
MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL S.A.
CNPJ 06.221.454/0001-79 – NIRE 43300043983

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro 
(Valores expressos em reais um)

Demonstração do Fluxo de Caixa - em 31 de Dezembro 
Método Indireto (Valores expressos em reais um)

Demonstração dos Lucros e Prejuízos Acumulados  
para os Exercícios findos em 31 de Dezembro  

(Valores expressos em reais um)
Relatório da Administração - Senhores Acionistas: Submetemos à apreciação de V. Sas. as Demons-
trações Financeiras da Companhia referentes ao exercício encerrado em 31/12/2021. A Diretoria per-
manece a disposição para quaisquer informações que julgarem necessárias. Porto Alegre, 31/12/2021.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras  
em 31 de Dezembro de 2021 - R$

ATIVO       2021        2020
Caixa e equivalentes de caixa 5.839.431 7.947.459
Clientes 7.780.143 2.693.306
Outros Créditos 2.034.604 1.842.496
Estoques 18.229.306 4.861.151
Impostos a Recuperar 8.038.113 4.765.763
Despesas Antecipadas          5.607            8.122
Circulante 41.927.205 22.118.296
Impostos a Recuperar 216.615 -
Depósitos judiciais        32.759          49.314
Realizável a Longo Prazo      249.374        49.314
Imobilizado 12.904.889 6.758.937
Intangível   1.591.678   1.015.929
    14.496.566   7.774.865
Não Circulante 14.745.941   7.824.179
Total do Ativo 56.673.145 29.942.475
PASSIVO        2021         2020
Fornecedores 6.591.432 4.527.330
Empréstimos 336.363 73.336
Obrigações Tributárias 6.013.431 531.938
Obrigações Trabalhistas 1.492.258 550.210
Outras Obrigações   4.565.831   2.398.366
Circulante 18.999.316    8.081.180
Empréstimos   5.318.606   5.480.896
Não Circulante   5.318.606   5.480.896
Patrimônio Líquido
Capital social 3.645.800 3.645.800
Reserva Legal 729.160 729.160
Reserva de Lucros 27.980.264 12.005.439
    32.355.224 16.380.399
Total do Passivo e 
 Patrimônio Líquido 56.673.145 29.942.475

Demonstração do Resultado em 31 de Dezembro 
(Valores expressos em reais um)

                 2021         2020
Receita Operacional Bruta 118.264.337 50.413.060
Rec. Bruta Vendas e Serviços 118.264.337 50.413.060
Dedução da Receita (13.548.021)  (6.780.665)
Devolução de Vendas (1.516.964)  (1.612.718)
Impostos Sobre Vendas (12.031.057)  (5.167.947)
(=) Rec. Operac. Líquida 104.716.316 43.632.395
(-) Custo Produto Vendido (60.288.996)  (27.196.832)
(=) Lucro Bruto 44.427.320 16.435.562
(-) Despesas Operacionais (17.274.795)   (9.822.354)
Despesas Com Pessoal (5.021.710)  (3.176.145)
Despesas Comerciais (8.844.090)  (4.791.458)
Despesas Administrativas (1.862.539)  (1.554.992)
Despesas P&D (333.379)  (165.654)
Depreciação (176.973)  (108.868)
Outras rec. (desp.) operac. líq.   (1.036.105)        (25.237)
(=) Lucro Operacional antes do 
 Resultado Financeiro   27.152.525    6.613.208
(+/-) Resultado Financeiro       (763.784)      (543.889)
Despesas financeiras (1.218.976)  (815.594)
Receitas financeiras        455.192       271.705
(=) Lucro antes do Imposto de Renda 
 e da Contribuição Social   26.388.740    6.069.319
(-) IR e Contribuição Social    (9.765.146)   (2.112.860)
Do exercício    (9.765.146)   (2.112.860)
(=) Lucro Líq. do Exercício   16.623.594    3.956.458
Lucro líquido s/RL - -

  Ajustes de Ava- Lucros (Prej.)
  liação Patrimonial   Acumulados   Total
Saldos em 31/dez./2020 - - -
Lucro líquido do exercício - 16.623.594 -
(-) Reservas de Lucros                     -   (16.623.594)         -
(-) Reserva Legal  - - -
 Saldos em 31/dez./2021                     -                     -         -

Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais            2021           2020
Lucro líquido do exercício  16.623.594 3.956.458 
Ajustes por:
Distribuição de Lucros  (648.770)  -
Depreciação e amortização       756.215      463.355
Geração bruta de caixa   16.731.039   4.419.813
(Aumento) redução em clientes  (5.086.838)  (568.545)
(Aumento) redução em estoques  (13.368.156)  467.169 
(Aumento) redução em outros créditos  (192.108)  (1.672.585)
(Aum.) redução em impostos a recuperar  (3.488.964)  (606.553)
(Aum.) redução em despesas antecipadas  2.514 20
(Aumento) redução em depósitos judiciais  16.554 4.395
Aumento (redução) em fornecedores  2.064.102 2.887.217 
Aum. (red.) em obrig. trab.e encargos sociais  942.048 120.804
Aum. (redução) em obrigações tributárias 5.481.494 500.057
Aumento (redução) em outras obrigações     2.167.465      888.995
Atividades Operacionais  (11.461.888)   2.020.973
(Aumento) redução em investimentos - -
(Aumento) redução em imobilizado  (6.755.246)  (3.858.375)
(Aumento) redução em intangível      (722.670)     (704.517)
Atividades de Investimento   (7.477.916)  (4.562.892)
(Aumento) redução em empréstimos         100.737   5.254.233
Atividades de Financiamentos        100.737   5.254.233
Aum. (Red.) líq. caixa e equiv. a caixa   (2.108.028)   7.132.126
Caixa e equiv. caixa no início do período  7.947.459 815.333
Caixa e equiv. caixa no fim do período  5.839.431 7.947.459
Aumento (Redução) de Disponível  (2.108.028)  7.132.126
Aumento (Redução) de Disponível  (2.108.028)  7.132.126
Fluxo de Caixa  (2.108.028)  7.132.126
(=) Diferença  0 (0)

Aos Administradores da MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL S/A. Opinião: Examinamos as demonstrações contábeis da MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL S/A, que com-
preendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício 
findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais práticas contábeis. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referi-
das apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da MARCHER BRASIL AGROINDUSTRIAL S/A em 31 de dezembro de 2021, o 
desempenho de suas operações, e os fluxos de caixa para o exercício findo nesta 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 “Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação à Companhia 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 
éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações que acom-
panham as demonstrações contábeis e o relatório dos auditores: 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. Responsabilidade da administração pelas demonstrações contábeis: A administração é responsável 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 ava-
liação 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 contábeis a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações. Responsabilidade 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. Segurança razoável é um alto nível de segurança, rnas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo cora as normas brasileiras e internacionais de auditoria 
sempre detecta 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.
 Porto Alegre, 23 de fevereiro de 2022 Degar Auditores Associados S/S - CRC RS n. 2.875 João Carlos Degar - Contador responsável - CRC n. 25.668

Nota 01 – Contexto Operacional: A Marcher Brasil 
Agroindustrial S/A, Sociedade de Capital fechado, com 
sede no município de Gravataí – RS, constituída em 
27/04/2004. A empresa tem como seu objeto principal 
as atividades agroindustriais, agropecuárias e agrícolas, 
bem como a comercialização dos seus produtos, outros 
produtos e mercadorias complementares, podendo pro-
ceder a importação e exportação. A empresa tem como 
sua missão criar soluções inovadoras em armazenagem 
e para o agronegócio, que potencializem ganhos para 
cadeia produtiva, via equipamentos eficientes e de qua-
lidade, produzidos dentro das melhores práticas de sus-
tentabilidade e governança, e em sua visão: Alcançarmos 
2025 como referência em armazenagem, com soluções 
e produtos inovadores para o campo. Nota 02 – Princi-
pais Práticas Contábeis: a) Aplicações Financeiras 
de Liquidez imediata: As Aplicações Financeiras de li-
quidez imediata estão demonstradas pelos seus valores 

aplicados, acrescidas de seus rendimentos. b) Clientes: 
As contas a receber de clientes estão registrados pelos 
valores originais e na totalidade da operação a curto pra-
zo a receber. c) Provisão Para Devedores Duvidosos: 
As Provisão para Devedores Duvidosos estão registra-
das conforme análise de risco realizada pela empresa. 
d) Adiantamento a Fornecedores: Registrado os va-
lores pagos antecipadamente ou crédito com fornece-
dores, por direitos a serem recebidos. e) Adiantamento 
a Empregados: Estão registrados os adiantamentos 
concedidos aos colaboradores, relacionados a férias. 
f) Impostos a Recuperar: Registrado o valor do crédito re-
lativo à recuperação de impostos a serem compensados. 
g) Estoque: Os estoques da empresa estão demons-
trados pelo seu custo médio da produção. h) Despesas 
Antecipadas: Registrado o valor de Seguro pago ante-
cipado, que é amortizado no resultado da empresa du-
rante 1/12 ao mês. i) Depósitos Judiciais: Referem-se 
os valores referente aos depósitos recursais de ações 
trabalhistas, registrados pelos seus valores originais. 
j) Impostos a recuperar – LP: Registrado o valor referen-
te ao Crédito do PIS e COFINS referente a construção do 
pavilhão. Crédito a ser apropriado em 24 vezes. k) Imo-
bilizado: Os Ativos Imobilizados estão registrados conta-
bilmente através de seus custos de aquisição. As depre-
ciações são registradas pelo método linear. Comparando 
com o ano de 2020, a empresa obteve um crescimento 
em seus bens de ativo imobilizado em R$ 6.755.246,45:

BENS                         2020               2021    EVOLUÇÃO   TX%
TERRENOS 1.000.000,00 1.000.000,00 - 0%
PRÉDIOS 630.000,00 7.307.123,26 6.677.123,26  4%
INSTALAÇÕES 400.511,81 733.078,36  332.566,55 10%
BENFEITORIAS PRÉDIO GRAVATAÍ 980.590,59 2.258.377,88 1.277.787,29 10%
MÓVEIS E UTENSÍLIOS 171.665,56 496.911,09 325.245,53 10%
EQUIPAMENTOS PROCESSAMENTOS DE DADOS 22.584,72 22.584,72 -  20%
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 1.511.615,81 509.513,26 -1.002.102,55 10%
INST. EM PRÉDIO 31.783,37 31.783,37 - 10%
VEÍCULOS 202.160,83 202.160,83 - 20%
IMOBILIZADO EM ANDAMENTO 1.779,00 29.054,44 27.275,44  0%
OUTROS IMOBILIZADOS 154.518,37 154.518,37 - 10%
MATERIAL DE INFORMÁTICA 135.732,22 297.219,18 161.486,96 20%
IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO - PROJETO AMPLIAÇÃO 3.280.560,36 - -3.280.560,36 0%
IMOBILIZADOS - DE TERCEIROS 57.372,47  610.167,23 552.794,76 0%
IMOBILIZADOS - EM TERCEIROS  72.411,95  1.756.041,52 1.683.629,57 10%
TOTAL 8.863.287,06 15.408.533,51 6.755.246,45 -

l) Intangível: Os Ativos Intangíveis estão registrados a marca, pa-
tentes, direitos de uso de software e Desenvolvimento de Produ-
tos. m) Fornecedores: As contas a pagar de fornecedores estão 
registrados pelos valores originais e na totalidade da operação a 
curto prazo a pagar. n) Obrigações Tributárias: Estão registra-
dos os impostos a pagar pela empresa, sendo impostos próprios a 
pagar e impostos retidos a recolher. o) Obrigações Trabalhistas 
e Previdenciárias: Estão registradas as obrigações com emprega-
dos, encargos trabalhistas e as Provisões de Férias e 13º Salário.  
p) Provisão de Férias e 13º Salário: Estão provisionados men-
salmente 1/12 sobre os direitos adquiridos pelos colaboradores. 
As baixas são realizadas mediante ao pagamento das férias e do 
13º salário. q) Venda Entrega Futura: Estão registrados, as vendas 
realizadas pela empresa, que estão em produção que futuramente 
irá gerar receita. r) Adiantamento de Clientes: Estão Registrados, 
os valores recebidos a título de adiantamento recebido de clientes.  
s) Provisão de Comissões: Estão registrados, a comissões que se-
rão pagas futuramente sobre as vendas já realizadas pela empresa. 
Nota 03 – Patrimônio Líquido: O Patrimônio líquido está apresen-
tado em valores atualizados, acrescido do resultado do exercício do 
período. a) Capital Social: O Capital Social da empresa Marcher 
Brasil Agroindustrial S/A, é de R$ R$ 3.645.800 (três milhões seis-
centos e quarenta e cinco mil e oitocentos) de ações totalmente inte-
gralizado. Nota 04 – Regime de Apuração: Os fatos ocorridos, es-
tão registrados na contabilidade aplicando o regime de competência, 
ou seja, os fatos são registrados no período que realmente ocorrem.

Gravataí, 31 de dezembro de 2021
 Myriam Melissa Bado Espino de Martins 
 Diretora - CPF 232.632.938-42
 Andre Bento Monticelli - Contador - CRCRS 057170

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis

Este documento foi assinado digitalmente por Moacir Oliveira Menezes. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 9204-
E575-3549-1C84.
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