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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras  
 
Aos  
Acionistas, Conselheiros e Administradores da 
JFLIM Participações S/A 
Uberlândia - MG 
 
Opinião 
 

Examinamos as demonstrações financeiras da JFLIM Participações S/A (“Companhia”), que 

compreendem o balanço patrimonial em 31 de março de 2019 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 correspondentes notas explicativas, incluindo o 

resumo das principais políticas contábeis. 

 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 

em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da JFLIM Participações S/A 

em 31 de março de 2019, 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 e com as 

normas internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting 

Standards Board (IASB). 
 
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 financeiras”. 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. 
 
Outros assuntos 
 
Auditoria dos valores correspondentes 
 
As demonstrações financeiras da Companhia para o exercício findo em 31 de março de 2018 
foram auditadas por outro auditor independente que emitiu relatório, em 27 de junho de 2018, com 
opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras  

 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 

financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e com as normas 

internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting Standards 

Board (IASB), e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 

elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se 

causada por fraude ou erro. 

 

Na elaboração das demonstrações financeiras, 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 financeiras, 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. 

 

Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 

supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras  

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, 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 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 

financeiras. 

 

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 financeiras, 

independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 

de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos 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 representações falsas 

intencionais. 
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• Obtivemos 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 eficácia 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 significativa 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 financeiras 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 financeiras, 

inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras 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 constatações significativas de 

auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 

sido identificadas durante nossos trabalhos. 

 
Goiânia, 25 de junho de 2019. 

 
                     
   

 
 
 

 

 

Wagner dos Santos Junior 

Sócio - Contador CRC-1SP-216386/O-T 

ERNST & YOUNG  
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 
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JFLIM Participações S/A       
Balanço patrimonial        
(Em milhares de Reais)       

     

Ativo  Nota  2019  2018 

       

Caixa e equivalentes de caixa  8        150        1.974  

Instrumentos financeiros derivativos  12            -           125  

Outros ativos              -             14  

       

Total do ativo circulante          150        2.113  

       

Investimentos  9  87.801   127.913  

Intangível              2               -  

       

Total do ativo não circulante     87.803    127.913  

       

Total do ativo     87.953    130.026  

       

       
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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Demonstrações financeiras em 31 de março de 2019 
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Passivo  Nota  2019  2018 

       

 Empréstimos com partes relacionadas       16           1.023        1.008  

 Fornecedores e outras contas a pagar                       7              7  

 Débitos com os acionistas   16                 -           857  

 Obrigações fiscais                293        1.199  

 Dividendos a pagar   10d        13.642      13.457  

       

 Total do passivo circulante     14.965      16.528  

       

 Empréstimos com partes relacionadas       16                59      46.561  

 Imposto de renda e contribuição social diferidos      13   4.355        4.505  

          

 Total do passivo não circulante     4.414      51.066  

          

 Patrimônio líquido      10      
 Capital social           40.001      40.001  

 Reservas de lucro          29.193     22.526  

 Ajuste de avaliação patrimonial     (620)         (95) 

       

 Total do patrimônio líquido         68.574     62.432  

       

 Total do passivo     19.379     67.594  

       

 Total do passivo e patrimônio líquido           87.953    130.026  

       

       
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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Demonstrações financeiras em 31 de março de 2019 
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JFLIM Participações S/A      
Demonstração de resultados      
(Em milhares de Reais)      

     

 Nota  2019  2018 
   

   

Despesas operacionais:   
   

Despesas com vendas 14             (3)             (4) 

Despesas administrativas 14  (93)         (197) 

Outras despesas operacionais, líquidas 14          (637)  (813) 

Resultado com equivalência patrimonial 9  1.036  (18.170) 
   

   

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 

líquidas e impostos   

303  (19.184) 

      

      

Despesas financeiras 15           (6)       (3.965) 

Receitas financeiras 15  669                -  

Resultado financeiro líquido   663       (3.965) 

   
   

Resultado antes dos impostos            966     (23.149) 

   
   

Imposto de renda e contribuição social correntes 13          (231)               -  

Imposto de renda e contribuição social diferidos 13  43         2.479  

   (188)         2.479  

Lucro líquido (prejuízo) do exercício   778    (20.670) 

   

   

      
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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Demonstrações financeiras em 31 de março de 2019 
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JFLIM Participações S/A        

Demonstração do resultado abrangente        
(Em milhares de Reais)        

        

    

     2019  2018 

        

Lucro líquido (prejuízo) do exercício     778   (20.670) 

        
Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa reflexos      95          (95) 

Resultado abrangente total      873   (20.765) 

        

        
 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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Reservas de lucros 

   

 

  

  Reserva de Ajuste 
Lucros / 

Total do 

  Capital Reserva  retenção de avaliação (prejuízos) Patrimônio 

  social legal  de lucros patrimonial acumulados liquido 

Saldo em 1º de abril de 2017    25.001       2.833                    -                    -          40.363         68.197  

Reserva de retenção de lucros            -              -           40.363                    -         (40.363)                 -  

Aumento de capital por integralização    15.000              -                    -                    -                   -         15.000  

Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa            -              -                    -                (95)                  -              (95) 

Prejuízo do exercício            -              -                    -                    -         (20.670)       (20.670) 

Absorção de reserva de retenção de lucros            -              -          (20.670)                   -          20.670                  -  

Saldo em 31 de março de 2017    40.001       2.833           19.693  (95)                  -         62.432  

         

Saldo em 1º de abril de 2018    40.001       2.833           19.693  (95)                  -         62.432  

Ganhos líquidos de hedge de fluxo de caixa            -              -                    -           95                  -         95 

Variação do patrimônio líquido das cotas 

conferidas à CMAA – transação entre 

acionistas  - -  6.074 - - 6.074 

Ajusta de avaliação patrimonial reflexo  - -  - (620) - (620) 

Lucro líquido do exercício            -              -                    -                    -  778          778 

Constituição de reserva legal  - 39  - - (39) - 

Dividendos obrigatórios  - -  - - (185) (185) 

Transferência para reserva de retenção de 

lucros            -              -   554                   -  (554)                 -  

Saldo em 31 de março de 2019    40.001       2.872   26.321 (620) - 68.574 
         

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  
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JFLIM Participações S/A 
     

Demonstração dos fluxos de caixa - método indireto 

(Em milhares de Reais)      

    

    2019 2018 

Fluxo de caixa das atividades operacionais  
    

Lucro líquido (prejuízo) do exercício                    778             (20.670) 

Ajustes para conciliar o resultado:  
    

Resultado de equivalência patrimonial                (1.036)               18.170  

Perdas não realizadas com instrumentos financeiros derivativos                18                        -    

Imposto de renda e contribuição social diferidos    (43)               (2.479) 

 
               (283)               (4.979) 

      

Redução (aumento) em outros ativos                         14                     (14) 

(Redução) aumento em fornecedores e outras contas a pagar                         -                     (305) 

(Redução) aumento em obrigações fiscais                    (906)                     723  

Caixa (utilizado nas) atividades operacionais                (1.081)               (4.575) 

      

Fluxo de caixa das atividades de investimentos  
    

Aquisição de ativo intangível                        (2)                        -    

Caixa (utilizado nas) atividades de investimentos                (2)                         -    

      

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos  
    

Aumento de capital                         -                  15.000  

(Pagamento) de recursos com partes relacionadas              (647)               (8.453) 

Caixa proveniente das (utilizado nas) atividades de 

financiamento 
             (647)                 6.547  

      

Aumento (redução) líquido em caixa e equivalentes de caixa                (1.824)                 1.972  

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                  1.974                          2  

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício                      150                  1.974  

      
 

   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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JFLIM  Participações S/A 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 Em 31 de março de 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado) 

 

1 Contexto operacional 
 

A JFLIM Participações S.A. (“Companhia” ou “JLFIM”) está localizada na Avenida Rondon 
Pacheco, número 4600, Edifico UBT, andar 18, sala 05 - Uberlândia/MG, é uma sociedade 

anônima fechada que tem como objeto a participação em outras sociedades que produzam, 

comercializam e exportam açúcar, etanol, energia e outros derivados do processamento de cana-
de-açúcar.  

 

Em 01 de julho de 2018, a JFLIM transferiu o controle Vale do Pontal Açúcar e Álcool Ltda. para 

a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações (“CMAA”) através de aporte de capital 
e cessão de dívida em troca de 30% das ações da CMAA, conforme demonstrado na nota 

explicativa 9. Em decorrência dessa transação a Companhia passou a fazer parte do acordo de 

acionistas da CMAA, que prevê o controle compartilhado da mesma. 
 

A Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações está localizada na Rodovia BR 050 (KM 

121) - Distrito Industrial I de Uberaba/MG, é uma sociedade por ações que tem como objeto a 
participação em outras sociedades que produzam, comercializam e exportam açúcar, etanol, 

energia e outros derivados do processamento de cana-de-açúcar. A CMAA obteve seu registro de 

capital aberto em 4 de março de 2009, por meio do ofício CVM/SEP/RIC Nº 001/2009, para 

negociação de ações ordinárias no mercado de balcão não organizado. 

A CMAA é controladora das seguintes empresas: 

• Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S/A. (Vale do Tijuco) 

• Vale do Pontal Açúcar e Álcool Ltda. (Vale do Pontal) 

A Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S/A. teve suas operações iniciadas em 12 de abril de 2010. A 

planta industrial da Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S/A. possui capacidade de moagem 
aproximada de 4 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, produzindo açúcar, etanol 

anidro, etanol hidratado e energia, bem como os subprodutos óleo fusel e bagaço de cana. 

A Vale do Pontal Açúcar e Álcool Ltda. é uma empresa de capital fechado teve suas operações 

iniciadas em 23 de maio de 2016. A planta industrial da Vale do Pontal possui capacidade de 

moagem aproximada para 2,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por ano, produzindo 

açúcar, etanol anidro e hidratado, bem como os subprodutos óleo fusel e bagaço de cana. 

O plantio de cana-de-açúcar requer um período de até 18 meses para maturação e início de 

colheita, a qual ocorre, geralmente, entre os meses de abril a novembro, período em que ocorre 

também a produção de açúcar e etanol. A comercialização da produção ocorre durante todo o ano 
e não sofre variações decorrentes de sazonalidade, mas somente da variação da oferta e demanda 

normais de mercado (preço de commodity e variação cambial). 
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JFLIM  Participações S/A 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 Em 31 de março de 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado) 

2 Base de preparação 
 

Declaração de conformidade (com relação às normas IFRS e às normas do CPC) 
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 

Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) e 

também de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP) que seguem os 

pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 
 

A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Administração em 25 de junho de 

2019.  
 

Detalhes sobre as principais políticas contábeis da Companhia, estão apresentadas na nota 

explicativa nº 6. 
 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 

sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.  

 

3 Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da 
Companhia. Todas os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando 

indicado de outra forma. 

 

4 Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação das demonstrações financeiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas 
e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis da Companhia e os valores reportados 

de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

 
As estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. As revisões das estimativas são 

reconhecidas prospectivamente. 

 

a. Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre incertezas relacionadas a premissas e estimativas que possuem um risco 

significativo de resultar em um ajuste material dentro no exercício a findar-se em 31 de março de 

2019 estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

Nota explicativa nº 13 - reconhecimento de ativos/passivos fiscais diferidos: disponibilidade de 

lucro tributável futuro contra o qual prejuízos fiscais possam ser utilizados. 

Mensuração do valor justo 
Algumas políticas e divulgações contábeis da Companhia requerem a mensuração de valor justo, 

para os ativos e passivos financeiros e não financeiros. 

 

A Companhia estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à mensuração do valor justo. 
Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas as 

mensurações significativas de valor justo.  
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JFLIM  Participações S/A 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 Em 31 de março de 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado) 

A Companhia revisa regularmente dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se 

a informação de terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para 
mensurar os valores justos, a equipe de avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para 

suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os requisitos do CPC/ IFRS, incluindo o nível 

na hierarquia do valor justo em que tais avaliações devem ser classificadas. 
 

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de 
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma 

hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte 

forma: 
 

• Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. 

• Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo 

ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços). 

• Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado 

(inputs não observáveis). 
 

A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do 
período das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças. 

 

Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão 
incluídas nas seguintes notas explicativas: 

 

• Nota explicativa nº 12 - Instrumentos financeiros. 

 

5 Base de mensuração 
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos 
seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: 

 

• Os instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado 

são mensurados pelo valor justo 

 

6 Principais políticas contábeis 
A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 

exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras. 

 

a. Receitas financeiras e despesas financeiras 
As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem: 

 

• ganhos/perdas com instrumentos financeiros derivativos; 

• ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros; 

• despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos; e 

• outras receitas e despesas financeiras. 
 

As receitas e as despesas financeiras são reconhecidas no resultado através do método dos juros 

efetivos.  
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JFLIM  Participações S/A 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 Em 31 de março de 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado) 

b. 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 (base anual) para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para a contribuição social 

sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda e a 
base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável no exercício. 

 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 

reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no 

patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 

(i) Despesa de imposto de renda e contribuição social corrente 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber calculado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 

anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço 

patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos 
a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se houver, e é 

mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço.  

 

Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se alguns critérios forem 
atendidos.  

 

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido 
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre 

os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para 

fins de tributação.  
 

Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 

dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de 

balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável.  

 

Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera aplicar 
às diferenças temporárias quando estas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que foram 

decretadas até a data do balanço.  

 
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias 

decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e 

passivos.  
 

Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se alguns critérios forem atendidos.  
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c. Instrumentos financeiros 
A Companhia aplicou a partir de 1º de abril de 2018 o IFRS 9, equivalente ao CPC 48 – 

Instrumentos financeiros. O IFRS 9 / CPC 48 reúne os três aspectos do projeto de contabilização 

de instrumentos financeiros: classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo e 

contabilização de hedge. As principais alterações trazidas pela norma estão descritas a seguir:  
  

(a) Classificação e mensuração de ativos financeiros 

O IFRS 9 contém uma nova abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que 
reflete o modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas características de fluxo 

de caixa e contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: mensurados 

ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por 
meio do resultado. A norma elimina as categorias existentes na IAS 39 de mantidos até o 

vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. 

 

(b) Redução no valor recuperável (Impairment) 
A nova norma substitui o modelo de “perdas incorridas” do CPC 38 (IAS 39) por um modelo 

prospectivo de ”perdas de crédito esperadas”. Isso exige um julgamento relevante sobre como as 

mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de crédito. As referidas provisões 
são mensuradas em: perdas de crédito esperadas para 12 meses e 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. 

 
A Companhia realizou uma avaliação de impacto detalhada dos três aspectos do IFRS 9 descritos 

acima e conclui que a nova norma não trouxe impacto sobreas demonstrações financeiras, além 

da alteração da nomenclatura das categorias de instrumentos financeiros descritas no item (a).  
 

(i) Ativos financeiros  

 
Reconhecimento inicial e mensuração  

Ativos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial e subsequentemente mensurados 

ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo por 

meio do resultado.  
 

A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende das características dos 

fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a 
gestão destes ativos financeiros. A Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu 

valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado ao 

valor justo por meio do resultado. 
 

Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor 

justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam 

“exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também referido como teste de “SPPI”) 
sobre o valor do principal em aberto. Esta avaliação é executada em nível de instrumento.  

 

O modelo de negócios da Companhia para administrar ativos financeiros se refere à como ele 
gerencia seus ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina se 

os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da venda dos ativos 

financeiros ou de ambos.  
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As compras ou vendas de ativos financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo 

estabelecido por regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconhecidas 
na data da negociação, ou seja, a data em que a Companhia se compromete a comprar ou vender 

o ativo.  

 
Mensuração subsequente  

 

Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categorias:  

 
• Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida).  

• Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com reclassificação 

de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida).  
• Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, sem 

reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento de seu desreconhecimento 

(instrumentos patrimoniais).  
• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.  

 

Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida)  

 
A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo amortizado se ambas as seguintes condições 

forem atendidas:  

 
• O ativo financeiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos 

financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais.  

• Os termos contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos de 

caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros sobre o valor do principal 
em aberto.  

 

Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente mensurados usando o método 
de juros efetivos e estão sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são 

reconhecidos no resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor 

recuperável.  
 

Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem adiantamentos a fornecedores 

e partes relacionadas. 
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Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado  

 
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado compreendem ativos financeiros mantidos 

para negociação, ativos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio 

do resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor justo. Ativos 
financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o objetivo 

de venda ou recompra no curto prazo. Derivativos, inclusive derivativos embutidos separados, 

também são classificados como mantidos para negociação, a menos que sejam designados como 

instrumentos de hedge eficazes. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não sejam 
exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e mensurados ao valor justo por 

meio do resultado, independentemente do modelo de negócios. Não obstante os critérios para os 

instrumentos de dívida ser classificados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem ser 

designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se isso eliminar, ou 

reduzir significativamente, um descasamento contábil. 
 

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço patrimonial 

pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhecidas na demonstração do 

resultado.  
 

Um derivativo embutido em um contrato híbrido com um passivo financeiro é separado do 

passivo e contabilizado como um derivativo separado se: a) as características e aos riscos 
econômicos não estiverem estritamente relacionados às características e riscos econômicos do 

contrato principal; b) o instrumento separado, com os mesmos termos que o derivativo embutido, 

atenda à definição de derivativo; e c) o contrato híbrido não for mensurado ao valor justo, com 

alterações reconhecidas no resultado. Derivativos embutidos são mensurados ao valor justo, com 
mudanças no valor justo reconhecidas no resultado. Uma reavaliação somente ocorre se houver 

uma mudança nos termos do contrato que modifique significativamente os fluxos de caixa que de 

outra forma seriam necessários ou uma reclassificação de um ativo financeiro fora da categoria 
de valor justo por meio do resultado. A Companhia não possui derivativos embutidos. 

 

Desreconhecimento  
 

Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou parte de um grupo 

de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quando:  

 
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram.  

• A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma 

obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso significativo a um 
terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) a Companhia transferiu substancialmente 

todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia nem transferiu nem reteve 

substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.  
 

Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra 

um acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. 

Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, nem 
transferiu o controle do ativo, a Companhia continua a reconhecer o ativo transferido na medida 

de seu envolvimento continuado. Neste caso, a Companhia também reconhece um passivo 

associado. O ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que reflita os 
direitos e as obrigações retidos pela Companhia.  
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O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo 

menor valor entre (i) o valor do ativo e (ii) o valor máximo da contraprestação recebida que a 
entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia). 

 

Redução ao valor recuperável de ativos financeiros  
 

A Companhia reconhece uma provisão para perdas de crédito esperadas para todos os 

instrumentos de dívida não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito 

esperadas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de acordo com o 
contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados a uma taxa de 

juros efetiva que se aproxime da taxa original da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão 

fluxos de caixa da venda de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes 
dos termos contratuais.  

 

As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas etapas. Para as exposições de crédito 
para as quais não houve aumento significativo no risco de crédito desde o reconhecimento inicial, 

as perdas de crédito esperadas são provisionadas para perdas de crédito resultantes de eventos de 

inadimplência possíveis nos próximos 12 meses (perda de crédito esperada de 12 meses). Para as 

exposições de crédito para as quais houve um aumento significativo no risco de crédito desde o 
reconhecimento inicial, é necessária uma provisão para perdas de crédito esperadas durante a vida 

remanescente da exposição, independentemente do momento da inadimplência (uma perda de 

crédito esperada vitalícia).  
 

Um ativo financeiro é baixado quando não há expectativa razoável de recuperação dos fluxos de 

caixa contratuais. 

 
(ii) Passivos financeiros  

 

Reconhecimento inicial e mensuração  
 

Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, como passivos financeiros 

ao valor justo por meio do resultado, passivos financeiros ao custo amortizado, ou como 
derivativos designados como instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.  

 

Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor justo, mais ou menos, no 

caso de passivo financeiro que não seja ao valor justo por meio do resultado, os custos de 
transação que sejam diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.  

 

Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores e outras contas a pagar, empréstimos 
e financiamentos e instrumentos financeiros derivativos. 

 

Mensuração subsequente  

 

A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, conforme descrito abaixo:  

 

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado  
 

Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem passivos financeiros para 

negociação e passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio 
do resultado.  
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Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação se forem incorridos para 
fins de recompra no curto prazo. Esta categoria também inclui instrumentos financeiros 

derivativos contratados pela Companhia que não são designados como instrumentos de hedge nas 

relações de hedge definidas pelo CPC 48.  
 

Ganhos ou perdas em passivos para negociação são reconhecidos na demonstração do resultado.  

 

Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado 
são designados na data inicial de reconhecimento, e somente se os critérios do CPC 48 forem 

atendidos. 

   
A Companhia não designou nenhum passivo financeiro ao valor justo por meio do resultado.  

  

Passivos financeiros ao custo amortizado 
 

Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos e concedidos sujeitos a 

juros são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa de 

juros efetiva. Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são baixados, 
bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.  

 

O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer deságio ou ágio na aquisição 
e taxas ou custos que são parte integrante do método da taxa de juros efetiva. A amortização pelo 

método da taxa de juros efetiva é incluída como despesa financeira na demonstração do resultado.  

 

Essa categoria geralmente se aplica a empréstimos e financiamentos concedidos e contraídos, 
sujeitos a juros.  

 

Desreconhecimento  
 

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo é extinta, ou seja, quando a 

obrigação especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo 
financeiro existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos substancialmente 

diferentes, ou os termos de um passivo existente são substancialmente modificados, tal troca ou 

modificação é tratada como o desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um 

novo passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na demonstração do 
resultado.  

 

Compensação de instrumentos financeiros  
 

Os ativos financeiros e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é apresentado no 

balanço patrimonial houver um direito legal atualmente aplicável de compensação dos valores 
reconhecidos e se houver a intenção de liquidar em bases líquidas, realizar os ativos e liquidar os 

passivos simultaneamente. 
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d. Redução ao valor recuperável (impairment) 
 

(i)   Ativos não financeiros  
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os ativos fiscais diferidos, 

são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 
Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado.  

 

Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de 

Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso 
contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros 

ativos ou UGCs.  

 
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre seus valores em uso ou seu valor justo 

menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, 

descontados ao seu valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as 
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da 

UGC.  

 

Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado e revertidas somente na 
extensão em que o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, 

líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.  

 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC 

exceder o seu valor recuperável.  

 

A administração da Companhia não identificou qualquer evidência que justificasse a 
necessidade de provisão para recuperabilidade de seus ativos não financeiros, representados 

pelo investimento reconhecido pelo método de equivalência patrimonial, em 31 de março de 

2019. 
 

e. Provisões 

As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a 
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do 

dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do 

desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como 
despesa financeira.  

 

7 Novas normas e interpretações ainda não efetivas 
Uma série de novas normas, alterações de normas e interpretações serão efetivas para exercícios 

iniciados após 1º de janeiro de 2019 (aplicável à Companhia a partir de 1º de abril de 2019) e não 

foram adotadas na preparação destas demonstrações financeiras. Aquelas que podem ser 

relevantes para a Companhia estão mencionadas abaixo.  

IFRS 16 / CPC 06 (R2) – Operações de arrendamento mercantil 

Essa norma objetiva fornecer a base para que os usuários das demonstrações financeiras possam 

avaliar o efeito que os arrendamentos têm sobre a posição financeira, o desempenho financeiro e 

os fluxos de caixa das empresas.  
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Serão objeto da aplicação dessa norma os diversos arrendamentos, incluindo arrendamentos de 

ativos de direito de uso em subarrendamento, com algumas exceções.  Ao firmar os contratos, as 

empresas deverão avaliar se o contrato é, ou contém, um arrendamento. O contrato é, ou contém, 

um arrendamento se ele transmite o direito de controlar o uso de ativo identificado por um prazo 

estipulado, em troca de uma contraprestação definida. 

O IFRS 16 / CPC 06(R2) estabelece os princípios para o reconhecimento, mensuração, 

apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem os 

arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial. 

A norma inclui duas isenções de reconhecimento para arrendatários: arrendamentos de ativos de 

“baixo valor” e arrendamentos de curto prazo (até 12 meses). 

Na data de início de um contrato de arrendamento, o arrendatário reconhecerá um passivo relativo 

aos pagamentos de arrendamento (“passivo de arrendamento”) e um ativo que representa o direito 

de utilizar o ativo subjacente durante o prazo de arrendamento (“ativo de direito de uso”). 

Os arrendatários deverão reconhecer separadamente a despesa de juros sobre o passivo de 

arrendamento e a despesa de depreciação sobre o ativo de direito de uso. Também deverão 

reavaliar o passivo do arrendamento na ocorrência de determinados eventos, por exemplo, nos 

casos de mudança no prazo do arrendamento e/ou nos pagamentos futuros do arrendamento como 

resultado da alteração de um índice ou taxa usada para determinar tais pagamentos. Em termos 

gerais, caberá ao arrendatário reconhecer o valor da reavaliação do passivo de arrendamento como 

um ajuste do ativo de direito de uso. 

Para o arrendador, o IFRS 16 / CPC 06 (R2)  não traz alteração substancial na forma de 

contabilização, em relação ao praticado atualmente. Os arrendadores continuarão a classificar 

todos os arrendamentos com base no mesmo princípio de classificação estabelecido pelo CPC 06 

(R1), distinguindo os arrendamentos em dois tipos: operacional e financeiro. 

O arrendatário pode optar pela adoção IFRS 16 / CPC 06 (R2) utilizando a abordagem 

retrospectiva completa ou uma abordagem retrospectiva modificada.  

A Companhia não espera ter impactos com a aplicação da Interpretação. 

ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de tributos sobre o lucro 

Esta interpretação esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração do CPC 

32 – Tributos sobre o lucro quando houver incerteza sobre os tratamentos de imposto de renda. 

Nessas circunstâncias, a entidade deve reconhecer e mensurar o seu ativo ou passivo fiscal, 
corrente ou diferido, aplicando os requisitos do CPC 32 com base no lucro tributável (perda 

fiscal), nas bases fiscais, nas perdas fiscais não utilizadas, nos créditos fiscais não utilizados e nas 

alíquotas fiscais, determinados com base nesta interpretação. Esta interpretação estará em vigor a 
partir de 1 de janeiro de 2019, mas são disponibilizadas determinadas isenções de transição. A 

Companhia não espera ter impactos com a aplicação da Interpretação. 
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8 Caixa e equivalentes de caixa 
 

    
  2019  2018 

                  

Aplicações financeiras     150             1.974  

Total     150             1.974  

 
    

As aplicações financeiras são equivalentes de caixa por serem prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e estarem sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 

Essas aplicações financeiras referem-se a Certificados de Depósito Bancário - CDB, em diversas 

instituições financeiras, cuja taxa de remuneração varia entre 95% e 100% da variação do 

Certificado de Depósito Interbancário - CDI. As aplicações não possuem data de vencimento 
mensal, podendo ser resgatadas a qualquer momento. 

 

As informações sobre a exposição da Companhia a riscos de mercado, de crédito e de 
mensuração do valor justo relacionados a caixa e equivalentes de caixa estão incluídas na nota 

explicativa nº 12. 

 

9 Investimentos 

 
    

Investimentos  2019  2018 

     
Vale do Pontal Açúcar e Álcool Ltda.              -           127.913 

Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações      87.801                      -  

Total     87.801            127.913  

 
A Companhia contabiliza seus investimentos nas controladas pelo método de equivalência 
patrimonial.  

 

Em 01 de julho de 2018, a empresa Vale do Pontal Açúcar e Álcool Ltda. passou a ser controlada 

pela Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações, tornando-se parte dos ativos e 
passivos controlados pela CMAA, quando os acionistas da CMAA aprovaram por meio de 

assembleia geral extraordinária, o aumento de capital no valor de R$75.875 mediante a emissão 

de 319.224.665 novas ações ordinárias, sem valor nominal, que foram subscritas e integralizadas 
pela JFLIM mediante a conferência de 304.360.993 quotas da Vale do Pontal, detidas pela JFLIM. 

 

Na mesma data, a CMAA firmou junto à JFLIM um contrato de assunção de dívida no valor de 
R$ 46.713, anteriormente devida pela JFLIM à Vale do Pontal. Em contrapartida, a JFLIM cedeu 

e transferiu 187.257.473 quotas de sua propriedade na Vale do Pontal para a CMAA. 

 

A soma das contribuições anteriormente mencionadas totalizou R$ 122.588, valor do patrimônio 
líquido da Vale do Pontal, conforme laudo de avaliação patrimonial elaborado para essa 

finalidade, datado de 25 de junho de 2018 e teve por base o balanço patrimonial de 31 de maio de 

2018. A variação patrimonial de R$ 6.074 ocorrida entre os saldos apurados do laudo de avaliação 
e os saldos efetivamente incorporados, conforme demonstrado abaixo, foi registrado na 

patrimônio líquido da Companhia. 
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A aquisição foi contabilizada considerando o valor patrimonial da Vale do Pontal uma vez que, 
por se tratar de combinação de entidades ou negócios sob controle comum, o pronunciamento 

CPC 15 (R1) – Combinação de negócios não é aplicável para esse tipo de transação. 

 
Os saldos efetivamente contabilizados na CMAA foram os de 30 de junho de 2018, conforme 

apresentados a seguir: 
 

   ATIVO   30/06/2018    

   ATIVO CIRCULANTE      

   Ativo circulante     

   Caixa e equivalentes de caixa             9.291    

   Contas a receber de clientes e outros recebíveis           21.590    

   Estoques           61.542    

   Ativo biológico           16.918    

   Impostos e contribuições a recuperar             4.094    

   Instrumentos financeiros derivativos             6.768    

   TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE           74.172    

   REALIZÁVEL A LONGO PRAZO        194.375    

   Realizável a longo prazo     

   Adiantamento a fornecedores e outros ativos            34.595    

   Contas a receber de clientes e outros recebíveis           71.594    

   Depósitos judiciais               776    

  Impostos e contribuições a recuperar              664   

   TOTAL DO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO        107.629    

   Total do realizável a longo prazo     

   Investimentos                  3    

   Imobilizado          147.503    

  Intangível            2.121   

   TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE        257.256    

   TOTAL DO ATIVO        451.631    

 

  PASSIVO  30/06/2018    

  PASSIVO CIRCULANTE     

  Empréstimos e financiamentos          43.056    

  Instrumentos financeiros derivativos            5.061    

  Fornecedores e outras contas a pagar         139.323    

  Provisões e encargos trabalhistas            9.302    

  Obrigações fiscais            3.373    

  Adiantamento de clientes e outros passivos              490    

  TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE        200.605    

  Empréstimos e financiamentos          19.022    

  Empréstimos com partes relacionadas          104.422    

  Provisões para riscos            1.994    

   TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE          125.438    

   TOTAL DO PASSIVO         326.043    

  ATIVOS E PASSIVOS LÍQUIDOS (I)         125.588    

  
 (I) COMPOSIÇÃO DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

ADQUIRIDO 
  

  

  Capital social         491.619    

  Prejuízos acumulados       (366.031)   

  TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO        125.588    

 



 

 

 

 

 
 

 

23 

JFLIM  Participações S/A 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 Em 31 de março de 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado) 

Movimentação de investimentos em controladas 

 
    

    2019  2018 

Saldo inicial dos investimentos           127.913              171.853  

Baixa de investimentos – Vale do Pontal  (122.477)         (25.770) 

Aquisição de investimentos – CMAA  122.588  - 

Variação do patrimônio líquido das cotas conferidas à CMAA (a)            6.074                   -  

Baixa de investimentos – Assunção de dívida  (46.713)   

Ajuste de avaliação patrimonial – reflexo CMAA  (620)   

Resultado de equivalência patrimonial   1.036            (18.170) 

Total   87.801             127.913  

 

 
(a) Variação decorrente da alteração no patrimônio líquido da Vale do Pontal entre a data do laudo e determinação do 

percentual de participação equivalente ao aporte realizado, e a data efetiva do aporte de capital, ocorrida em 01 de 
julho de 2018.
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Informações das investidas 

 
O quadro abaixo apresenta um sumário de 100% das informações financeiras dos investimentos: 

 

 Participação 

% 

Ativos 

circulantes 

Ativos não 

circulantes 
Total de ativos   

Passivos 

circulantes 

Passivos não 

circulantes 

Total de 

passivos 

Patrimônio 

líquido 
  Receitas 

Custos e 

Despesas 

Lucro / 

prejuízo 

Equivalência 

patrimonial 

31 de março de 2019                             

Vale do Pontal Ltda (*) - 

 

- 

 

- 

 

-  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
      

 

61.748 

 

(64.168) 

 

(2.420) 

 

(2.420) 

Cia Mineira Açúcar e 

Álcool – Participações 

(**) 30,00% 

 

676.444 

 

821.584 

 

1.498.028 
                                         

391.369 

                                                     

813.974 

                              

1.205.343 

                                  

292.685 
      

        

832.955 

         

(722.794) 

                              

18.832 

                                                   

3.456  

               

                                    

676.444 

 

821.584 

 

1.498.028 
  

391.369 

 

813.974 

 

1.205.343 

 

292.685 
      

 

894.703 

 

(786.962) 

 

16.412 

 

1.036 

               

 Participação 

% 

Ativos 

circulantes 

Ativos não 

circulantes 
Total de ativos   

Passivos 

circulantes 

Passivos não 

circulantes 

Total de 

passivos 

Patrimônio 

líquido 
  Receitas Despesas 

Lucro / 

prejuízo 

Equivalência 

patrimonial 

31 de março de 2018                             

Vale do Pontal Ltda 100,00% 

                                   

111.259  

                                            

274.175  

                       

385.434   

                                       

208.819  

                                                     

48.701  

                               

257.520  

                                 

127.914  
      

        

221.784  

         

(213.932) 

                              

7.852  

                                                   

7.852  

Bacuri Ltda 100,00% 

                                  

20.335  

                                                

11.751  

                          

32.086   

                                               

660  

                                                       

5.768  

                                    

6.428  

                                   

25.658  
                           3            (26.024) 

                         

(26.022) 

                                                

(26.022) 

                                    

131.594  

                                           

285.926  

                        

417.520  
                                        

209.479  

                                                     

54.469  

                               

263.948  

                                  

153.572  
              221.787  

     

    (239.956) 

                          

(18.170) 

 

(18.170) 

               

 

 
(*) A JFLIM era controladora da Vale do Pontal Ltda. até 30/06/2018 tendo direito do resultado da controlada até a data em questão. Os valores demonstrados referem-se ao resultado da Vale do Pontal entre 01/04/2018 a 30/06/2018.  

(**) A CMAA passou a ter seus resultado computados pelo método de equivalência patrimonial a partir de 01 de julho de 2018 
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10 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 
Em 31 de março de 2019, o capital social está dividido em 40.000.900 (quarenta milhões e 

novecentas) ações, nominativas e sem valor nominal, distribuídas da seguinte forma: 
  

  2019 2018 

  Ações   R$ Ações   R$ 

Rio Grande Investiment PTE. LTD. 20.000.450   20.000 20.000.450   20.000 

Marsseille Fundo de Investimentos em Participações 20.000.450   20.000 5.000.450   20.000 

Total 
 

  
  

  
 

40.000.900 40.000 25.000.900 40.000 

 

Em 23 de maio de 2016, os acionistas em Assembleia Geral Extraordinária, aprovaram o aumento 

do capital social no montante de R$ 10.000 mediante a emissão de 10.000.000 novas ações, das 
quais 5.000.000 foram subscritas pela Rio Grande Investment PTE. LTD., e 5.000.000 foram 

subscritas pela Marseille Fundo de Investimentos em Participações. 

 

Em 20 de março de 2017, os acionistas em Assembléia Geral Extraordinária, aprovaram outro 
aumento de capital social no montante de R$ 30.000 mediante a emissão de 30.000.000 novas 

ações, das quais 15.000.000 foram subscritas pela Rio Grande Investment PTE. LTD., e 

15.000.000 em nome da Marseille Fundo de Investimentos em Participações que foram  
integralizadas em abril de 2017 em moeda corrente nacional. 

 

 

b. Reserva legal 
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 
193 da Lei nº 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. 

 

c. Reserva de retenção de lucros 
É destinada à aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital, constituída após os 

dividendos mínimos obrigatórios e dividendos adicionais propostos, e estão sujeitos a aprovação 

na próxima Assembleia Geral Ordinária dos acionistas. 

 

d. Dividendos 
O estatuto social da Companhia determina um percentual de 25% ao pagamento dos dividendos 
mínimos obrigatórios aos acionistas, sujeito ao estatuto social e a lei aplicável.  

 

Os dividendos provisionados no valor de R$ 13.642, são compostos por R$ 13.457 referente ao 

dividendo mínimo obrigatório do exercício findo em 31 de março de 2017 e R$ 185 do exercício 
corrente.  
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11 Gerenciamento do capital 
A gestão de capital da Companhia é feita para equilibrar as fontes de recursos próprias e 

terceiras, balanceando o retorno para os acionistas e o risco para acionistas e credores.  
 

A dívida da Companhia para a relação ajustada do capital ao final do exercício é apresentada a 

seguir: 

 
Gerenciamento de Capital  2019 2018 

Total do passivo   17.819 67.594 

(-) Caixa e equivalente de caixa    (150)          (1.974) 

Total (A)   17.669 65.620  

Patrimônio líquido (B)  70.134 62.432  

Índice de endividamento líquido (A) / (B)  0,25 1,05  

 

12 Instrumentos financeiros 
A Companhia monitora e gerencia os riscos financeiros relacionados às operações por meio de 

relatórios internos de riscos que analisam a exposição de acordo com o grau e magnitude dos 

riscos. 
   

a)    Classificação contábil e valores justos 

A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos 

financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo.  
 

31 de março de 2019 
Valor justo 

por meio 

do resultado 

Custo 

amortizado Total  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

Ativos financeiros         

Caixa e equivalentes de caixa 150 - 150  150 - - 150 

Total 150  -    150  150 - - 150 

 

 

 

31 de março de 2019 
Valor justo 

por meio 

do resultado 

Custo 

amortizado Total  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

Passivos financeiros         

Empréstimos com partes relacionadas (nota 16) - 1.082    59  - - - - 

Fornecedores e outras contas a pagar - 7 7  - - - - 

Total -  1.089 1.089   -    -  -    - 

          

 

31 de março de 2018 
Valor justo 

por meio 

do resultado 

Custo 

amortizado Total  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

Ativos financeiros mensurados ao valor justo         

Caixa e equivalentes de caixa 1.974 - 1.974  1.974 - - 1.974 

Instrumentos financeiros derivativos 125  - 125  - 125 - 125 

Total 2.099   -    2.099  1.974 125  -    2.099 

 

31 de março de 2018 
Valor justo 

por meio 

do resultado 

Custo 

amortizado Total  Nível 1 Nível 2 Nível 3 Total 

Passivos financeiros         

Empréstimos com partes relacionadas (nota 16) - 47.569 47.569  - - - - 

Fornecedores e outras contas a pagar - 7 7  - - - - 

Total -  47.576 47.576   -    -  -    - 

          



JFLIM  Participações S/A 
Notas explicativas às demonstrações financeiras 

 Em 31 de março de 2019 
(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado) 

27 

 

b) Mensuração do valor justo 

Os valores contábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço patrimonial, 
quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em um mercado 

ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa vigente de 

juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores de mercado. 
 

c) Gerenciamento de riscos financeiros 

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros que se destinam a 

atender as necessidades próprias. Em 31 de março de 2019, a Companhia não mantém 
instrumentos financeiros não registrados contabilmente e não efetua operações envolvendo 

instrumentos financeiros que tenham caráter especulativo. Os principais riscos relacionados com 

a operação da Companhia são os seguintes: 
 

• Risco de crédito; 

• Risco de liquidez; e 

• Risco de mercado. 

 

Essa nota explicativa apresenta informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos 
riscos supramencionados, os objetivos da Companhia, políticas e processos para a mensuração e 

gerenciamento de risco, e seu gerenciamento de capital. 

 

Estrutura do gerenciamento de risco 
O Conselho de administração é responsável pelo acompanhamento das políticas de gerenciamento 

de risco da Companhia, e os gestores de cada área se reportam regularmente ao Conselho sobre 
as suas atividades. 

 

As políticas de gerenciamento de risco da Companhia são estabelecidas para identificar e analisar 

os riscos aos quais a Companhia está exposto, para definir limites e controles de riscos 
apropriados, e para monitorar riscos e aderência aos limites definidos. As políticas e os sistemas 

de gerenciamento de riscos são revisados frequentemente para refletir mudanças nas condições 

de mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia, através de suas normas e 
procedimentos de treinamento e gerenciamento, objetiva desenvolver um ambiente de controle 

disciplinado e construtivo, no qual todos os funcionários entendem os seus papéis e suas 

obrigações. 

 

Risco de crédito 
Risco de crédito é o risco da Companhia incorrer em perdas decorrentes de um cliente ou de uma 
contraparte em um instrumento financeiro, decorrentes da falha destes em cumprir com suas 

obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente de instrumentos financeiros conforme 

apresentados abaixo. 

 

Exposição a risco de crédito 
O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição 
máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras foi: 

 
 2019 2018 

Caixa e equivalentes de caixa  150         1.974  

Instrumentos financeiros derivativos -           125  

Total 150         2.099  
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Caixa e equivalentes de caixa 
A Companhia tem como princípio trabalhar com um número reduzido de instituições financeiras 

e busca negócios com aquelas que apresentam maior solidez. Além disso, outra política que busca 

mitigar o risco de crédito é manter saldos de aplicações financeiras proporcionalmente ao saldo 

de empréstimos e financiamentos com cada uma das instituições. 
 

Não existe na história da Companhia registro de perdas em caixa e equivalentes de caixa. 

Risco de liquidez 
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as 

obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista 

ou com outro ativo financeiro. A responsabilidade pelo gerenciamento do risco de liquidez é da 
Administração da Companhia e de seu Conselho de Administração, que gerencia o risco de 

liquidez de acordo com as necessidades de captação e gestão de liquidez de curto, médio e longo 

prazos mantendo linhas de crédito de captação de acordo com suas necessidades de caixa 

combinando os perfis de vencimento de seus ativos e passivos financeiros. 
 

A Companhia utiliza sistemas de informação e ferramentas de gestão que propiciam a condição 

de monitoramento de exigências de fluxo de caixa e da otimização de seu retorno de caixa em 
investimentos. A Companhia tem como política operar com alta liquidez para garantir o 

cumprimento de obrigações operacionais e financeiras pelo menos por um ciclo operacional; isto 

inclui o impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas, 
como desastres naturais e movimentos cíclicos do mercado de commodities. 

 

Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade da Companhia, possam 

ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes significantemente diferentes. 
 

Exposição ao risco de liquidez 

O valor contábil dos passivos financeiros com risco de liquidez está representado abaixo: 
 

    2019   2018 

          

Empréstimos com partes relacionadas      1.082      47.569 

Fornecedores e outras contas a pagar       7      7 

Débitos com os acionistas  -  857 

     

Total      1.089      48.433 

                  

Passivo circulante      1.030      1.872 

Passivo não circulante      59      46.561 

 

Risco de mercado 
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio 

e taxas de juros têm nos resultados da Companhia ou no valor de suas participações em 

instrumentos financeiros.  
 

Risco de taxa de juros 
A Companhia está exposto a riscos relacionados às taxas de juros, em função de aplicações 

financeiras, expostas, principalmente, à variação do CDI, Selic e da TJLP. A direção da 
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Companhia monitora as flutuações das taxas de juros variáveis atreladas a algumas dívidas, 

utilizando-se se necessários instrumentos derivativos com o objetivo de minimizar o impacto 
destes riscos. 

 

Perfil 

O perfil dos instrumentos financeiros remunerados por juros da Companhia: 

 

  
 

2019 2018 

Ativos financeiros     

Caixas e equivalentes de caixa 150     1.974  

 

13 Imposto de renda e contribuição social  

 
Composição dos impostos diferidos passivos 
 

 

   

Ativo/ Passivo 

  

Resultado   Patrimônio Líquido 

2019   2018 2019   2018   2019   2018 

                                                

Ganhos Compra Vantajosa    (4.355)     (4.355)     -     2.522      -       -  

Efeitos de contratos de derivativos   -  (150)  43  (43)  107  (107) 

    
           

Ativo líquido        (4.355)        (4.505)   43   2.479   107   107 

 

 

Conciliação do imposto de renda e contribuição social 

  

 

  

 

2019 2018 

  
Resultado do exercício antes dos impostos     966         (23.149)  

Alíquota nominal 34%   34% 

Despesa com imposto à alíquota nominal (328)         7.871 

        

Ajuste do imposto de renda e contribuição social       

Equivalência patrimonial 352  (6.178) 

Adições e exclusões permanentes (212)  845 

Efeitos de instrumentos financeiros reconhecidos no patrimônio líquido -             (59) 

Imposto corrente    (231)      - 

Imposto diferido 43      2.479 

      

A alíquota nominal dos impostos é de 34% sobre o lucro ajustado conforme a legislação vigente 
do Brasil para o lucro tributável anual. A alíquota efetiva demonstrada acima apresenta a melhor 

estimativa da administração da alíquota anual esperada. As distorções observadas decorrem dos 

efeitos da não contabilização dos créditos tributários mencionados no item (a) desta nota 
explicativa. 

 

As diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais acumulados não prescrevem de acordo 
com a legislação tributária vigente. 
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14 Gastos por natureza 
A Companhia apresentou as demonstrações do resultado utilizando uma classificação das 

despesas baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas 
nas demonstrações do resultado são apresentadas a seguir: 
 

 
    

    
2019   2018 

Despesas Vendas  

     
Outras despesas comerciais   (3)     (4) 

Total   (3)     (4) 

 
 

    
2019   2018 

Despesas Administrativas  

     
Serviços de terceiros   (93)     (197) 

Total   (93)     (197) 

 
 

    
2019  2018 

Outras despesas operacionais  

     

Serviços de terceiros   (637)  (813) 

Total   (637)  (813) 

 
 

15 Receitas (despesas) financeiras líquidas 
    

    
2019   2018 

Receitas (despesas) financeiras líquidas  

     

     
Juros sobre empréstimos com partes relacionadas          -       (3.639) 

IOF  -     (326) 

Outras despesas financeiras          (6)     - 

   (6)  (3.965) 

Receitas financeiras:     
Outras receitas financeiras  669  - 

   669  - 

      
Resultado financeiro líquido  663  (3.965) 
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16 Partes relacionadas 
 

a. Controladora e parte controladora final 
A Companhia é controlada em conjunto, por meio da celebração de acordo de acionista entre, a 
Rio Grande Investment PTE. LTD. e a Marseille Fundo de Investimentos, conforme quadro 

acionário apresentado na nota explicativa nº 10. 

 

b. Principais saldos de transações 
As transações efetuadas junto às partes relacionadas são realizadas com base em condições 

negociadas entre a Companhia e as partes relacionadas, as quais poderiam ser diferentes caso 
fossem realizadas com partes não relacionadas. Os saldos com partes relacionadas estão 

apresentados como seguem: 

   

  

  

2019  

 

2018 

Passivo        

Empréstimos com partes relacionadas         

     
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. (a)  1.023  1.008 
Vale do Pontal Açúcar e Álcool Ltda (b)  -  46.509 
Débitos com acionistas  -  857 

Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações (a)  59   51 

   1.082   48.425 
     
Empréstimos com partes relacionadas -  Circulante  1.023  1.864 
Empréstimos com partes relacionadas – Não circulante  59  46.561 

     

Total dos passivos  1.082   48.425 

  
 

    

      
(a) Montante sem incidência de juros, e que será quitado conforme sua disponibilidade de caixa. 

(b) Montante concedido pela controlada Vale do Pontal Açúcar e Álcool, sem incidência de juros. Foi quitado durante o 
exercício mediante contrato de assunção de dívida onde a JFLIM cedeu a dívida para a CMAA. 
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