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MONSTRAÇÕES CONTÁBEIS. A AIMAR � Agroindustrial do Maranhão S.A. e empresas controladas submetem à
apreciação de seus acionistas o relatório da administração, e, ainda, acompanhadas do relatório dos Auditores
Independentes, as correspondentes demonstrações contábeis societárias consolidadas referentes ao exercício
findo em 31 de dezembro de 2021 consolidado de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As
demonstrações contábeis do exercício de 2021 da Companhia foram submetidas à auditoria independente da BDO
RCS Auditores Independentes, de acordo com as melhores práticas do mercado e, consequentemente, sofreram
impactos pela aplicação dos novos pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC). A AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A. (�Companhia�) estabelecida na Cidade de Imperatriz no Estado do
Maranhão - MA, completou em 2021, 36 anos de existência em uma região de fronteira agrícola com inúmeras
barreiras que foram vencidas, consolida o seu potencial de crescimento e contribui de forma sustentada para o
desenvolvimento econômico e social da região de sua influência. A prioridade no processo de reorganização tem
como objetivo a busca da organização e do desenvolvimento dos recursos humanos regionais, que contribuirão de
maneira decisiva para o crescimento da Companhia. Convém ainda destacar nas ações do exercício, os contínuos
esforços e investimentos para aperfeiçoar os processos produtivos da Companhia e suas controladas nas planta-
ções de cana-de-açúcar própria e de produtores associados de cana-de-açúcar, com o objetivo de garantir
disponibilidade adequada de matéria-prima e produtividade na próxima safra, estando os plantios executados
preparados para a colheita mecanizada. Ao mesmo tempo, a Companhia aumentou as ações de caráter social, assim
como as de preservação de recursos ambientais, por meio de programas reconhecidos e do apoio à capacitação de
colaboradores e comunidades vizinhas à sua unidade industrial. No exercício de 2021, apesar das dificuldades
inerentes à pandemia do COVID 19, a �Companhia� praticou todos os protocolos de segurança para preservar a
saúde de seus colaboradores e priorizou algumas medidas importantes que amenizaram os impactos: 1-O imple-
mento da colheita mecanizada de 50% em 2020, para 70% em 2021 em função da escassez da mão de obra de
trabalhadores para o corte manual, que em até 2019 a colheita manual era de 100%. 2-O Aumento de área plantada
em 1.500 hectares com cana de 12 meses, sendo 60% do plantio com mudas pré-brotadas (MPB), que contribuiu
significativamente com o aumento de produção para a safra de 2022/2023. 3-Os tratos culturais foram realizados em
100% do canavial, enquanto em 2020, em função das dificuldades na logística e escassez de fertilizantes impostas
pela pandemia da COVID-19, foram realizados apenas em 50% da área colhida. A colheita mecanizada e o implemen-
to do plantio de cana de 12 meses utilizando mudas pré-brotadas (MPB), amenizaram a principal barreira da safra
que foi a dificuldade de contratação de mão de obra. Implantação dos projetos de expansão elaborados por
especialistas de renome do setor sucroenergético visando a moagem de 1.200.000 toneladas safra/ano: Plano
Diretor Agrícola; Plano Diretor Irrigação; Plano Diretor Indústria; Plano Negócios. A estimativa de plantio de cana de
açúcar será de aproximadamente 1.500 hectares. A estimativa de produção de cana-de-açúcar para a safra 2022/
2023 será aproximadamente 700 mil toneladas. A estimativa de produção de cana-de-açúcar para a safra 2023/2024
será de aproximadamente 750 mil toneladas. A Companhia vem implantando alternativas técnicas para melhorar a
produtividade e longevidade dos canaviais e consequente redução de custos de produção, destacando-se os
sistemas de:  ambiente de produção, fertilização de solos, planejamento/adequação dos cronogramas de plantio,
tratos culturais e de colheita. As áreas de cana de açúcar estão sendo sistematizadas para alcançar uma colheita
mecanizada em 100% da área. Ocupação das terras próprias disponíveis para o cultivo da cana-de-açúcar repre-
senta atualmente 10.000 hectares. Desenvolvimento de políticas para o aumento da matéria-prima própria e de
produtores associados para ocupação da capacidade ociosa de processamento de cana-de-açúcar. Investimento
em sistema de irrigação, visando obter maior produtividade, produção e qualidade da matéria-prima, diminuindo os
riscos climáticos e de produção, gerando consequentemente menores custos de produção. Consolidação da
Governança Corporativa e melhora da estrutura financeira da Companhia e suas controladas. Serviços prestados
por auditoria externa. A política de atuação da Companhia na contratação de serviços não relacionados à auditoria
externa com os nossos auditores independentes, se fundamenta nos princípios que preservam a independência do
auditor. Esses princípios consistem, de acordo com os princípios internacionalmente aceitos, em (a) o auditor não
deve auditar o seu próprio trabalho; (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu cliente; e (c) o auditor
não deve promover os interesses de seu cliente. Declaração da Diretoria da Companhia: Revisaram, discutiram e
concordaram com as opiniões expressas no relatório do auditor independente sobre as demonstrações contábeis
da Companhia, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021 emitido pela BDO RCS
Auditores Independentes. Considerações finais. A Companhia registra seus agradecimentos a todos os que colabo-
raram para a concretização dos objetivos estabelecidos ao longo da safra 2021/2022, em especial seus acionistas,
colaboradores, clientes, fornecedores e seus aliados. Imperatriz (MA), 18 de março de 2022. A Administração.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CON-
SOLIDADAS. Aos Administradores e Acionistas da AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A. Imperatriz � MA.
Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Examinamos as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas da AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A. (�Compa-
nhia�), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que compreendem o balanços patrimoni-
ais em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas 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 corresponden-
tes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelo possível
efeito do assunto descrito na seção a seguir intitulada �Base para opinião com ressalva� sobre as demonstrações
contábeis�, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da AIMAR - Agroin-
dustrial do Maranhão S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de
caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil. Base para opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis. Conforme mencionado na
Nota Explicativa nº 17, a Companhia e suas controladas apresentam obrigações tributárias nos montantes de R$
66.855 e R$ 321.180, respectivamente na controladora e no consolidado. A Companhia, orientada por seus asses-
sores legais, ingressou com uma ação judicial para compensar tais débitos tributários com o ativo contingente
oriundo da ação judicial movida contra o Banco do Brasil S.A que já foi julgado procedente nas primeiras instancias.
Entretanto, em 31 de dezembro de 2021, não foi possível concluir, mesmo através de procedimentos alternativos, do
valor de realização de tais obrigações tributárias. Consequentemente, não temos como opinar sobre os possíveis
efeitos que poderiam trazer sobre o resultado e a posição patrimonial e financeira da Companhia para o exercício
findo em 31 de dezembro de 2021. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internaci-
onais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir
intitulada �Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis�. Somos independentes em
relação à AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A., 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
(CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com ressalva sobre as
demonstrações contábeis individuais e consolidadas. Ênfases. Empréstimos. Conforme mencionado na Nota
Explicativa nº 16, a Companhia acionou judicialmente o Banco do Brasil S.A., com a demanda de danos materiais e
lucros cessantes em face do não repasse de recursos e alterações contratuais de crédito relativo a implantação da
planta da Companhia, conforme linha de crédito do Banco Internacional para a Reconstrução e o Desenvolvimento
(BIRD), ao qual o Banco do Brasil S.A. é o agente financeiro intermediário. A Administração da Companhia em
conjunto com seus assessores legais tem como opinião a probabilidade de êxito provável para os valores a serem
ressarcidos e os valores a pagar, considerando o ganho de causa nas instâncias judiciais até o momento. Nossa
opinião não está ressalvada quanto a esse assunto. Outras informações que acompanham as demonstra-
ções contábeis e o relatório do auditor. A Administração da Companhia é responsável por essas outras
informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não
abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório
da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demons-
trações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da
Administração somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabili-
dades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis. A Administração é responsá-
vel pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na
elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a
AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A. continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações
contábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar a AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A. ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Nossos objetivos são obter
segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Seguran-
ça razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria 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, individualmente ou em
conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas
com base nas referidas demonstrações contábeis. 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
contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de audito-
ria 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 represen-
tações falsas intencionais; Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejar-
mos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião
sobre a eficácia dos controles internos da AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A.; 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 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
AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis 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 AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A. a não mais se manter em continuidade operacional; Avaliamos
a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive as divulgações e se as
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o
objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança 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 traba-
lhos. Fortaleza, 18 março de 2022. BDO RCS Auditores Independentes SS. CRC 2 SP 013846/O-1 � S � MA.
Henrique Herbel de Melo Campos. Contador CRC 1 SP 181015/O-3 � S � MA.

AIMAR � AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S.A. Notas explicativas da Administração às demonstra-
ções contábeis individuais e consolidadas. Em 31 de dezembro de 2021 e 2020. (Em milhares de reais).

1. Contexto operacional. O Grupo Aimar é constituído das seguintes empresas, Aimar � Agroindustrial do Mara-
nhão S.A. (controladora), Maity Bioenergia Ltda. (indústria) e Maity Agrícola Ltda. (agrícola) que possuem as
seguintes atividades: AIMAR - Agroindustrial do Maranhão S.A.: é uma Companhia de capital fechado, sediada
na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, que foi constituída em 21 de maio de 1985 e tem como objeto social
desenvolver a atividades agrícola e industrial de transformação de produtos agrícolas, especialmente a cultura e a
industrialização da cana-de-açúcar para a produção de etanol, açúcar e derivados, inclusive para finalidades
energéticas e industriais, bem como a exportação e importação de produtos e bens relacionados com suas ativida-
des, podendo ainda participar de outras sociedades como acionista ou cotista;  Maity Bioenergia Ltda.: sociedade
por cotas de responsabilidade limitada unipessoal, sediada na Cidade de Imperatriz, Estado do Maranhão, com
unidade produtiva na Cidade de Campestre do Maranhão, Estado do Maranhão. Foi constituída em 23 de setembro de
2004 e tem por objetivo atuar no campo das atividades agrícolas e industriais, dedicando-se à cultura da Cana � de
- Açúcar, sem exclusão de outras, inclusive aquelas destinadas à pecuária, florestamento e reflorestamento,
visando o equilíbrio ambiental e a melhor produtividade agrícola da cultura principal; realizando o processamento
industrial da cana-de-açúcar para a produção de açúcar, álcool e seus derivados, alimentares e combustíveis,
outros produtos industriais da matéria vegetal e geração de energia elétrica; a comercialização de seus produtos e
insumos em geral, através, inclusive de exportação e importação, a elaboração de projetos agrícolas e industriais
para o uso próprio ou de terceiros e a prestação de serviços de assistência técnica e operacionais a terceiros;
Maity Agrícola Ltda.: sociedade por cotas de responsabilidade limitada unipessoal, sediada na Cidade Campestre
do Maranhão, Estado do Maranhão. Foi constituída em 16 de março de 2006 e tem como objetivo social atuar no
campo das atividades agrícolas, dedicando-se ao cultivo de cana-de-açúcar e outros produtos agrícolas, bem como
a atividades agropecuárias; Agrícola Nossa Senhora das Graças S.A.: sociedade anônima de capital fechado,
sediada na Cidade Imperatriz, Estado do Maranhão. Foi constituída em 2 de junho de 1986 e tem como objetivo social
atuar no campo das atividades agrícolas, dedicando-se ao cultivo de cana-de-açúcar e outros produtos agrícolas,
bem como a atividades agropecuárias; Alfa 8 Agricultura Ltda.: sociedade por cotas de responsabilidade limitada,
sediada em Campestre do Maranhão, Estado do Maranhão. Tem como objetivo social atuar no campo das atividades
agrícolas e serviços de consultorias. Eventos societários. Em 24 de Fevereiro de 2021, a controlada direta Maity
Agrícola Ltda., resolve constituir uma sociedade empresária limitada unipessoal, sob o nome de Alfa 8 Agrícola Ltda.,
com sede no município de Campestre do Maranhão, Estado do Maranhão, com objetivo social atuar no campo das
atividades agrícolas e consultorias. A constituição da dessa nova sociedade se deu através da integralização do
adiantamento a fornecedor detido com o fornecedor de cana Olinto Pereira Maia. A nova empresa possui capital
social de R$ 18.111.561,00 (dezoito milhões e cento e onze mil e quinhentos e sessenta e um reais) dividido em
18.111.561 (dezoito milhões e cento e onze mil e quinhentas e sessenta e uma) quota social, com valor nominal de
R$ 1,00 (um real) cada uma. Em 31 de Março 2021, a Maity Agrícola Ltda., cede e transfere de forma irrevogável e
irretratável, a título oneroso 01 quota social de emissão da sociedade correspondente a R$ 1,00 (Um real) do capital
social, representativa de 0,01% do total deste, para AIMAR-AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S/A, sociedade por
ações, inscrita no CNPJ 07.636.897/0001-93. Deliberam as sócias pela transformação do tipo societário da ALFA 8
AGRICULTURA LTDA, de sociedade empresária limitada para sociedade por ações, mantendo-se integralmente o
capital social da sociedade, que atualmente é de R$ 18.111.561,00 (dezoito milhões e cento e onze mil e quinhentos
e sessenta e um reais), integralizado e dividido em 18.111.56 (dezoito milhões e cento e onze mil e quinhentas e
sessenta e uma) quota social no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada. Planos para recuperação da lucrati-
vidade. Em virtude do prejuízo acumulado bem como o capital circulante negativo, a Companhia e suas controladas
estão tomando as seguintes medidas para melhoria nos resultados dos próximos anos: i. Aumento da produtividade
agrícola através de implantação de sistemas de melhorias nos processos agrícolas, destacando o aumento do
potencial do solo por meio da aplicação de práticas do Ambiente de Produção da Cana (AMBICANA); ii. Aumento da
produção com ampliação da área plantada em 1.500 há, com sistema de plantio de cana sobre cana. iii. Aumento da
produtividade através da implantação de sistemas de irrigação com utilização de pivôs centrais e alas fixas; iv.
Aumento da eficiência industrial através de implantação de sistemas de melhorias dos processos industrial, visando
otimizar a capacidade de processamento industrial, minimizando perdas no processo; v. Qualificação da mão de
obra através treinamentos operacionais e de gestão, visando a otimização dos recursos de forma geral. Por
consequência das medidas acima, garantirá para a Companhia e suas controladas um aumento da produtividade
agrícola, longevidade dos canaviais, garantia da eficiência industrial, proporcionar maiores rendimentos industriais
e redução de custos. Pandemia COVID -19. A pandemia causada pelo Covid-19 exigiu da empresa uma resposta
rápida para proteger a saúde e o bem-estar dos seus colaboradores e comunidade, tomando medidas para preser-
var os fatores econômicos e operacionais, mitigando possíveis efeitos negativos. As medidas foram imediatamente
implementadas seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde (OMS). Foi criado Comitê de Crise para
tratar de providências, alterações ou adequações do negócio relacionados ao efeito do COVID-19. Foram implemen-
tados sistema de quarentena para colaboradores suspeitos de contágio, medidas com medição de temperatura, uso
de máscaras faciais, higienização constante dos meios de transportes e espaços internos dos ambientes de
trabalho com álcool 70%. Em parceria com secretaria municipal de Saúde foram realizadas diversas campanhas com
vacinação nas dependências da Companhia. Até a data de emissão destas demonstrações contábeis, apesar das
incertezas decorrentes do mercado, a Companhia não identificou impactos relevantes a serem divulgados decor-
rentes da pandemia causada pelo COVID-19 que impliquem em mudanças nas políticas contábeis. 2. Base de
preparação. 2.1. Base de apresentação. As demonstrações contábeis individuais e consolidadas foram prepa-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, os pronunciamentos, as orientações e interpreta-
ções emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e disposições contidas na Lei das Sociedades por
Ações que incorporam as alterações trazidas pelas Leis nos 11.638/07 e 11.941/09. A Companhia considerou as
orientações contidas na Orientação Técnica OCPC 07 na elaboração das demonstrações contábeis. Desta forma,
as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis estão evidenciadas nas notas explicativas e
correspondem às utilizadas pela Administração da Companhia na sua gestão. As principais políticas contábeis
aplicadas na preparação destas demonstrações contábeis estão definidas a seguir. Essas políticas vêm sendo
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo disposição em contrário. A emissão das de-
monstrações contábeis individuais e consolidadas foi autorizada pelo Conselho de Administração em 14 de abril de
2022. 2.2. Base de mensuração. As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico,
exceto pela valorização de certos ativos e passivos como instrumentos financeiros, os quais são mensurados pelo
valor justo. 2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação. Essas demonstrações contábeis individuais e
consolidadas são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia e suas controladas. Todas as
informações financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma. 2.4. Uso de estimativas e julgamentos. A preparação das demonstrações contábeis
individuais e consolidadas exige que a Administração 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. Ativos e passivos sujeitos às estimativas e às premissas incluem, entre
outros, o valor residual e a vida útil estimada do ativo imobilizado, provisão para redução ao valor recuperável e o
valor justo do ativo biológico. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas, uma vez que os critérios são
revistos de maneira contínua. Revisões em relação a estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados. 3. Principais políticas contábeis. As
principais políticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas são, entre outras, as seguintes: 3.1. Base de consolidação. As demonstrações contábeis consoli-
dadas incluem as informações da Companhia e suas controladas diretas, a seguir relacionadas, cuja participação
percentual na data do balanço é assim resumida:

As políticas contábeis foram aplicadas com uniformidade em todas as empresas consolidadas e consistentes
com aquelas utilizadas no período anterior. As demonstrações contábeis consolidadas foram preparadas de acordo
com os seguintes principais critérios: (i) Os saldos e as transações intragrupo e quaisquer receitas ou despesas
não realizadas derivadas de transações intragrupo, são eliminados na preparação das demonstrações contábeis
consolidadas; (ii) Ganhos não realizados oriundos de transações com investida registrada por equivalência patri-
monial são eliminados contra o investimento na proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não
realizadas são eliminadas da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados. 3.2. Caixa e equiva-
lentes de caixa. Incluem saldos de caixa e saldos positivos em contas bancárias que possuem liquidez imediata,
e estão apresentados ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor contábil das datas dos balanços e com
risco insignificante de mudança de seu valor de mercado. Portanto, um investimento normalmente qualifica-se como
equivalente de caixa somente quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar
da data da aquisição. 3.3. Estoque. Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor
realizável líquido. A valorização dos estoques é efetuada pelo custo médio de aquisição e inclui gastos incorridos na
aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-los às suas
localizações e condições existentes. 3.4. Ativo biológico. Os ativos biológicos correspondem aos produtos
agrícolas em desenvolvimento (cana em pé) produzidos nas lavouras de cana-de-açúcar (planta portadora), que
serão utilizadas como matéria-prima na produção de açúcar e etanol no momento da sua colheita. Esses ativos são
mensurados pelo valor justo menos as despesas de vendas. As premissas significativas utilizadas na determinação
do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na Nota Explicativa nº 09. Em determinadas circunstâncias,
a estimativa do valor justo menos as despesas de venda se aproxima do corresponde valor de custo de formação
até aquele momento, especialmente quando uma pequena transformação biológica ocorre desde o momento inicial
ou quando não se espera que o impacto dessa transformação sobre o preço seja material e, nesses casos, os
gastos incorridos constituem-se como referência de valor justo. Lavouras de cana-de-açúcar correspondem às
plantas portadoras (bearer plants) que são exclusivamente utilizadas para cultivar a cana-de-açúcar. A cana-de-
açúcar é classificada como cultura permanente, cujo ciclo produtivo economicamente viável tem, em média, seis
anos após o seu primeiro corte e classificados na Rubrica �Imobilizado�. A cana-de-açúcar no momento da colheita
é considerada como produto agrícola e é mensurada pelo valor justo, menos despesas com vendas, o qual é
determinado pelas quantidades colhidas, valorizadas pelo valor do Conselho dos Produtores de Cana-de-Açúcar,
Açúcar e Álcool do Nordeste, estado de Alagoas (CONSECANA/NE) acumulado do respectivo mês. O valor justo da
cana-de-açúcar colhida passará a ser o custo da matéria-prima utilizada no processo produtivo de açúcar e etanol.
3.5. Outras contas a receber. Estas são demonstradas ao valor de custo ou de realização, dos dois, o menor,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetários auferidos. 3.6. Imobilizado. Reconheci-
mento e mensuração. Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
deduzido de depreciação acumulada e eventuais perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumula-
das. O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um ativo. O custo de ativos construídos
pela própria Companhia inclui: O custo de materiais e mão de obra direta; Quaisquer outros custos para colocar o
ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Adminis-
tração; Os custos de desmontagem e de restauração do local onde estes ativos estão localizados. Quando partes
de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como itens individuais (componentes
principais) de imobilizado. Ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado (apurados pela diferença entre
os recursos advindos da alienação e o valor contábil do imobilizado) são reconhecidos em outras receitas (despe-
sas) líquidas. As plantações de cana-de-açúcar (soqueiras) são classificadas como ativo imobilizado, mensuradas
pelo custo amortizado e serão depreciadas ao longo de sua vida útil de forma decrescente com base na produtivi-
dade esperada no âmbito do CPC 27. Custos subsequentes. Gastos subsequentes são capitalizados na medida
em que seja provável que benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia. Gastos de
manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado. Depreciação. Itens do ativo imobilizado são
depreciados pelo método linear no resultado do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada compo-
nente. Ativos arrendados são depreciados pelo menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do
contrato a não ser que seja certo que a Companhia obterá a propriedade do bem ao final do arrendamento. Terrenos
não são depreciados. Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são instalados e estão
disponíveis para uso ou, em caso de ativos construídos internamente, do dia em que a construção é finalizada e o
ativo está disponível para utilização. As taxas médias anuais de depreciação para o exercício corrente e comparati-
vo são as seguintes:

o progresso
DESDE 1970
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5. Determinação do valor justo. Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem a determi-
nação do valor justo tanto para os ativos e passivos financeiros como para os não financeiros.  Os valores justos
têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos métodos a seguir. As informa-
ções adicionais sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específi-
cas àquele ativo ou passivo. Ativos biológicos. A metodologia adotada pela Companhia para satisfazer à exigên-
cia de cálculo é a avaliação econômica e financeira do ativo biológico de cana-de-açúcar através do fluxo de caixa
descontado. O fluxo de caixa futuro descontado é efetuado considerando premissas como preço da tonelada de
cana-de-açúcar, produtividade, custos de corte, carregamento e transporte, custo dos tratos culturais, custos de
parceria, impostos, entre outros. A taxa de desconto utilizada para descontar o fluxo de caixa ao valor presente é
calculada com base no Custo Médio Ponderado de Capital (WACC). Outros passivos financeiros não derivati-
vos. O valor justo que é determinado para fins de divulgação é calculado baseando-se no valor presente do principal
e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação das
demonstrações contábeis. Quanto ao componente passivo dos instrumentos conversíveis de dívida, a taxa de juros
de mercado é apurada por referência a passivos semelhantes que não apresentam uma opção de conversão. Para
arrendamentos financeiros, a taxa de juros é apurada por referência a contratos de arrendamento semelhantes.

6. Caixa e equivalentes de caixa

Com base nas estimativas de receitas e custos, os assessores econômicos determinaram os fluxos de caixa
descontados a serem gerados a valor presente, considerando taxas de desconto comumente praticadas no merca-
do. As variações no valor justo são registradas na rubrica de ativos biológicos e tem como contrapartida a Subconta
�Variação no valor justo dos ativos biológicos�, na Rubrica �Custo dos produtos vendidos� no resultado do exercício.
O modelo e as premissas utilizadas na determinação do valor justo representam a melhor estimativa da Administra-
ção na data das demonstrações contábeis e são revisados anualmente e, se necessário, ajustados. A movimenta-
ção do valor justo dos ativos biológicos durante os exercícios é a seguinte:

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada encerramento de
exercício financeiro e eventuais ajustes são reconhecidos como mudança de estimativas contábeis. 3.7. Ativos de
arrendamento. A Companhia adota o pronunciamento IFRS 16/CPC 6 (R2) � Operações de arrendamento mercantil,
considerando como base de análise os contratos com ativos identificáveis, cujo controle do uso do ativo, benefícios
econômicos, entre outros aspectos previstos no pronunciamento, são exclusivos da Companhia e suas controla-
das, independente da forma jurídica dada ao contrato. Contratos de prestação de serviços e acordos de forneci-
mento foram equiparados a contratos de arrendamento quando há ativo identificável. A depreciação do direito de uso
é calculada com base no prazo de vigência de cada contrato de arrendamento. Adicionalmente a Companhia declara
que não houve alterações e/ou reavaliações em seus contratos de arrendamento em consequência da pandemia
COVID-19. 3.8. Instrumentos financeiros. Classificação � Ativos e passivos financeiros. O CPC 48/IFRS 9
contém três principais categorias de classificação para ativos   financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do resultado (VJR).
Redução ao valor recuperável (impairment) - Ativos financeiros e ativos contratuais. O modelo de perdas
esperadas se aplicará aos ativos financeiros mensurados ao custo amortizado ou ao Valor Justo por meio de Outros
Resultados Abrangentes - VJORA, com exceção de investimentos em instrumentos patrimoniais e ativos contratu-
ais. As provisões para perdas esperadas foram mensuradas com base nas perdas de crédito esperadas para a
vida inteira, ou seja, perdas de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao longo da vida
esperada de um instrumento financeiro. As perdas estimadas foram calculadas com base na experiência real de
perda de crédito com base na melhor estimativa da Administração. Compensação de instrumentos financei-
ros. Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial quando há
um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los em uma base
líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 3.9. Provisões. Uma provisão é reconhecida, em
função de um evento passado, se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As provisões são
apuradas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que reflete as
avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo. Os custos
financeiros incorridos são registrados no resultado. 3.10. Reconhecimento da receita. A Companhia avaliou os
cinco passos para reconhecimento e mensuração da receita, conforme requerido pelo CPC 47/IFRS 15: Identificar os
tipos de contratos firmados com seus clientes; Identificar as obrigações presentes em cada tipo de contrato;
Determinar o preço de cada tipo de transação; Alocar o preço às obrigações contidas nos contratos; Reconhecer
a receita quando (ou na medida em que) a Empresa satisfaz cada obrigação do contrato. A Companhia analisou sua
principal receita que é com venda de álcool e açúcar no mercado interno. Após análise detalhada dessas receitas,
a Companhia concluiu que as mesmas são reconhecidas conforme contratos firmados, cuja obrigação de desempe-
nho é atendida ao longo do tempo e o valor da contraprestação reflete o valor justo a receber no momento em que
os serviços são efetivamente transferidos ao cliente. 3.11. Receitas e despesas financeiras. As receitas
financeiras abrangem receitas de juros e descontos obtidos. A receita de juros é reconhecida no resultado por meio
do método dos juros efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos e
financiamentos, despesas bancárias e descontos concedidos. 3.12. Imposto de Renda e Contribuição Social.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são calculados com base nas alíquotas
de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e
9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos
fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real. Imposto de Renda e Contribuição Social
diferidos são reconhecidos sobre as diferenças geradas entre os ativos e passivos reconhecidos para fins fiscais
e correspondentes valores reconhecidos nas demonstrações financeiras consolidadas. Imposto de renda e contri-
buição social diferidos são determinados considerando as taxas (e leis) vigentes na data de preparação das
demonstrações financeiras consolidadas e aplicáveis quando o respectivo imposto de renda e contribuição social
forem realizados. Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão
em que seja provável que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças temporárias possam ser
utilizadas e prejuízos fiscais possam ser compensados. 4. Instrumentos financeiros. 4.1. Fatores de risco
financeiro. As atividades da Companhia a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado (risco de taxa de
juros), risco de crédito e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevi-
sibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da
Companhia. A gestão de risco é realizada pela alta Administração da Companhia, segundo as políticas aprovadas
pelos acionistas. A Alta Administração da Companhia identifica, avalia e protege a Companhia contra eventuais
riscos financeiros. (a) Risco de mercado (taxa de juros). Este risco é oriundo da possibilidade de a Companhia
vir a incorrer em perdas por conta de flutuações nas taxas de juros (aplicável nas atualizações dos passivos
tributários). Com relação a taxa de juros, a Administração da Companhia entende que esse risco é reduzido, pois os
passivos tributários são garantidos pela ação judicial do Banco do Brasil S.A. (b) Risco de crédito. O risco de
crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, bem como de exposições de crédito com clientes. Para bancos e
instituições financeiras, são aceitos somente títulos de entidades consideradas de primeira linha. Para os créditos
com clientes, apesar de atualmente haver uma concentração de recebíveis em quatro clientes, a Administração da
Companhia faz um gerenciamento constantes de tais cliente. (c) Risco de liquidez. A previsão de fluxo de caixa é
realizada pela Administração da Companhia. A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de
liquidez da Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais.
4.2. Instrumentos financeiros por categoria. A Companhia entende que os instrumentos financeiros, que estão
reconhecidos nas demonstrações contábeis pelo seu valor contábil, são substancialmente similares aos que seriam
obtidos se fossem negociadas no mercado, e a Administração entende que os valores registrados se aproximam de
seu valor justo. A seleção dos ativos e passivos apresentados nesta nota ocorreu em razão de sua relevância. Não
é prática da Companhia contratar instrumentos financeiros para fins especulativos. Em 31 de dezembro de 2021, a
Companhia não detinha instrumentos financeiros derivativos ou outros instrumentos de riscos semelhantes. A
classificação dos principais instrumentos financeiros da Companhia é apresentada conforme a seguir:

A Companhia faz análise individual das suas contas a receber, de forma a mensurar a necessidade de constitui-
ção de provisão para perdas. Para 31 de dezembro de 2021, a Administração entende não haver a necessidade de
constituição da provisão para perdas.

8. Estoques

9. Ativos biológicos. Os ativos biológicos correspondem ao plantio e cultivo de cana-de-açúcar, que serão
utilizadas como matéria-prima na produção de açúcar e etanol na próxima safra. Esses ativos são mensurados pelo
valor justo menos as despesas de vendas. Em 31 de dezembro de 2021, a controlada Maity Agrícola Ltda. possuía
lavouras de cana-de-açúcar, cultivadas no Estado do Maranhão, que foi utilizada como matéria-prima em processos
industriais da Maity Bioenergia Ltda. O cultivo de cana-de-açúcar é iniciado pelo plantio de mudas em terras próprias
ou de terceiros e o primeiro corte ocorre após um período de 12 a 18 meses do plantio, quando a cana é cortada e
a raiz (�soqueira�) continua no solo. Após cada corte ou ano/safra, a soqueira tratada cresce novamente, dando em
média um total de seis safras. O valor justo das lavouras de cana-de-açúcar foi determinado utilizando-se a
metodologia de fluxo de caixa descontado, considerando basicamente: (i) Entradas de caixa obtidas pela
multiplicação da: (i) produção estimada, medida em quilos de ATR (Açúcar Total Recuperável); e do (ii) preço atual
de mercado da cana-de-açúcar, o qual é estimado com base em dados públicos e estimativas de preços praticados
pela Companhia; (ii) Saídas de caixa representadas pela estimativa de: (i) custos necessários para que
ocorra a transformação biológica da cana-de-açúcar (tratos culturais) até a colheita; (ii) custos com a colheita/corte,
carregamento e transporte - CCT; (iii) custos de arrendamento e parceria agrícola; e (iv) impostos incidentes sobre
o fluxo de caixa positivo. As principais premissas que foram utilizadas na determinação do referido valor justo são:

10. Adiantamentos

(i) Conforme divulgado na nota explicativa n° 1 o referido adiantamento a fornecedor foi integralizado como
capital social na controlara indireta Alfa 8 Agricultura Ltda.

11. Outros créditos

(i) Valor a receber por sua controlada indireta Alfa 8 Agricultura Ltda. proveniente da integralização capital social
com direito de crédito sobre Espólio de Olinto Pereira Maia, credito reconhecido e confessado conforme Escritura
pública de confissão de dívidas, garantia por alienação de bem imóvel e outras avenças, celebrado em 29.11.2016.

12. Ativo imobilizado
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(i) Lavouras de cana-de-açúcar correspondem às plantas portadoras (bearer plants) que são exclusivamente
utilizadas para cultivar a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar é classificada como cultura permanente, cujo ciclo
produtivo economicamente viável tem, em média, seis anos após o seu primeiro corte.

Garantia. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 16 em razão do processo executivo nº 253/1993, proposto
pelo Banco do Brasil S.A. contra a Companhia, os bens imóveis rurais - fazendas, no valor líquido de R$ 74.200 mil
e máquinas e equipamentos industriais (destilaria), no valor líquido de R$ 8.457 mil, foram objeto de penhora nesta
ação. Adicionalmente, ainda, que a penhora recaiu sobre os bens que já eram objeto de penhora e de hipoteca, no
ato da formalização das cédulas de crédito que instrumentalizam dita execução. 13. Direito de uso e passivo de
arrendamento. Conforme descrito na Nota Explicativa nº 3.7, Companhia adotou o CPC 06 (R2) no início de sua
vigência. A movimentação direito de uso durante o período foram:

Os saldos de arrendamento a pagar no passivo circulante e não circulante, têm a seguinte composição por
vencimento.

14. Investimentos e passivo a descoberto. A Companhia registrou um resultado positivo de equivalência
patrimonial no montante R$ 26.669 mil no exercício de 31 de dezembro de 2021 (resultado negativo de equivalência
patrimonial de R$ 13.403 mil em 31 dezembro de 2020). A seguir apresentamos a movimentação dos investimentos
e passivo a descoberto:

(a) Parcelamento ICMS: AIMAR- Agroindustrial do Maranhão S.A. � possui um parcelamento de ICMS
proc.215090000217, com início em 02 de setembro de 2015 e vencimento em 31 de agosto de 2025, a ser liquidado
em 120 parcelas. Os valores consolidados na época do parcelamento perfizeram o montante de R$ 4.914 mil. Em 31
de dezembro de 2021, o saldo de parcelamento de ICMS perfaz o montante de R$ 2.835 mil (R$ 773 mil no passivo
circulante e R$ 2.062 mil no passivo não circulante); Maity Bioenergia Ltda. � possui um parcelamento de ICMS
proc.215090000179/180/182, com início em 03 de agosto de 2015 e último vencimento em 31 de julho de 2025, a ser
liquidado em 120 parcelas. Os valores consolidados na época do parcelamento perfizeram o montante de R$ 21.170
mil. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de parcelamento de ICMS perfaz o montante de R$ 12.067 mil (R$ 3.368 mil
no passivo circulante e R$ 8.699 mil no passivo não circulante); Maity Bioenergia Ltda. � possui um parcelamento
de ICMS proc.216090000331, com início em 30 de maio de 2016 e último vencimento em 30 de abril 2026, a ser
liquidado em 120 parcelas. Os valores consolidados na época do parcelamento perfizeram o montante de R$ 4.376
mil. Em 31 de dezembro de 2021, o saldo de parcelamento de ICMS perfaz o montante de R$ 2.736 mil (R$ 631 mil no
passivo circulante e R$ 2.105 mil no passivo não circulante); Maity Bioenergia Ltda. � possui um parcelamento de
ICMS proc. 217090000664, com início em 06 de novembro de 2017 e último vencimento em 29 de outubro de 2027,
a ser liquidado em 120 parcelas. Os valores consolidados na época do parcelamento perfizeram o montante de R$
4.883 mil. Em 31 de Dezembro de 2021, o saldo de parcelamento de ICMS perfaz o montante de R$ 3.459 mil (R$ 593
no passivo circulante e R$ 2.866 mil no passivo não circulante).  (b) Sincoex: A Companhia e a Controlada Maity
Bioenergia Ltda obtiveram com o Governo do Estado do Maranhão incentivo do Sistema de Apoio à Indústria e ao
Comércio Exterior do Estado do Maranhão (Sincoex), por meio da Lei nº 6.429/95. Esse incentivo é concedido às
empresas industriais e agroindustriais quando de sua implantação, ampliação ou relocalização, entre outras finalida-
des e consiste no financiamento de até 75% (setenta e cinco por cento) do valor do recolhimento do ICMS devido,
por um período de 12 anos e meio, a partir da data da assinatura do contrato de financiamento. Em julho de 2018
Companhia e sua controlada solicitou junto à Secretaria da Receita Estadual do Maranhão o parcelamento do
Residual Sincoex, com início em 27 de julho de 2018 e último vencimento em 20 de junho de 2028 a ser liquidado em
120 parcelas. Os valores consolidados do parcelamento na época perfizeram um montante de R$ 7.037. Em 31 de
dezembro de 2021, o saldo de parcelamento do Residual SINCOEX perfaz o montante de R$ 4.574 mil (R$ 704 no
passivo circulante e R$ 3.870 mil no passivo não circulante); (c) Mais Empresa: A Controlada Maity Bioenergia Ltda
obteve com o Governo do Estado do Maranhão incentivo do Programa Mais Empresa, por meio da Lei nº 10.690/17
em substituição ao incentivo Sincoex. Esse incentivo é concedido as empresas industriais e agroindustriais com
apresentação de projeto de modernização da unidade industrial, consiste ao crédito de 60,45% (sessenta virgula
quarenta e cinco por cento) do valor do ICMS devido por um período de 10 anos a partir da data de publicação do
termo de compromisso no Diário Oficial do Estado do Maranhão; (d) Impostos s/vendas a recolher: Os impostos
sobre vendas Pis e COFINS são calculados sobre a quantidade de metro cúbico vendido, sendo R$ 23,38 por m3 para
o pis e R$ 107,52 por m3 para o COFINS; (e) Imposto de renda e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido:
O imposto de renda (25%) e Contribuição social (9%) calculado sobre o lucro tributável, são calculados observando
suas alíquotas nominais, que conjuntamente totalizam 34%, sendo o saldo devedor corrigido pela Selic; (f) Impos-
tos de Renda e contribuição social retido na fonte: Impostos retido sobre serviço tomados respectivamente
com alíquota de 1,5% e 4,65%, sendo o saldo devedor corrigido pela Selic;

O quadro a seguir apresenta um sumário das informações financeiras em empresas investidas:

15. Fornecedores

16. Ativo contingente oriundo de empréstimo tomando junto com Banco do Brasil. Esta nota explica-
tiva fornece informações sobre os termos contratuais dos empréstimos captados com o Banco do Brasil no qual é
objetivo de ação judicial movido pela Companhia em função do descumprimento de cláusulas contratuais. A captação
com o Banco do Brasil originou-se após a Companhia conseguir a aprovação do seu projeto de implantação de uma
destilaria de álcool, com capacidade nominal de 150 mil litros por dia, por meio do Ato da Comissão Executiva Nacional
do Álcool (�Cenal�) nº 1168/85, de 27 de maio de 1985. Naquela ocasião, conforme sistemática fixada para os
projetos do setor pelo Governo Brasileiro, e por exigência do BIRD (Banco Internacional para a Reconstrução e o
Desenvolvimento), o Banco do Brasil S.A. foi designado o agente financeiro da operação, mediante decisão da
Cenal. Devido ao descumprimento de cláusulas contratual relativo à cédula de crédito BIRD nº 85/00133-3 firmada
com o Banco do Brasil S.A., quanto ao desvio de recursos praticados pela instituição financeira, a alteração das
taxas de juros, o não repasse de recursos oriundos do BIRD, segundo os argumentos da Administração, a Compa-
nhia teve que arcar com prejuízos de um empreendimento não concretizado e, consequentemente, passou a discutir
essa operação judicialmente, em que se requer o ressarcimento dos danos materiais, lucros cessantes, bem como
os valores devidos na execução proposta pela instituição financeira contra a Companhia. A Companhia obteve o
ganho perante o Tribunal de Justiça do Maranhão, na qual ficou definido ante ao trânsito em julgado que a Companhia
será indenizada e os valores devidos na execução não deverão ser pagos. Posteriormente, o Banco do Brasil
ajuizou Ação Rescisória, que tramita atualmente nas Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado do
Maranhão e em 19 de Setembro de 2015 a ação rescisória acima mencionada foi julgada improcedente, resultando
pois, na validade da decisão transitada em julgado na Ação Ordinária, que determinava a inexistência de qualquer
dívida da Companhia com o Banco do Brasil S.A., além de ter um crédito a ser apurado com atualização da perícia.
Ainda em 2015, o Banco do Brasil S.A. interpôs Recurso Especial e Recurso Extraordinário, objetivando alteração do
julgado nas cortes Superiores. A presidência do TJ-MA negou seguimento aos recursos, tendo o Banco do Brasil
interposto os devidos Agravos contra os despachos, subindo os autos para o Superior Tribunal de Justiça. Por
decisão monocrática, houve determinação do retorno dos autos para o Tribunal de Justiça do Maranhão, para
esclarecimento de alguns pontos não respondidos nos Embargos Declaratórios propostos pelo Banco do Brasil S.A.
quando da prolação da Decisão Recorrida. A questão proposta não tem até o presente momento decisão definitiva,
ante a anulação da decisão proferida pela Primeira Câmara Cível Reunida, o que motivou a interposição de Recurso
Especial pelo Banco do Brasil, atualmente concluso sob a relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, sob n. 1912121.
Que por decisão das partes, a questão está em procedimento de mediação, com a designação de mediador pelo
Exmo. Sr. Ministro Luis Felipe Salomão, tendo o Banco do Brasil S/A., disposição efetiva para a apresentação de
proposta para a solução do conflito. A Administração da Companhia em conjunto com seus assessores legais tem
como opinião a probabilidade de êxito provável para os valores a serem ressarcidos e os valores a pagar, conside-
rando o ganho de causa nas instâncias judiciais até o momento. Ante a certeza de exigibilidade e liquidez do crédito
judicial gerado na Ação Ordinária, foi traçada estratégia de pagamento de dívidas fiscais mediante penhora no rosto
dos autos daquela Ação dos débitos constituídos em Ações de Execução Fiscal que tramitam perante a Justiça
Federal (Subseção de Imperatriz/MA � TRF1), Justiça Estadual e Justiça do Trabalho. Igualmente, a título de anteci-
pação, foi ofertado o crédito também para liquidar dívidas constantes do Conta Corrente Fiscal das Empresas em
Ação Ordinária própria para este fim. Foi proferida decisão em caráter que acatou o pedido da Companhia para
receber a garantia da futura execução, consequentemente, suspender os efeitos de protestos lançados em Cartó-
rio e, por fim, emitir Certidão Positiva com Efeito de Negativa em favor de Aimar � Agroindustrial do Maranhão S.A.,
Maity Bioenergia Ltda. e Maity Agrícola Ltda.

17. Obrigações tributárias
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19. Outras contas a pagar

20. Provisão para contingências. A Companhia e suas controladas no curso normal de suas atividades, estão
sujeitas a processos judiciais de natureza tributária, trabalhista e cível. A Administração, apoiada na opinião de seus
assessores jurídicos e, quando aplicável, fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas,
avalia a expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade ou não de constituição
de provisão para contingências. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas controladas estavam expostas
a ações, com as mais variadas características e em diversas fases do rito processual. Com base nos pareceres
emitidos pelos assessores jurídicos da Companhia, no esperado sucesso de alguns julgamentos e de negociações
que devem ser realizados, destacamos a seguir as naturezas e os valores dos processos com probabilidade de
perda provável:

Movimentação da provisão para contingências

Cíveis. As ações cíveis diante da Companhia e suas controladas referem-se a pleitos de natureza indenizatória
e de cobrança. Trabalhistas. Os processos trabalhistas referem-se, em suma, a reclamações de verbas rescisó-
rias e de seus adicionais legais. Demais contingências. Em 31 de dezembro de 2021, a Companhia e suas
controladas estavam expostas a ações trabalhistas e outras, todas em razão do curso normal de suas operações.
Contingências possíveis. Com base nos pareceres emitidos pelos assessores legais da Companhia e suas
controladas, no esperado sucesso de alguns julgamentos e negociações que devem ser realizados, a avaliação de
êxito dos processos judiciais, no montante aproximado de R$ 6.808 mil, é de perda possível, e, portanto, a Adminis-
tração entende não ser necessária a constituição de provisão para eventuais perdas, inclusive não se espera que
qualquer desses processos tenha um efeito material sobre a posição financeira ou os resultados das operações da
Companhia e controlada. 21. Impostos e Contribuição Social. Corrente. O Imposto de Renda e a Contribuição
Social são calculados com base nas alíquotas vigentes nas datas dos balanços. Diferido. Demonstramos a seguir
a composição Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos do passivo e resultado:

22. Partes relacionadas. Remuneração de pessoal-chave da Administração. A remuneração do pesso-
al-chave da Administração no exercício findo em 31 de dezembro de 2021 alcançou o montante de R$ 222 mil (R$ 220
em 31 de dezembro de 2020), valores compostos somente por salários e benefícios de curto prazo. Operações
com pessoal-chave da Administração.

Transações com partes relacionadas.

Ajustes de avaliação patrimonial. Constituídos pelo reconhecimento do custo atribuído na Companhia e suas
controladas líquido de Imposto de Renda e Contribuição Social. Dividendos. Serão destinados os dividendos a
ordem de 10% (dez por cento), no mínimo, para pagamento dos dividendos obrigatórios aos acionistas em geral,
respeitadas as vantagens legais e estatutárias atribuídas às ações preferenciais. Em virtude do prejuízo acumulado
existente em exercícios anteriores não foi realizada nenhuma distribuição de dividendos nos exercícios de 31 de
dezembro de 2021 e 2020.

24. Receita operacional líquida

As receitas da controladora são decorrentes de parceria agrícola. As receitas de serviços são
provenientes de serviços de plantio, mecanização e colheita, realizados para terceiros pela controla-
da Maity Agrícola Ltda.

25. Custo dos produtos, Serviços, Mercadoria vendida

26. Despesas gerais e administrativas

23. Patrimônio líquido. Capital social e reservas (controladora). Capital social. Em 31 de dezembro de
2021, o capital social, no valor de R$ 51.376 mil, totalmente subscrito e integralizado da Companhia, está represen-
tado por 508.544.000 (quinhentos e oito milhões, quinhentas e quarenta e quatro mil) ações ordinárias nominativas,
sem valor nominal, correspondente ao capital de R$ 51.576 mil.

18. Obrigações trabalhistas
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28. Receitas/(despesas) financeiras líquidas

29. Cobertura de seguros. A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza
de sua atividade. A seguir demonstramos os seguros contratados no exercício de 2021 e 2020 correspondente aos
ativos consolidados:

As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
demonstrações contábeis, consequentemente não foram analisadas pelos nossos auditores independentes. Anto-
nio Celso Izar. Diretor-presidente. Marizeth Campos G. Moura. Diretora Executiva. Duílio José de Mou-
ra. Contador CRC GO 006381/O-0.

27. Outras receitas e despesas operacionais líquidas
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AIMAR � AGROINDUSTRIAL DO MARANHÃO S/A
CNPJ (MF) Nº 07.636.897/0001-93

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDI-
NÁRIA e EXTRAORDINÁRIA.  Convidamos os senhores acionis-
tas para se reunirem em Assembleias Gerais a se realizarem na
sede da companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, Jardim
São Luís, CEP 65913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do
Maranhão, no dia 28 de abril de 2022, às 9h00min, para delibe-
rar em Assembleia Geral Ordinária as matérias previstas nos
artigos 132 e 133 da Lei 6.404/76 e em Assembleia Geral Extra-
ordinária: 1) alteração e  consolidação do Estatuto Social da com-
panhia no termos do artigo 135 da lei 6.404/76; 2) avaliar e deli-
berar sobre o registro patrimonial resultante dos laudos de ava-
liação dos ativos, em conformidade com os CPC-01; CPC-27;
CPC-29; 3) outros assuntos de interesse social. Imperatriz (MA),
18 de abril de 2022 � Antônio Celso Izar � Diretor Presidente.

AGRICOLA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS S.A.
CNPJ (MF) Nº 11.052.115/0001-46

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁ-
RIA e EXTRAORDINÁRIA.  Convidamos os senhores acionistas para
se reunirem em Assembleias Gerais a se realizarem na sede da
companhia, situada na Rua Tamandaré, 1052, conjunto 2 - Jardim
São Luís, CEP 65913-030, na Cidade de Imperatriz, Estado do Mara-
nhão, no dia 28 de abril de 2022, às 14h00min, para deliberar em
Assembleia Geral Ordinária as matérias previstas nos artigos 132 e
133 da Lei 6.404/76 e em Assembleia Geral Extraordinária: 1) altera-
ção e consolidação do Estatuto Social da companhia no termos do
artigo 135 da lei 6.404/76; 2) outros assuntos de interesse social.
Imperatriz (MA), 18 de abril de 2022 � Antônio Celso Izar � Diretor.

o progresso
EXPRESSÃO REGIONAL

Ligue e faça sua assinatura
Fone: (99) 9 9989-0404
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