBILIZADO 
 

        

Contas Saldo Contábil 
Depreciação 
Acumulada 

Imobilizado Líquido 
31/12/2021 

Aparelhos Telefônicos 
 R$         37.810,02   R$        2.508,45   R$    35.301,57  

Equip. p/ Proc. De dados  
 R$       216.906,94   R$   159.013,13   R$    57.893,81  

Ferramentas  R$           4.600,00   R$              38,34   R$      4.561,66  

Máquinas, Aparelhos 
Equipamentos 

 R$       385.890,22   R$   108.587,31   R$  277.302,91  

Móveis e Utensílios  R$         66.334,44   R$     36.792,16   R$    29.542,28  

Veículos  R$       598.904,88   R$   488.426,58   R$  110.478,30  

Máquinas Aparelhos 
Equipamentos 

 R$         23.537,65   R$     11.643,69   R$    11.893,96  

Ubersolo – Máquinas 
Equipamentos 

 R$   1.143.820,62   R$   729.186,53   R$  414.634,09  

Ubersolo – Móveis 
Utensílios   R$         52.042,07   R$     28.806,07   R$    23.236,00  

Ubersolo – Equip. 
Informática   R$           9.323,90   R$        8.722,00   R$          601,90  

Ubersolo – Veículos  R$         55.534,38   R$     46.666,82   R$      8.867,56  
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NOTA 09 – Instituições Financeiras -  Empréstimos 
 

 
Os saldos do grupo 2.1.01.001 no Passivo Circulante e 2.2.01.001 no 

Passivo Não Circulante correspondem à linha de crédito bancário 

contratada pela empresa para financiamento da folha de pagamento em 

consequência da Pandemia. Está sendo pago conforme prazos do contrato, 

totalizando o saldo em 2021: 

 
Empréstimos (Circulante) – R$ 37.216,15  

Empréstimos (Não Circulante) – R$ 31.013,48 

 
 
NOTA 10 – Receita Líquida 

 
Receita Líquida do ano de 2021: 

Receita Bruta R$ 20.329.841,70 

Deduções R$(1.647.781,81) 

Receita Líquida R$ 18.682.059,89 

 
 
NOTA 11 – Apuração do Resultado 
 
 
O resultado das operações é apurado em conformidades com o regime 

contábil da competência dos exercícios, tanto para o reconhecimento de 

receitas quanto de despesas. 

 

 

NOTA 12 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
 

 

O Capital social, totalmente subscrito e integralizado em moeda corrente 

nacional é de R$ 484.000 e representado por 364.363 ações ordinárias 

classe A, 115.637 ações nominativas ordinárias classe B e 4.000 ações 

nominativas preferenciais classe A, todas com valor nominal de R$ 1,00. 

 

Quadro Societário 

Tipo de Ações Nomes Ações % 

Preferencialistas A Tesouraria 1.325 0,27% 

Ordinárias A Sergio Luis Góes 231.464 47,82% 

Ordinárias B Alexsander João Gheno 65.512 13,54% 

Ordinárias B Aredison da Silva Andrade 50.125 10,36% 

Ordinárias A Nelson Henrique Dall Acqua 44.366 9,17% 

Ordinárias A Ailton Gamba Junior 43.942 9,08% 
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Ordinárias A Luis Fernando Magron Zanuncio 19.024 3,93% 

Ordinárias A Mauro Luciano Wontroba  12.905 2,67% 

Ordinárias A Tiago Capello Garzella 12.662 2,62% 

Preferencialistas A Jonas Canesin Gomes 255 0,05% 

Preferencialistas A Davi Gabriel Azevedo Besso 2.420 0,50% 

    484.000 100,00% 
 

 

 

 
 

APAGRI CONSULTORIA AGRONÔMICA S.A JULIANA FERRAZ FRANHANI 

SÉRGIO LUIS GOES  CRC: 1-SP-261553/O-7 

CPF: 073.205.198-36 CPF: 224.709.258-60 

Acionista Contadora 




