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Companhia Industrial de Alimentação Trading Company
CNPJ: 49.046.006/0001-99

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 - (EM R$)

MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO - PERÍODO FINDO EM 31/12/2021

ATIVO 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 11.424.260,00 10.116.365,63
Caixa e Bancos 599.544,97 451.181,46
Aplicações Financeiras 1.623.188,64 2.702.576,32
Duplicatas a Receber 2.474.089,54 2.660.176,37
Adiantamentos Diversos 0,00 508.011,00
Estoques 2.022.745,44 1.662.973,77
Impostos a Recuperar 4.664.154,74 2.093.564,81
Despesas Diferidas 40.536,67 37.881,90

NÃO CIRCULANTE 3.897.637,11 3.608.767,97
Realizável a Longo Prazo - -

PERMANENTE 3.897.637,11 3.608.767,97
Imobilizado 7.787.863,58 7.133.266,74
Depreciações (4.396.340,57) (3.993.924,71)
Intangível 506.114,10 469.425,94

TOTAL DO ATIVO 15.321.897,11 13.725.133,60

PASSIVO 31/12/2021 31/12/2020
CIRCULANTE 3.912.765,44 3.242.354,07
Fornecedores 3.257.770,93 2.509.223,26
Empréstimos e Financiamentos 186.699,66 183.484,91
Obrigações Sociais e Trabalhistas 94.485,01 84.450,46
Obrigações Tributárias 56.852,06 175.201,57
Outras Obrigações 316.957,78 289.993,87

NÃO CIRCULANTE 202.257,96 388.957,62
Adiantamentos - -
Empréstimos e Financiamentos 202.257,96 388.957,62

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 11.206.873,71 10.093.821,91
Capital Social 3.713.000,00 3.713.000,00
Reservas de Lucros 7.493.873,71 6.380.821,91

TOTAL DO PASSIVO 15.321.897,11 13.725.133,60

Descrição Capital Social Reserva de Lucros Lucros Acumulados Total do Patrimônio Líquido
Saldos em 31 de dezembro 2.020.....................................R$ 3.713.000,00 6.380.821,91 - 10.093.821,91
Distribuição de Dividendos (500.000,00) (500.000,00)
Resultado Líquido do Período - Janeiro a Dezembro/2021 1.613.051,80 1.613.051,80
Transferência de Lucros Acumulados para Reserva de Lucros 1.613.051,80 1.613.051,80 3.226.103,60
Saldos em 31 de dezembro 2.021.....................................R$ 3.713.000,00 7.493.873,71 - 11.206.873,71

31/12/2021 31/12/2020
Receita Operacional Bruta 42.593.568,81 37.478.071,71
Vendas Nacionais 29.325.311,57 26.950.891,03
Vendas Exportação 13.268.257,24 10.527.180,68

Dedução das Receitas (5.367.154,63) (5.284.544,12)
Outros impostos (ICMS,PIS,Cofins,ISS) (5.205.957,81) (4.932.071,82)
Devoluções (161.196,82) (352.472,30)
LUCRO OPERACIONAL BRUTO 37.226.414,18 32.193.527,59
(-) Custo das Vendas (31.690.629,04) (24.655.262,25)
(Despesas)Receitas Operacionais
Administrativas com Vendas (1.861.619,00) (1.624.776,06)
Administrativas Gerais (2.577.534,06) (1.906.206,42)
Tributárias e Contribuições - -
Despesas Financeiras (161.892,62) (144.722,89)
Receitas Financeiras 319.497,06 92.922,35
Outras Despesas/Receitas 1.218.555,29 144.190,16

Resultado antes IR e CSLL 2.472.791,81 4.099.672,48
IRPJ e CSLL sobre lucro (859.740,01) (1.432.532,82)
RESULTADO DO EXERCÍCIO 1.613.051,80 2.667.139,66

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro do exercício 1.613.051,80
Ajustes
Depreciação e amortização 484.897,37
Resultado baixa e transferência do imobilizado -

2.097.949,17
Variações no Ativo Circulante e Realizável a Longo Prazo
Duplicatas a Receber (186.085,52)
Estoques 359.771,67
Impostos a recuperar 2.570.589,93
Outras contas a receber (508.011,00)
Despesas a apropriar 2.654,77

2.238.919,85
Variações no Passivo Circulante e Exigível a Longo Prazo
Fornecedores 748.547,69
Obrigações sociais/trabalhistas 10.034,55
Impostos a Recolher (118.349,51)
Outras contas a pagar 26.965,22

667.197,95
Total das Atividades Operacionais 526.227,27
Atividades de Investimos
Imobilizado 691.285,00

Total das Atividades de Investimento 691.285,00
Atividades de Financiamento
Empréstimos e Financiamentos (183.484,91)
Dividendos Pagos (500.000,00)

Recursos Líquidos Utilizados nas Atividades de 
  Financiamento (683.484,91)
Total dos Efeitos de caixa (848.542,64)
Disponibilidades no início do exercício 3.153.757,78
Disponibilidades no fim do exercício 2.222.733,61

931.024,17

Receitas Operacional Bruta 42.432.371,99
Menos:
Provisão para contingências e outras 76.741,33
Aquisição de produtos e insumos 18.062.244,53
Serviços contratados 5.420.009,12
Despesas comerciais e administrativas 1.030.019,25

Valor Adicionaldo Bruto 17.843.357,76
Depreciações e Amorizações 566.215,86
Valor Adicionado Líquido produzido pela entidade 17.277.141,90
Recebido de Terceiros
Receitas Financeiras 201.150,23
Resultados não operacionais 118.124,82

Valor Adicionado total a distribuir 17.596.416,95
Distribuição do valor adicionado
Empregados

Salários, encargos e benefícios 3.914.923,31
Distribuido aos empregados 3.914.923,31
Governo

Federais 3.370.073,43
Estaduais 2.721.963,29
Municipais 24.165,19
Distribuido ao Governo 6.116.201,91
Financiadores

Despesas Financeiras 150.112,51
Aluguéis 369.330,51
Propaganda 249.486,60
Distribuido aos Financiadores 768.929,62

Lucros retidos 6.811.066,43
Valor adicionado distribuido 17.611.121,27

1. CONTEXTO OPERACIONAL - A CIA INDUSTRIAL DE ALIMENTAÇÃO
TRADING COMPANY, com sede em Guarulhos – SP, tem como atividade a 
Industrialização, o acondicionamento, o comércio, a distribuição de gêneros 
alimentícios, e bebidas em geral, importação de produtos em geral, podendo 
dedicar-se ao ramo de representações e ainda participar de outras socieda-
des como acionista ou quotista, no País ou no exterior. 2 . ELABORAÇÃO E
APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS - As Demons-
trações Contábeis são de responsabilidade da Administração e foram elabo-
radas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil as quais 
abrangem a Lei das Sociedades por Ações também aplicáveis as demais
sociedades, incluindo os dispositivos introduzidos, alterados e revogados
pelas Leis 11.638/07 e 11.941/09, os Pronunciamentos Técnicos, as Orien-
tações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Con-
tábeis (CPC). 3 . SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS -
As demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas 
em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 3.1 – Caixa
e equivalentes de caixa - Correspondem aos valores disponíveis em caixa,
depósitos bancários, aplicações financeiras. 3.2 – Imobilizado - Trata-se de
Móveis e Utensílios, Instalações, Maquinas e Equipamentos, Veículos, Fer-
ramentas, Equipamentos e Informática e Softwares, Imobilizações em Anda-
mento, demonstrados pelo custo de aquisição. 3.3 - Outros Passivos Circu-
lantes e Não Circulantes - Estão Registrados por valores conhecidos ou
calculáveis, acrescido, quando aplicável dos correspondentes encargos,
variações monetárias auferidas até a data do balanço. 3.4 – Apuração do
resultado - As receitas e despesas foram apuradas pelo regime contábil de
competência. 3.5 – Estimativas Contábeis. - A elaboração das demonstra-
ções contábeis, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
requer que a Administração use de julgamento na determinação e registro
de estimativas contábeis. Ativos e passivos sujeitos a essas estimativas e 
premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado, e as provisões para 
obrigações fiscais. A liquidação das transações envolvendo essas estimati-
vas poderá resultar em valores diferentes dos estimados, devido a impreci-
sões inerentes ao processo de sua determinação. 4. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
- a) Capital Social: O Capital Social subscrito e integralizado no montante 
de R$ 3.713.000,00 está dividido em 3.713.000 (três milhões e setecentas e
treze mil) ações ordinárias nominativas no valor nominal de R$ 1,00 cada.

Guarulhos, 31 de dezembro de 2021

Os membros do Conselho Fiscal da Companhia Docas de São Sebastião,
reunidos  na Praça da República, 53, 2º andar, Centro, no município de São
Paulo/SP, em  cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias,
analisaram o Relatório de  Administração e as Demonstrações Financeiras da
Companhia referentes ao  exercício social encerrado em 31 de dezembro de
2021 e demais documentos  referentes ao término do citado exercício. O
Relatório do Auditor Independente  sobre as Demonstrações Contábeis foi
apresentado com a seguinte ressalva: 1)  Estudo para Reavaliação de Vida

Os membros do Conselho de Administração da Companhia Docas de São
Sebastião, reunidos em reunião em 24 de março de 2022, no município de
São Paulo/SP, em cumprimento às suas atribuições legais e estatutárias,
analisaram os Pareceres dos Auditores Independentes e do Conselho

Parecer do Conselho Fiscal

Parecer do Conselho de Administração

Útil: A Companhia efetuou por meio de empresa  terceirizada o teste de
recuperabilidade dos ativos fixos, o qual demonstrou não  haver perda no
exercício de 2021, porém o referido estudo não abarcou a  reavaliação da
vida útil de parte dos bens integrantes do ativo imobilizado para  definição das
bases de cálculo e das taxas de depreciações, conforme  estabelecido
através da NBC TG 27 (R4) – Ativo Imobilizado, aprovada pelo  Conselho
Federal de Contabilidade. Como consequência, não nos foi possível
mensurar os efeitos decorrentes da utilização das taxas de depreciação pelo

prazo de vida útil restante e seus reflexos sobre o Ativo Imobilizado,
Patrimônio  Líquido e Resultado do Exercício sob nosso exame. O Conselho,
por  unanimidade, deliberou que as referidas propostas reúnem condições de
serem  submetidas à aprovação dos Senhores Acionistas, por estarem de
acordo com a  Lei Federal nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, bem como
com a Lei nº  9.249, de 26 de dezembro de 1995, observada a ressalva
formulada pelo Auditor  Independente e acima transcrita.

São Paulo, 22 de março de 2022

Fiscal, o Relatório da Administração, as Contas da Diretoria, as
Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2021 e demais documentos referentes ao
término do citado exercício. Entendendo que as peças representam,

adequadamente, a posição patrimonial e contábil da Companhia, opinam
pela sua conformidade e deliberaram que sejam submetidos aos acionistas
para aprovação na Assembleia Geral de Acionistas da Sociedade.

São Paulo, 24 de março de 2022

Renilda Peres de Lima
Gabriela Miniussi Engler Pinto Portugal

Sérgio Henrique Sá Leitão Filho
Vitor Danilo Miranda de Castro

Raquel Mendes Souza

Zulaiê Cobra Ribeiro

Paulo Tsutomu Oda

Cleber de Oliveira Mata

Conselho Fiscal

Paulo Tsutomu Oda - Diretor-Presidente
Cezar Aurelio Trombelli

Diretor Administrativo Financeiro
Bruno Tadim Leite - Contador - CT 1SP-335628/O-0

Diretoria

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Contábeis
À DD. Diretoria da Companhia Docas de São Sebastião - CDSS São Sebastião
- SP. Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações contábeis da
Companhia Docas de São Sebastião - CDSS, que compreendem o balanço
patrimonial, 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 correspon-
dentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contá-
beis. Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito
na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as demonstra-
ções contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os
aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia Docas
de São Sebastião - CDSS em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de
suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data,
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião
com ressalva: 1) Estudo para Reavaliação de Vida Útil: A Companhia efe-
tuou por meio de empresa terceirizada o teste de recuperabilidade dos ativos
fixos, o qual demonstrou não haver perda no exercício de 2021, porém o
referido estudo não abarcou a reavaliação da vida útil de parte dos bens in-
tegrantes do ativo imobilizado para definição das bases de cálculo e das ta-
xas de depreciações, conforme estabelecido através da NBC TG 27 (R4) -
Ativo Imobilizado, aprovada pelo Conselho Federal de Contabilidade. Como
consequência, não nos foi possível mensurar os efeitos decorrentes da uti-
lização das taxas de depreciação pelo prazo de vida útil restante e seus
reflexos sobre o Ativo Imobilizado, Patrimônio Líquido e Resultado do Exercí-
cio sob nosso exame. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as nor-
mas brasileiras e internacionais 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 Companhia Docas de São Sebastião -
CDSS, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de
Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Con-
selho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilida-
des éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Ênfase:
Continuidade operacional: Chamamos a atenção para as demonstrações
contábeis, que indicam que a Companhia apresentou prejuízo no valor de R$
13.486 mil durante o exercício findo de 31 de dezembro de 2021 (prejuízo de
R$ 15.387 em 2020). Cabe destacar que, no final do exercício de 2016, a
Companhia tornou-se dependente do Governo do Estado de São Paulo e sua
operação continua devido aos aportes realizados pelo Estado conforme Nota
Explicativa 19 (Receita de Subvenção Econômica). Esses eventos indicam
que na permanência das atuais circunstâncias haverá a necessidade de
manutenção de subvenção para continuidade operacional da Companhia
Docas de São Sebastião - CDSS. Os detalhes sobre as operações da compa-
nhia, no exercício findo em 31 de dezembro de 2021, encontram-se no Rela-

tório de Administração. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a
esse assunto. Desestatização do Porto de São Sebastião: Chamamos a
atenção para a Nota Explicativa 3.1, que relata que o Porto Organizado de
São Sebastião em 2019 foi incluído no PPI - Programa de Parcerias de Inves-
timentos do governo federal conforme Decreto Federal nº 9.972. No decorrer
do exercício de 2020, o BNDES realizou a contratação de consórcio para
efetuar estudos para a desestatização do Porto. Em 2021, a Agência Nacio-
nal de Transportes Aquaviários (ANTAQ) aprovou a realização de consulta e
audiência públicas para o recebimento de contribuições para o aprimoramento
da minuta de edital e contrato relativos ao processo de licitação para
desestatização e concessão do Porto de São Sebastião. A CDSS, por ser
uma empresa do Estado de São Paulo, não foi contemplada no referido estu-
do. Desta forma, as demonstrações contábeis foram elaboradas com base na
suposição de que a Companhia está em continuidade operacional e continu-
ará em operação no futuro previsível. Nossa opinião não contém ressalva
relacionada a esse assunto. Outras informações que acompanham as de-
monstrações contábeis e o relatório do auditor: A administração da Compa-
nhia é responsável por essas outras informações que compreendem o Rela-
tório 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 rele-
vante, inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhe-
cimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há dis-
torção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comuni-
car esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades
da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis: A Ad-
ministração é responsável pela elaboração das demonstrações contábeis de
acordo com as práticas 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 continuar operando, divulgan-
do, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade ope-
racional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações con-
tábeis, a não ser que a Administração pretenda liquidar ou cessar suas ope-
rações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento
das operações. Os responsáveis pela governança da Companhia Docas de
São Sebastião - CDSS são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis. 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 cau-

sada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião.
Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas, não, uma garantia de
que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes exis-
tentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consi-
deradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influen-
ciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usu-
ários 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 profis-
sional 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
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de audi-
toria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não
detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o prove-
niente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles
internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencio-
nais. • obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a au-
ditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circuns-
tâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
dos controles internos da Companhia. • avaliamos a adequação das políticas
contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respecti-
vas 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 Companhia. Se con-
cluirmos 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 Companhia 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 e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constata-
ções significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos
controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante
nossos trabalhos. São Paulo, 21 de março de 2022.

GML Auditoria e Consultoria Contabil - EIRELI - CRC 2SP036536/O-0
Dennis Pavia Villalva - Responsável Técnico - CRC 1SP - 246.768/O-6
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