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Patrimônio da Paraíba

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO  EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021 E 2020 (Em Reais) DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO  EXERCÍCIO (Em Reais)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO / DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
(PERÍODO DE 01/JAN./19 A 31/DEZ./21) - Valores em R$ (1)

SUCONOR S/A CNPJ/MF. n.º 12.726.493/0001-20 * CVM n.º 50.958-20

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXO DE CAIXA
MÉTODO INDIRETO 

RELATÓRIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos a apreciação de Vossas Senhorias às demonstrações contábeis da SUCONOR S/A, relativas ao Balanço Patrimonial e demais demonstrações levantadas em 31 de dezembro de 
2021. Colocamo-nos ao inteiro dispor para quaisquer esclarecimentos que for necessário. João Pessoa em 22 de abril de 2022.                                                                                                                                                                          A Diretoria.

DEMONSTRATIVO DO VALOR ADICIONADO

A T I V O R$ (1)

2021 2020

CIRCULANTE N.E.
                

10.901.780 
           16.768.490 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 1.234.357              7.604.419 
    Caixa e bancos 3 1.234.357              7.604.419 
  DIREITOS REALIZÁVEIS 9.667.423              9.164.071 
   Clientes a Receber 4 3.093.860                 604.300 
   Outras contas a receber 248.168                 248.168 
   Adiantamentos a fornecedores 5 1.001.254              3.401.715 
   Impostos e contribuições a recuperar 6 4.723.493              4.206.911 
   Estoques 7 591.752                 686.153 
   Despesas do Exercício Seguinte 8 8.896                   16.824 
NÃO CIRCULANTE 88.155.803            74.964.569 
  Realizável a Longo prazo 14.842                     1.546 
  Imobilizado 9 88.140.961            74.963.024 
     Bens em operação 95.669.464            79.011.761 
    (-) Depreciação Acumulada       (7.528.503)           (4.048.737)
TOTAL      99.057.583            91.733.059 

P A S S I V O R$ (1)
2021 2020

CIRCULANTE N.E.       16.162.703            57.176.014 
  Fornecedores 10          5.240.891              23.009.309 
  Empréstimos e  nanciamentos                         -                33.278.604 
  Obrigações Sociais 11               93.616                    69.306 
  Salários a pagar               73.366                         561 
  Contas a pagar               52.494                    59.777 
  Seguros a pagar 12                 1.405                    13.612 
  Obrigações Tributárias                 4.498                    11.859 
  Provisões de natuteza rabalhista 13             12.200               148.752 
Adiantamento de Clientes              84.234              584.234 
NÃO CIRCULANTE     66.087.691         10.301.847 
  Créditos de diretores e acionistas 14      22.485.555         10.262.731 
  Empréstimos e  nanciamentos 15 43.602.136                          -   
  Contingências Passivas                       -                  39.117 
PATRIMÔNIO LÍQUIDO     16.807.189        24.255.198 
  Capital realizado 16     64.893.776         55.025.600 
   Reservas de Incentivos  scais 17             487.472                   487.472 
  Prejuízos acumulados 18      (48.574.058)         (31.257.873)
TOTAL        99.057.583            91.733.059 

01/JAN./21 01/JAN./20
A A

31/DEZ./21 31/DEZ./20
RECEITA OPERACIONAL BRUTA N.E.                   3.591.217                          537.894 
Vendas de Produtos Produzidos 19                    3.591.217                            537.894 
DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA                 (1.087.852)                         (122.052)
Impostos e Contribuições Incidente sobre Vendas 20                   (1.087.852)                          (122.052)

                              -                                      -   
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA                   2.503.365                          415.841 
CUSTOS OPERACIONAL DE VENDAS                 (4.199.100)                         (537.894)
Custo dos Produtos Vendidos 21                   (4.199.100)                          (537.894)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTA                 (1.695.736)                         (122.052)
DESPESAS OPERACIONAIS               (15.620.448)                      (3.829.799)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS               (17.169.025)                      (5.356.139)
  Pessoal e encargos 22                   (2.608.173)                       (1.917.703)
  Despesas gerais                 (14.487.393)                       (3.436.824)
Despesas com vendas                       (73.459)                              (1.613)
RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS                 (2.617.608)                         (591.696)
  Despesas  nanceiras 23                   (2.665.150)                          (499.385)
  Receitas  nanceiras 24                         47.542                             38.854 
  Variação cambial passiva                               -                            (131.165)
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS                    (512.515)                         (291.994)
  Outras despesas                      (512.515)                          (291.994)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 25                   4.678.701                       2.410.030 
  Vendas de Sucatas/Recuperações de despesas                         20.091                               2.423 
  Receitas de Locações da Câmara Fria                    2.340.000                2.400.000 
  Outras receitas                    2.318.610                       7.607 
LUCRO/PREJUÍZO DO PERIODO               (17.316.184)                      (3.951.852)

     PERÍODOS DE

CONTAS/ ESPECIFICAÇÕES CAPITAL
REALIZADO

LUCROS OU 
PREJUÍZOS 

ACUMULADOS

AJUSTE DE 
EXERCÍCIOS 
ANTERIORES

OUTROS 
RESULTADOS 

ABRANGENTES

RESERVA 
LEGAL

RESERVAS DE INCENT. 
FISCAIS

TOTAL 
GERAL

SALDOS EM 31/DEZ./19            37.000.000               (18.169.447)                (9.136.575)                                  -                         -                    487.471         10.181.449 

  Aumento de Capital               
18.025.600                                  -                                   -                                    -                         -                               -            18.025.600 

  Resultado do Exercício                             -                      
(3.951.852)                                 -                                    -                         -                               -           (3.951.852)

SALDOS EM 31/DEZ./20            55.025.600               (22.121.299)                (9.136.575)                                  -                         -                    487.471          24.255.197 

  Aumento de Capital               
10.009.700                                  -                                   -                                    -                         -                               -            10.009.700 

  Resultado do Exercício                             -                    
(17.316.184)                                 -                                    -                         -                               -         (17.316.184)

SALDOS EM 31/DEZ./21            65.035.300               (39.437.484)                (9.136.575)                                  -                         -                    487.471          16.948.713 

RESERVA DE LUCROS

 R$(1)

PERÍODO  DE

01/JAN./21 01/JAN./20

A A

31/DEZ./21 31/DEZ./20

ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro Líquido        17.316.184)               (3.951.852)

Aumento de (-) Depreciação de Bens em operação           3.479.766                         692.889 

Aumento em CRÉDITOS EM CIRCULAÇÃO            (605.681)               (7.653.884)

Aumento em E S T O Q U E S                          -                    (226.004)

Diminuição em E S T O Q U E S                94.401                                   - 

Diminuição em DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                  7.928                                   - 

Aumento em DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGUINTE                          -                           (5.227)

Aumento em CRÉDITOS COM PESSOAS LIGADAS              (13.296)                           (1.226)

Diminuição em CAUÇÕES E DEPÓSITOS                          -                               158 

Aumento em FORNECEDORES NACIONAIS                          -                22.345.327 

Diminuição em FORNECEDORES NACIONAIS         (7.768.417)                                   - 

Aumento em OBRIGAÇÕES SOCIAIS E TRABALHISTAS                97.115                           22.096 

Diminuição em OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS                (7.362)                           (5.984)

Aumento em Adiantamento de Clientes                          -                         131.165 

Diminuição em OUTRAS OBRIGAÇÕES              (19.490)                       (38.129)

Diminuição em PROVISÕES DIVERSAS              (36.552)                        (30.072)

Diminuição em Contingências Passivas              (39.117)                                   - 

Aumento em Contingências Passivas                          -                           35.823 

CAIXA LIQ. DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  (22.126.890) 11.315.081 

ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento em I M O B I L I Z A D O       (63.578.781)           (47.115.514)

Diminuição em OUTROS IMOBILIZADOS EM ANDAMENTO         46.921.078                                   - 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES INVESTIMENTO    (16.657.703) (47.115.514)

ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Aumento em Capital Social         10.009.700                18.025.600 

Diminuição em OUTRAS OBRIGAÇÕES                          -               (7.916.379)

Aumento em OUTRAS OBRIGAÇÕES         12.081.300 

Diminuição em EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS       (33.278.604)                                   - 

Aumento em Empréstimos e Financiamentos         43.602.136                33.278.604 

CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES FINANCIAMENTO 32.414.532 43.387.826 

VARIAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E QUIVALENTE DE CAIXA (6.370.062)  7.587.393 

CAIXA E EQUIVALENTE NO INICIO DO EXERCICIO           7.604.419                           17.026 

CAIXA E EQUIVALENTE NO FINAL NO FINAL DO EXERCICIO           1.234.357                   7.604.419 

em R$ mil 2021 2020
DESCRIÇÃO
1-RECEITAS           8.269.918            2.947.923 
1.1) Vendas de mercadoria, produtos e serviços                   3.591.217                       537.894 
1.3) Não operacionais                  4.678.701                     2.410.030 
2-INSUMOS ADQUIRIDOS DE TERCEIROS (inclui ICMS e IPI)         18.594.000             3.659.681 
2.1) Custos das mercadorias e serviços vendidos                   4.199.100                       537.894 
2.2) Materiais, energia, serviços de terceiros e outros                14.394.900                     3.121.787 
3 – VALOR ADICIONADO BRUTO (1-2)        (10.324.083)               (711.757)
4 – RETENÇÕES           3.362.800                671.558 
4.1) Depreciação, amortização e exaustão                  3.362.800                        671.558 
5 –VALOR ADICIONADO LÍQUIDO PRODUZIDO PELA ENTIDADE (3-4)        (13.686.883)            (1.383.315)
6 – VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA                        -                         - 
7 – VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR (5+6)        (13.686.883)            (1.383.315)
8 – DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO        (13.686.883)            (1.383.315)
8.1) Pessoal e encargos                  2.608.173                     1.917.703 
8.2) Impostos, taxas e contribuições                    1.021.128                       650.834 
8.5) Lucros retidos / prejuízo do exercício                (17.316.184)                   (3.951.852)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS RELATIVAS AO
EXERCÍCIO FINDO M 31 DE DEZEMBRO DE 2021

NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL - INFORMAÇÕES GERAIS:
A sociedade anônima de capital autorizado fechado, com sede em João Pessoa-PB, está registrada na CVM sobre o nº 50.958-20, com Incentivos e Benefícios Fiscais da SUDENE, 
sua administração em conjunto com as sociedades controladoras, compartilha as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais. Iniciou sua atividade operacional 
com fase de teste no  nal do exercício/2014, atingindo 81,26% do projeto de implantação.  No exercício de 2015 a empresa atingiu 100% do projeto de implantação. Inicial-
mente a empresa foi criada para fabricação de suco de abacaxi congelado, voltada para o mercado externo e interno, ampliou posteriormente sua linha de produtos, passando a 
produzir além do suco de abacaxi, toda linha de sucos de frutas tropicais congelados, pasteurizado e concentrado, além de uma linha de biomassa de banana verde. A redução de 
matéria prima para fabricação de sucos levou a Companhia em 2020 iniciar a ampliação de suas instalações com uma nova linha para produção de pães, para o mercado interno 
e externo, tendo concluído essa ampliação neste ano de 2021.
NOTA 2 – CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO E ESTIMATIVAS CONTÁBEIS:
As práticas Contábeis adotadas no Brasil requerem que a Administração da Sociedade use do seu julgamento para o melhor critério na determinação das avaliações, estimativas 
e ajustes contábeis, bem como para os registros desses ativos e passivos, decorrentes dessas avaliações, estimativas, provisão para redução ao valor recuperável, provisão para 
crédito de liquidação duvidosa, provisão para desvalorização de estoques, provisão para contingências e avaliação de instrumentos  nanceiros. A liquidação das transações 
envolvendo essas estimativas poderá ser diferente dos valores estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Sociedade deverá revisar as 
referidas estimativas e as premissas no mínimo uma vez por ano.
NOTA 3 – CAIXA E BANCOS: 
Representam recursos mantidos na Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Banco do Brasil, Banco do Bradesco, Banco Credit Suisse e Caixa Fundo Fixo. No qual 

contemplam numerários em caixa, e os depósitos bancários, que possam ser sacados a qualquer momento com riscos insigni cativos de 
alterações de valor; outros Créditos e valores representam valor nominal de contas a receber oriundos de outras transações no valor de 
R$ 7.604.419 milhões de reais;

ATIVO CAIXA E BANCOS   
 Notas Explicativas 2021 2020

CIRCULANTE 10.901.780 16.768.490
 Caixa 1.185 1.196

 Bancos 1.233.172 7.603.223
    Caixa e bancos 3 1.234.357 7.604.419

NOTA 4 - CLIENTES A RECEBER :
O faturamento da Companhia é realizado mensalmente com base no contrato de venda de produtos de pani cação industrial, sucos de 
frutas naturais, compotas congeladas e concentradas com açúcar e atividades correlatas, bem como outros créditos e valores. No valor de 
R$ 3.093.860 milhões de reais; 
NOTA 5 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES:
Por conta de serviços e materiais (parte relacionados à equipamentos da fábrica de pães) no valor de R$ 1.001.254 milhões de reais;
NOTA 6 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR 
Decorrente de aquisições de insumos, bem como créditos sobre depreciação e aquisição de imobilizado, no valor de R$ 4.723.493 milhões 
de reais, 
NOTA 07- ESTOQUES:
O saldo do almoxarifado é composto por materiais utilizados para consumo diário da Indústria no curto prazo, no valor R$ 358.168 mil 
reais. São demonstrados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O custo é determinado usando-se o método de média 
ponderada móvel. O estoque de matérias-primas é de R$ 233.584 mil reais;
NOTA 08 – DESPESAS A APROPRIAR DO EXERCICIO SEGUINTE:
Elas serão futuramente apropriadas decorrentes dos pagamentos feitos antecipadamente, sendo direitos da empresa, no valor de R$ 8.896 
mil reais;

                                            DIREITOS REALIZÁVEIS  
 Notas Explicativas 2021 2020

DIREITOS REALIZÁVEIS 9.667.423 9.164.071
   Clientes a receber 4 3.093.860 604.300

   Outras contas a receber 248.168 248.168
   Adiantamentos a fornecedores 5 1.001.254 3.401.715

   Impostos e contribuições a recuperar 6 4.723.493 4.206.911
   Estoques 7 591.752 686.153

   Despesas do Exercício Seguinte 8 8.896 16.824
 
NOTA 09 - IMOBILIZADO:
Corresponde aos direitos que tenham por objeto bens corpóreos destinados à manutenção das atividades ou exercidas com essas  nalida-
des, foram mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, corrigido monetariamente até 31/12/1995. As depreciações são 
computadas pelo método linear, com base nas taxas de depreciação econômica e horas máquinas trabalhada (para máquinas, aparelhos e 
equipamentos). No momento todos os bens, máquinas, equipamentos de escritórios e ferramentas de o cinas e Arrendamentos Mercantis 
– Veículos estão sendo depreciados. O valor do imobilizado é de R$ 74.963.024; 

NÃO CIRCULANTE
 Notas Explicativas 2021 Débitos Créditos 2020

IMOBILIZADO 9 88.140.961 68.644.924 55.466.987 74.963.024
  Bens em operação 95.669.465 68.644.924 (51.987.221) 79.011.761

 (-)Depreciação acumulada (7.528.503) - (3.479.766) (4.048.737)

NOTA 10 - FORNECEDORES:
O saldo de fornecedores está composto de contas a serem pagas as empresas que fornecem materiais para o estoque do almoxarifado 
da operação, bem como compra de Matéria prima utilizada na produção e compra de materiais e serviços para a construção da fábrica, 
conforme Demonstrado no Balanço;

 FORNECEDORES   
  Notas Explicativas 2021 2020

CIRCULANTE 16.162.703 57.176.014
  Fornecedores 10 15.240.891 23.009.309

 
NOTA 11 – OBRIGAÇÕES SOCIAIS:
O saldo de obrigações sociais é composto pelo valor a pagar em 31/12/2021 dos impostos incidentes sobre a folha de pagamento;

OBRIGAÇÕES SOCIAIS
 Notas Explicativas 2021 2020

CIRCULANTE 16.162.703 57.176.014
  Obrigações sociais 11 93.616 69.306

NOTA 12 – SEGUROS A PAGAR :
Os seguros contratados pela empresa abrangem a cobertura de veículos (em caso de acidentes) e a cobertura predial (em casos de acidentes 
por causas naturais ou técnicas), o saldo restante a pagar é de R$ 1.405,00;

 SEGUROS A PAGAR   

 Notas Explicativas 2021 2020

CIRCULANTE 16.162.703 57.176.014

  Seguros a pagar 12 1.405 13.612

NOTA 13 – PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA:
O saldo de provisões de natureza trabalhista é referente ao rateio mensal das despesas a serem incorridas com funcionários, relacionadas 
a férias, 13º salários e impostos incidentes;

PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA
 Notas Explicativas 2021 2020

CIRCULANTE 16.162.703 57.176.014
 Provisões de Nat. Trab. 13 112.200 148.752

 
NOTA 14 – CRÉDITO DE DIRETORES E ACIONISTAS: 
Representam aporte de recursos de acionistas com compromisso de futuro aumento de capital no valor de R$ 22.485.555 milhões; 

 PASSIVO NÃO CIRCULANTE 
 Notas Explicativas 2021 2020

NÃO CIRCULANTE 66.087.691 10.301.847
Créditos de diretores e acionistas 14 22.485.555 10.262.731

Contingências Passivas - 39.117

NOTA 15 – EMPRÉSTIMOS :
O saldo de empréstimos é composto por valores contratados junto ao Banco Credit Suisse (Brasil) S/A, a  m de custear a ampliação do 
parque fabril da empresa. Os empréstimos serão quitados em única parcela no ano de 2023;

 EMPRÉSTIMOS   
 Notas Explicativas 2021 2020

CIRCULANTE 66.087.691 57.176.014
  Empréstimos 15 43.602.136 33.278.604

NOTA 16- CAPITAL SOCIAL: 
Em dezembro de 2021 foi aprovado, pelo conselho de administração, o grupamento das ações ordinárias e preferenciais classes “A”, “B” 
e “C”, ambas na proporção de 1 (uma) ação para cada 100.000 (cem mil) ações detidas pelos acionistas, sendo que a eventuais frações de 
ações de titularidade de acionistas da Companhia como resultado do grupamento serão pagas aos seus titulares de acordo conforme ata de 
assembleia geral extraordinária. Diante disso, o capital subscrito e integralizado está representado por 1.516 ações nominativas, sem valor 
nominal, sendo 759 ações ordinárias, 627 ações preferenciais classe “A”, 70 ações preferenciais classe ”B” e 60 ações preferenciais classe 
”C”, todas pertencentes a acionistas domiciliados no país. As ações preferenciais classe “A” e “C” que, não terão direito a voto, porém 
gozam das seguintes vantagens: a) prioridade na distribuição de um dividendo mínimo de 25% a.a.; b) participação na sociedade, de modo 
que a nenhuma outra espécie ou classe de ações serão atribuídas vantagens superiores. 
NOTA 17 – RESERVA DE INCENTIVO FISCAL- Incentivo Fiscal conforme termo de acordo FAIN/ICMS nº 058/2010, decreto nº 
24.194/2003, utilização do credito para redução do ICMS;
NOTA 18 – PREJUÍZO ACUMULADO: 
O Prejuízo representado no quadro abaixo conforme balanço anual encontra-se em espera para adsorção futura, no valor: (R$ 48.574.058)

 PATRIMÔNIO LÍQUIDO   
 Notas Explicativas 2021 2020

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  16.807.189 24.255.198
  Capital realizado 16 64.893.776 55.025.600

  Reservas de incentivos  scais 17 487.472 487.472
  Prejuízos acumulados 18 (48.574.058) (31.257.873)

NOTA 19 – VENDAS DE PRODUTOS PRODUZIDOS: 
Receita proveniente de produção da empresa totalizando R$ 3.591.217:

                                              RECEITA OPERACIONAL BRUTA  
 Notas Explicativas 2021 2020

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 3.591.217 537.894
   Vendas de Produtos Produzidos 19 3.591.217 537.894

NOTA 20 – IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES INCIDENTE SOBRE VENDAS:  
Composto das deduções da receita bruta e das vendas canceladas, R$ (1.087.852);
NOTA  21 – CPV- CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS: 
Compreende todos os gastos incorridos na sua aquisição ou produção, de modo a colocá-los em condições de serem vendidos, transformados, 
utilizados na elaboração de produtos, R$ (4.199.100);

 Notas Explicativas 2021 2020
DEDUÇÕES SOBRE A RECEITA BRUTA (122.052) (122.052)

 
Impostos e Contribuições Incidente sobre Vendas 20 (1.087.852) (122.052)

 
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 3.591.217 415.841

CUSTOS OPERACIONAL DE VENDAS 21 (4.199.100) (537.894)

NOTA 22 – PESSOAL E ENCARGOS: 
Gasto com folha de pagamento e encargos relativos as atividades da empresa, total R$ (2.608.173);

                                                     DESPESAS ADMINISTRATIVAS  
 Notas Explicativas 2021 2020

DESPESAS ADMINISTRATIVAS  (17.169.025) (5.356.139)
 

  Pessoal e encargos 22 (2.608.173) (1.917.703)
  Despesas gerais (14.487.393) (3.436.824)

NOTA 23 – DESPESAS FINANCEIRAS: 
As despesas  nanceiras compreendem basicamente as tarifas bancárias e juros sobre empréstimos, valor R$ (2.665.150);
NOTA 24 – RECEITAS FINANCEIRAS:
Receitas  nanceiras compreendem basicamente os juros ativos de aplicações  nanceiras;

                                                 RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS  
 Notas Explicativas 2021 2020

RECEITAS/DESPESAS FINANCEIRAS  (2.617.608) (591.696)
  Despesas  nanceiras 23 (2.665.150) (499.385)

Variação Cambial Passiva - (131.165)
  Receitas  nanceiras 24 47.542 38.854

NOTA 25 – OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS :
Recursos provenientes de locação da câmara fria e outras receitas, totalizando o valor de: R$ 4.678.701;

                                                     OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS  
 Notas Explicativas 2021 2020

OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS 26 4.678.701 2.410.030
  Vendas de Sucatas/Recuperações de despesas 20.091 2.423

  Receitas de Locações da Câmara Fria 2.340.000 2.400.000
  Outras Receitas 2.318.610 7.607

OLIVÉRIO MAVIGNIER DE NORONHA JÚNIOR    WILSON AUGUSTO DA SILVA
PROCURADOR    CRC PB 5079
CPF 011.854.544-20    CPF 873.736.024-87

João Pessoa, 25 de março de 2022.
Aos Senhores Acionistas,
Em atendimento ao que preceitua as disposições legais e estatutárias, aAdministraçãodaSUCONORS.A.apresentaseuoRelatóriodaAdminis-
tração e das Demonstrações Contábeis elaboradas e auditadas pelaAudilink & Cia e também com base das boas práticas contábeis adotadas 
noBrasil e normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A Companhiaadotou todas as normas, revisões de normas e interpretações 
emitidas peloIASB que são efetivas para as Demonstrações Contábeis  ndas em 31 dedezembrode2021.Inicialmenteaempresafoicria-
daparafabricaçãodesucode abacaxi congelado, voltada para o mercado externo e interno, ampliouposteriormente sua linha de produtos, 
passando a produzir além do suco deabacaxi, toda linha de sucos de frutas tropicais congelados, pasteurizado econcentrado, além de uma 
linha de biomassa de banana verde. A redução dematéria prima para fabricação de sucos levou a Companhia em 2020 iniciou aampliação 
suas instalações com uma nova linha para produção de pães, para omercado interno e externo, tendo concluído essa ampliação neste ano 
de 2021.A Suconor S.A., possui  nanciamentos bancários referente a aquisição de empréstimos para custear a ampliação do parque fabril. 
Por m, a Administração entende que os resultados ainda estão aquém do esperado da Companhia, mas convictos de que nossas ações 
entregarão um retorno adequado ao risco do negócio. Nosso muito obrigado a todos os colaboradores, clientes, fornecedores e acionistas 
pela con ança depositada em nosso trabalho.
Atenciosamente,

OLIVERIO MAVIGNIER DE NORONHA
RG272829 –PBCPF01185454-20

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINDO
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021
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Patrimônio da Paraíba

EMPRESA PARAIBANA
DE COMUNICAÇÃO

PUBLICIDADE LEGAL DIGITAL

Ilmos. Srs.
Conselheiros, Diretores e Acionistas da
SUCONOR S.A.
João Pessoa – PB

Opinião:
Examinamos as demonstrações contábeis da SUCONOR S.A., que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2021 e 
as respectivas demonstrações do resultado, dos resultados abrangentes, das mutações do patrimônio líquido e dos  uxos de caixa para 
o exercício  ndo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição 
patrimonial e  nanceira da SUCONOR S.A. em 31 de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus  uxos de caixa para 
o exercício  ndo nessa 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 “Responsabilidades 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 Pro ssional do 
Contador e nas normas pro ssionais 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 su ciente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis:
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 demonstrações 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.
Outros assuntos:
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior:
As demonstrações contábeis correspondentes ao exercício  ndo em 31 de dezembro de 2020 foram por nós examinadas, com emissão do 
Relatório do Auditor Independente datado de 19 de março de 2021, o qual não conteve modi cações.
Informação suplementar – Demonstração do Valor Adicionado:
A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício  ndo em 31 de dezembro de 2021, elaborada sob a responsabilidade da 
administração da Companhia, e apresentada como informação suplementar para  ns de IFRS, foi submetida a procedimentos de auditoria 
executados em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essa 
demonstração está conciliada com as demonstrações contábeis e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo está 
de acordo com os critérios de nidos no Pronunciamento Técnico CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essa 
demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios de nidos nesse 
Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
Responsabilidades 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.

RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação 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 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. Segurança 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 in uenciar, 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 pro ssional 
e mantemos ceticismo pro ssional ao longo da auditoria. Além disso:
• Identi camos 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 obtemos evidência de auditoria apropriada e 
su ciente 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, falsi cação, omissão ou representações falsas intencionais.
• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às 
circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a e cácia dos controles internos da Companhia.
• 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 signi cativa em relação 
à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em 
nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações contábeis ou incluir modi cação 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 administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria 
e das constatações signi cativas de auditoria, inclusive as eventuais de ciências signi cativas nos controles internos que identi camos 
durante nossos trabalhos.

AudiLink& Cia. Auditores
CRC-RS 003688/T-0 S-PB
Roberto Caldas Bianchessi

Contador CRC/RS 040078/O-7 S-PB

 


