ISEC SECURITIZADORA S.A
CNPJ/ME nº 08.769.451/0001-08
NIRE 35.300.340.949
MATERIAL DE APOIO PARA DECISÃO
NA ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO
DA 1ª SÉRIE DA 2ª EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A.
A Isec Securitizadora S.A (“Securitizadora”) apresenta o material de apoio para a Assembleia
Geral de Titulares dos Certificados de Recebíveis de Direitos Creditórios do Agronegócio da 1ª
Série da 2ª Emissão da Securitizadora (“CRA”), a realizar-se em primeira convocação no dia
15/07/2020, às 10:00h, de forma exclusivamente remota e eletrônica, conforme instruções no
edital de convocação publicado em 29 e 29/06 e 01/07/2020 no jornal O Dia, através da
plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, de conexão via internet, nos termos da
Instrução Normativa CVM nº 625 de 14 de maio de 2020 (“IN CVM nº 625”), nos termos das
cláusulas 8.2, em especial a cláusula 8.2.2, do Termo de Securitização de CRA (“TS”).
1. Ordem do dia:
(i)

Em decorrência de solicitação formal da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.
(“Devedora”) datada de 15 de junho de 2020, aprovar a suspensão do pagamento do
valor do Preço do Produto devidos em razão da CPR Financeira (conforme definida no
TS), nos termos da cláusula 5.1, item “(ii)” da CPR Financeira, e, por consequência, a
concessão da carência das 6 (seis) próximas parcelas vincendas da Amortização dos
CRA, nos termos da Cláusula 3.8 do Termo de Securitização (“Parcelas Suspensas”), de
modo que as Parcelas Suspensas serão diluídas igualmente nas datas de pagamento de
Amortização subsequentes até 17 de outubro de 2022, ressalvo que a Remuneração
nesse período será paga normalmente bem como não se alterará a Data de Vencimento
Final da CPR Financeira e do Prazo e Data de Vencimento do CRA, ficando certo que,
em caso de aprovação, a Devedora se compromete no prazo de 30 dias, a contar da
efetivação da sustação, a efetuar o pagamento de prêmio para a totalidade os Titulares
dos CRA de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos) sobre o Saldo Devedor dos
CRA em Circulação, conforme procedimentos operacionais estabelecidos pela B3; e
Para embasar a deliberação dos Titulares dos CRA acima citada, segue anexo o material
necessário, também disponível no site da Securitizadora: www.isecbrasil.com.br; e no
endereço eletrônico: https://1drv.ms/u/s!AtYM3CPnxVVDgYJzSia2Njk76KdJWg?e=OTprL9:
a) solicitação formal da Devedora datada de 15 de junho de 2020 (Anexo A);
b) Balanço auditado Alcoeste – Relatório do auditor independente. Demonstrações
contábeis em 31/12/2019 (Anexo B);
c) Apresentação institucional. junho de 2020. Alcoeste (Anexo C).

(ii)

Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos
os atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para
implementar o deliberado no item “(i)”.
Não há material a ser apresentado. O assunto será discutido em assembleia pelos
investidores.

2. Instrução de voto:
Fica facultado aos Titulares dos CRA o proferimento do voto durante a realização da assembleia
ou através do envio da instrução de voto sem rasuras, cujo modelo a ser preenchido por cada
titular segue anexo (Anexo D), podendo também ser encontrado no endereço eletrônico da
Securitizadora: www.isecbrasil.com.br. A instrução de voto deverá ser enviada aos endereços
eletrônicos assembleias@pentagonotrustee.com.br e gestao@isecbrasil.com.br até o horário
estipulado para a abertura dos trabalhos.
Os Titulares dos CRA que fizerem o envio da instrução de voto mencionada e esta for considerada
válida, não precisarão acessar o link para participação digital da assembleia, sendo sua
participação e voto computados de forma automática. Contudo, em caso de envio da instrução
de voto de forma prévia pelo titular do CRA ou por seu representante legal com a posterior
participação da assembleia através de acesso ao link, será desconsiderada a instrução de voto
anteriormente enviada, devendo o titular do CRA ou seu representante legal, manifestarem seu
voto no ato de realização da assembleia.

Anexo A
SOLICITAÇÃO FORMAL DA ALCOESTE BIOENERGIA

FERNANDÓPOLIS S.A. (“DEVEDORA”) DATADA DE
27/04/2020

Anexo B
BALANÇO AUDITADO ALCOESTE – RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2019
(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
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Demonstrações contábeis
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos
Administradores e Acionistas da
Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.
Fernandópolis - SP
Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.
(“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 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, exceto pelos efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base para
opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis", as demonstrações contábeis acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A. em 31 de dezembro 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.
Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia mantém registrado na Rubrica “Imobilizado” o valor de
R$ 228.616, conforme a Nota Explicativa nº 12 às demonstrações contábeis, referente a bens
destinados à sua atividade operacional. A Companhia realizou a depreciação dos ativos conforme taxas
definidas pela Legislação Fiscal do Imposto de Renda das Pessoas jurídicas. No entanto, conforme
definido pela NBC TG 27 (R3) - Ativo imobilizado, emitida e aprovada pelo Conselho Federal de
Contabilidade, a depreciação precisa ser calculada com base na vida útil do ativo para a Companhia,
considerando seu valor residual, e deve ser revisada anualmente de acordo com a vida útil econômica
estimada do bem. Em virtude da falta do laudo de avaliação da vida útil dos bens para o exercício de
2019, bem como a utilização da taxa fiscal de depreciação, não foi possível assegurarmos a
razoabilidade dos saldos de depreciação registrados no ativo, bem como seus reflexos no resultado
do exercício no montante de R$ 14.911.
Conforme Nota Explicativa nº 22 às demonstrações contábeis, a Companhia em 31 de dezembro de
2019 apresenta na rubrica de direito de uso, classificada no ativo não circulante, o montante de
R$ 25.356 mil e na rubrica de arrendamentos a pagar – passivo circulante e não circulante – os
montantes de R$ 7.003 mil e R$ 18.892 mil, respectivamente, relacionados à adoção da NBC TG 06
(R3) – Arrendamentos, para os contratos de arrendamentos agrícolas referente a terras empregadas
para a produção de cana-de-açúcar, deixando de reconhecer os impactos pertinentes aos contratos
de parcerias agrícolas por entender que não se enquadram no conceito de arrendamento da referida
norma. Todavia, a natureza do contrato de parceria rural se assemelha aos conceitos de “joint
operation”, descritos na NBC TG 15 (R3) – “Negócios em Conjunto”, que define um negócio em
conjunto o qual as partes integrantes que detêm o controle conjunto do negócio têm direitos sobre
os ativos e têm obrigações pelos passivos relacionados ao negócio. Essas partes são denominadas de
“operadores em conjunto”. Por sua vez, a NBC TG 06 (R3) – Arrendamentos, descreve que se as partes
do negócio em conjunto coletivamente tiverem o direito de controlar o uso de um ativo identificado
durante todo o período de uso por meio de seu controle conjunto do negócio, o contrato contém um
arrendamento.
BDO RCS Auditores Independentes, uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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Não foi possível nas circunstâncias realizarmos procedimentos alternativos de auditoria que nos
possibilitassem concluir quanto à adequação dos referidos saldos que eventualmente não tenham sido
registrados e/ou divulgados nas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2019, bem como
mensurar os valores de possíveis impactos inerentes a essas operações no resultado e no patrimônio
líquido.
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 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 com ressalva sobre as demonstrações contábeis.
Ênfase
Transações com partes relacionadas
Conforme Nota Explicativa nº 16, a Companhia mantém transações com partes relacionadas em
montantes significativos e em condições específicas definidas entre si. Consequentemente, o
resultado de suas operações pode ser diferente daquele que seria obtido de transações efetuadas em
condições de mercado ou com terceiros. Nossa conclusão não contém ressalva relacionada a este
assunto.
Principais assuntos de auditoria
Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações contábeis como um todo e na formação de nossa opinião sobre
essas demonstrações contábeis e, portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses
assuntos. Além do assunto descrito na seção “Base para opinião com ressalva”, determinamos que os
assuntos descritos a seguir são os principais assuntos de auditoria a serem comunicados em nosso
relatório.

4

Reconhecimento da receita

Resposta da auditoria ao assunto

O reconhecimento de receitas pela Companhia
envolve diferentes fluxos de receitas devido às
diversas características contratuais atreladas
a elas. Há vendas de etanol, principalmente
para o mercado interno, com diferentes tipos
de arranjos para entrega ao comprador como
“Cost, Insurance and Freight - CIF”, “Free On
Board - FOB” e Venda para Entrega Futura.
Porém, em 31 de dezembro de 2019 não houve
vendas de açúcar, tanto ao mercado interno
quanto externo, nas modalidades de entrega
CIF, FOB, FOB-Porto e Venda para Entrega
Futura. Do ponto de vista de reconhecimento
de receitas, além de aspectos como a efetiva
ocorrência das transações, tais arranjos
ensejam dificuldades na verificação do
momento de venda, o chamado “corte de
vendas” (“sales cutoff”), quando o vendedor
efetivamente transfere todos os benefícios e
riscos de propriedade ao comprador.

Nosso enfoque de auditoria consistiu em
obtenção de conhecimento sobre fluxos de
negócios e de aspectos contratuais, incluindo
controles exercidos, aplicação de testes
sobre amostras para confirmar tanto a
ocorrência quanto o corte apropriado de
transações e obtenção de confirmações por
parte de clientes selecionados com relação a
termos de venda e responsabilidade sobre a
propriedade de produtos vendidos sob
arranjos diferenciados de entrega.

Mensuração dos ativos biológicos

Resposta da auditoria ao assunto

A Companhia mensurara seus ativos biológicos,
que correspondem aos produtos agrícolas em
desenvolvimento, com base no seu valor justo,
calculado com base no fluxo de caixa
descontado da safra em formação, uma vez
que não existe mercado ativo para esse
produto agrícola. Conforme mencionado na
Nota Explicativa nº 11, essa mensuração é uma
estimativa significativa e é baseada em
diversas premissas e metodologias adotadas
pela Administração da Companhia, para as
quais foram utilizadas informações internas e
externas, principalmente relacionadas à
produtividade, preços e taxa de juros para
desconto dos fluxos de caixa. Em 31 de
dezembro de 2019, a Companhia possuía saldo
de R$ 113.947 na rubrica de ativos biológicos,
no ativo circulante.

O
monitoramento
desse
assunto
foi
considerado significativo para a nossa
auditoria devido à relevância dos valores dos
ativos biológicos registrados pela Companhia e
às incertezas inerentes a esse tipo de
estimativa, bem como ao julgamento
necessário que deve ser exercido pela
Administração na determinação das premissas
de cálculo do seu valor justo.
Nossos procedimentos de auditoria incluíram,
entre outros, utilização de profissionais
especializados para nos auxiliar na avaliação
das premissas e metodologia usadas pela
Companhia, em particular relacionadas às
estimativas de produtividade, preços futuros
de açúcar e álcool e taxas de juros para
desconto dos fluxos de caixa. Também
focamos na adequação das divulgações
efetuadas pela Companhia na Nota Explicativa
nº 11 sobre as premissas utilizadas nos cálculos
de mensuração do respectivo valor justo no
ativo circulante, como seus reflexos no
resultado do exercício.
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Instrumentos financeiros derivativos

Resposta da auditoria ao assunto

Conforme Nota Explicativa nº 19 às
demonstrações contábeis, com o intuito de
proteção aos riscos de volatilidade de preço de
commodities, taxa de câmbio e taxa de juros,
a Companhia utiliza algumas estratégias para
proteger seus fluxos de caixa futuros do
impacto dessas variáveis relevantes. Essas
estratégias consistem na contratação de
instrumentos
financeiros
derivativos
específicos para cada tipo de risco (futuros,
“swap”, “forwards”, etc.) que trazem efeitos
próprios do ponto de vista de valorização dos
instrumentos financeiros subjacentes.

Dadas as exigências técnicas aplicáveis à
adoção de contabilidade de hedge, bem como,
em caso da ocorrência de designação ou
comprovação de ineficácia com potencial risco
de distorção nas demonstrações contábeis,
consideramos esse assunto significativo para a
nossa auditoria. Nossa auditoria desses
assuntos
envolveu
a
obtenção
de
conhecimento
sobre
os
instrumentos
financeiros negociados pela Companhia,
inclusive aspectos contratuais, e sobre os
processos de planejamento e designação de
instrumentos para fins de “hedge”. Nosso
trabalho envolveu ainda o envio de cartas de
confirmação para as contrapartes dos
respectivos contratos, a revisão e o recálculo
da valorização de derivativos. Também
avaliamos a adequação das divulgações
realizadas
pela
Administração
nas
demonstrações contábeis da Companhia.

Adicionalmente, esses instrumentos que são
designados como objeto de “hedge” são
reconhecidos pelo seu valor justo na data das
demonstrações contábeis e as flutuações são
contabilizadas no resultado. Em 31 de
dezembro de 2019, esses instrumentos
financeiros
derivativos
totalizam
uma
obrigação no passivo no montante de R$ 1.249.
Riscos tributários, trabalhistas, cíveis e
ambientais
Considerando o volume de litígios e o valor
monetário
envolvido,
conforme
Nota
Explicativa nº 18 às demonstrações contábeis,
combinados com a complexidade da legislação
tributária e a frequente alteração das leis e da
jurisprudência, é necessário um constante
monitoramento por parte da Administração no
intuito de identificar, capturar, registrar e
divulgar eventuais mudanças relevantes que
alterem o montante e/ou a chance de perda
com relação a esses riscos.

Resposta da auditoria ao assunto
Nosso enfoque de auditoria sobre as provisões
para riscos consistiu em obtenção de
entendimento
sobre
o
trabalho
do
departamento legal e sobre os processos de
identificação e captura de informações,
análise dos conjuntos de litígios e disputas e
solicitação de representação dos assessores
legais externos com relação ao conhecimento
da existência de litígios e disputas, aos
montantes em risco e às probabilidades de
perda para todos os principais casos
(principalmente trabalhistas e cíveis). Nos
casos trabalhistas, dada a quantidade e
complexidade de casos, nosso trabalho
depende de amostragem e busca de avaliação
sobre as chances de perda pertinentes.
Adicionalmente, concentramo-nos em avaliar
adequação das divulgações realizadas nas
demonstrações contábeis.
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Impactos da adoção do novo Pronunciamento
Contábil CPC 06 (R2) – Arrendamentos
O Pronunciamento Contábil CPC 06 (R2) –
Arrendamentos, aprovado pela NBC TG 06 (R3)
emitida
pelo
Conselho
Federal
de
Contabilidade em 24 de novembro de 2017,
introduz requerimentos contábeis complexos
servindo de base para mensuração do registro
de direito de um de um ativo assim como do
passivo de arrendamento, especialmente com
relação a determinação da taxa de desconto de
cada contrato de arrendamento, bem como a
divulgação de aspectos relacionados a
transição da norma e seu impacto que entrou
em vigor a partir de 1° de janeiro de 2019.
A
Companhia
mantém
compromissos
relevantes decorrentes de contratos de
arrendamentos e parcerias agrícolas e efetuou
a divulgação dos impactos decorrentes da
transição do novo pronunciamento dentre
outras informações resqueridas por essa
norma.
Devido à complexidade e julgamentos
envolvidos na determinação das taxas de
desconto dos contratos de arrendamentos e
parcerias agrícolas e relevância dos impactos
dessa taxa na mensuração do passivo de
arrendamento, assim como a relevância dos
registros e divulgações dos efeitos da adoção
inicial do CPC 06 (R2), esse assunto foi
considerado como significativo para a nossa
auditoria.

Resposta da auditoria ao assunto
Analisamos o processo da Companhia para
captura das informações necessárias para
divulgação do potencial impacto do novo
pronunciamento.
Com
o
auxílio
de
especialistas
internos
em
finanças
corporativas, avaliamos as premissas utilizadas
na determinação das taxas de desconto e
análise de sensibilidade sobre o modelo
adotado pela Companhia. Avaliamos os
julgamentos aplicados pela Companhia para as
demais premissas utilizadas como prazo de
arrendamento
e
valores
contratuais.
Realizamos a conciliação com os registros
auxiliares e efetuamos testes documentais
sobre a base de dados utilizada para suportar
os valores registrados e divulgados.
Como resultado das evidências obtidas por
meio dos procedimentos de auditoria acima
resumidos, exceto pelos efeitos do assunto
descrito na seção intitulada “Base para opinião
com ressalva sobre as demonstrações
contábeis",
consideramos
aceitável
a
divulgação dos impactos da nova norma no
contexto das demonstrações contábeis da
Companhia.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, a Administração é responsável pela 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 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 contábeis.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se 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.
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As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:
§ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou 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 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 contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não
mais se manter em continuidade operacional;
§ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.
Fornecemos também aos responsáveis pela governança declaração de que cumprimos com as
exigências éticas relevantes, incluindo os requisitos aplicáveis de independência, e comunicamos
todos os eventuais relacionamentos ou assuntos que poderiam afetar, consideravelmente, nossa
independência, incluindo, quando aplicável, as respectivas salvaguardas.
Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança, determinamos
aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das demonstrações contábeis
do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais assuntos de auditoria.
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Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei ou regulamento tenha
proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias extremamente raras,
determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório porque as consequências
adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável, superar os benefícios da
comunicação para o interesse público.
Ribeirão Preto, 23 de abril de 2020.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1
Estefan George Haddad
Contador CRC 1 DF 008320/O-5 – S – SP
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Ativo

Passivo e patrimônio líquido
Nota
explicativa

2019

Nota
explicativa

2018

Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Ativo biológico
Impostos a recuperar
Adiantamentos a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a receber

6
7
8
11
9
10
19

72.055
11.578
72.352
113.947
4.470
2.150
3.137
279.689

76.965
10.448
118.380
92.317
1.533
2.919
1.618
8.812
312.992

Não circulante
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Impostos diferidos
Outras contas a receber

6
9
18
17

397
21
26.263
696
27.377

578
234
33
25.824
1.002
27.671

12
22

228.616
25.356
410
301
254.683

205.600
163
301
206.064

Patrimônio líquido
Capital social
(-) Ações em tesouraria
Prejuízos acumulados

561.749

546.727

Total do passivo e patrimônio líquido

Imobilizado
Direitos de uso
Intangivel
Investimentos

Total do ativo

2019

2018

Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Arrendamento a pagar
Obrigações trabalhistas
Obrigações tributárias
Adiantamento de clientes
Outras contas a pagar

13
14
19
22
15
20
21

19.134
125.350
1.249
7.003
4.724
22.230
2.008
1.292
182.990

23.782
131.598
3.722
7.212
37.015
851
204.180

Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Arrendamento a pagar
Partes relacionadas
Obrigações tributárias
Provisão para demandas judiciais
Outras Contas a Pagar

14
22
16
20
18

281.494
18.982
13.596
10.538
522
2.735
327.867

277.964
13.031
8.003
544
460
300.002

23
74.227
(53)
(23.282)
50.892
561.749

74.227
(53)
(31.629)
42.545
546.727

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)

Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos
Variação do valor justo do ativo biológico
Lucro bruto
Despesas operacionais
Comerciais
Gerais e administrativas
Outras receitas e (despesas) operacionais, líquidas

Nota
explicativa
24
25
11

26
26

Resultado antes do resultado financeiro e impostos
Resultado financeiro líquido

27

Lucro líquido antes dos impostos
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes
Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos

17
17

Lucro líquido do exercício
Resultado por ação:
Resultado por ação - básico (em R$)

27

2019
363.683
(299.618)
7.093
71.158

2018
203.497
(163.077)
21.671
62.091

(1.075)
(18.257)
4.832
(14.500)

(418)
(14.846)
1.869
(13.395)

56.658

48.696

(45.224)

(35.996)

11.434

12.700

(3.526)
439

(3.234)

8.347

9.466

0,0018

0,0020

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Lucro líquido do exercício
Resultado abrangente do exercício

2019
8.347
8.347

2018
9.466
9.466

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)
(-) Ações em
tesouraria

Capital social
Saldos em 31 de dezembro de 2017
Lucro líquido do exercício
Destinação do lucro líquido:
Realizaçao dos lucros retidos
Saldos em 31 de dezembro de 2018
Lucro líquido do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2019

74.227

Reserva legal
(53)

-

-

-

-

74.227
74.227

(53)
(53)

Reserva de lucros

Lucros
líquidos/(prejuízos)
acumulados
(43.010)

Total

1.915

-

-

-

9.466

33.079
9.466

-

1.915

-

(1.915)
-

-

-

-

-

-

(31.629)
8.347
(23.282)

42.545
8.347
50.892

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício
Ajustes para conciliar o lucro ao fluxo de caixa oriundo das atividades operacionais:
Depreciação
Baixa do ativo imobilizado
Variação do valor justo dos ativos biológicos
Exaustão da formação da lavoura
Amortização dos tratos culturais
Realização do ganho do valor justo sobre o ativo biológico
Juros, variações monetárias, cambiais líquidas e operações de hedge
Imposto de renda e contribuição social
Resultado na Baixa de Arrendamentos Operacionais

8.347

9.466

14.889
1.704
(31.888)
33.017
39.912
24.795
45.224
3.087
629

12.888
702
(24.795)
33.381
37.333
3.124
35.996
3.234
-

139.716
Variação nos ativos operacionais
(Redução)/aumento líquido no contas a receber
Aumento líquido/(redução) nos estoques
(Redução)/aumento líquido dos impostos a recuperar
Aumento líquido/(redução) dos depósitos judiciais
Aumento líquido/(redução) dos adiantamentos a fornecedores
Aumento líquido das aplicações financeiras

2018

111.329

(1.130)
46.028
(3.100)
12
769
578

1.989
(57.646)
7.691
(8)
(749)
5.973

5.981

(7.203)

Variação nos passivos operacionais
Redução em fornecedores
(Redução)/aumento líquido em adiantamento de clientes
Aumento líquido/(redução) em impostos e contribuições
Aumento líquido em obrigações trabalhistas e encargos sociais
Aumento líquido em demais passivos
Redução dividendos a pagar
Aumento líquido de ajuste de preço do açúcar

(4.648)
(35.007)
17.553
1.002
2.694
4.444

(9.457)
15.704
(2.628)
128
376
(172)
12.839

Caixa gerado pelas operações

35.176

(33.163)

Impostos de Renda e Contribuição Social Pagos
Juros e variações monetárias sobre financiamentos
Ganhos (perdas) com swap
Outras despesas financeras pagas

(3.526)
(42.589)
92
(899)

(49.494)
12
647

(11.746)

(81.998)

(84.167)
(42.908)
(247)
(127.322)

(64.419)
(37.731)
(301)
(102.451)

259.688
(265.811)
565
(5.558)

225.846
(203.571)
13.031
35.306

Diminuição de caixa e equivalentes de caixa

(4.910)

(37.814)

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício
Caixa e equivalente de caixa no final do exercício

76.965
72.055

114.779
76.965

Diminuição de caixa e equivalentes de caixa

(4.910)

(37.814)

Aumento líquido/(redução) nos demais ativos

Caixa líquido consumido pelas atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Investimentos em ativo imobilizado
Investimentos em ativo biológico - tratos culturais
Investimentos
Caixa líquido consumido pelas atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Captação de empréstimos e financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos
Captação de empréstimos com partes relacionadas
Dividendos
Integralização de capital
Caixa líquido consumido pelas atividades de financiamentos

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
1. Contexto operacional
1.1. Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A.
A Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A. (‘Companhia’) é uma sociedade
anônima de capital fechado pertencente ao Grupo Arakaki.
A Companhia tem como atividade preponderante a produção e o comércio
de etanol, açúcar e seus subprodutos. As atividades são desenvolvidas na
unidade industrial localizada no município de Fernandópolis, no Estado de
São Paulo. Seu exercício social é iniciado em 1° de janeiro e finalizado em
31 de dezembro.
A cana-de-açúcar utilizada no processo industrial é colhida em terras
próprias, em parceria e de fornecedores da região noroeste do Estado de
São Paulo. Em 2019, a Companhia realizou sua 37ª safra produzindo 2,002
milhões de toneladas de cana, sendo todo o volume processado em sua
própria unidade industrial.
1.2. Plano de crescimento
A Companhia concentra esforços para manter o resultado de suas
operações de maneira positiva, refletindo sua política de investimentos
para expansão da capacidade industrial, expansão no canavial e
estocagem de etanol.
§ Em 2013, foram investidos 7.508 ha (aproximadamente R$ 40 milhões)
em Capex de expansão no período e cuja geração de caixa incremental
refletirá nos exercícios subsequentes. Em 2016, a disponibilidade total
de cana-de-açúcar foi de 2,18 milhões de toneladas;
§ Em 2014, a Alcoeste, mediante a disponibilidade de cana já existente,
consolidou seu crescimento industrial modular, que permitiu o
crescimento da moagem em 2015. Foram investidos, aproximadamente
R$40 milhões, os quais foram refletidos no endividamento líquido. Além
disso, cabe ressaltar que a maior parte do financiamento desse
investimento foi realizado com recursos oriundos do BNDES (FINAME);
§ No final de 2016 e início de 2017, a Alcoeste investiu em um projeto
para implantação de sua fábrica de açúcar, cuja capacidade é de 15 mil
sacas de açúcar/dia. Foram investidos, aproximadamente R$ 43
milhões. A fábrica entrou em operação em junho/17 e produziu 80.000
toneladas de açúcar;
§ Após investimentos em melhorias industriais, na safra 2018 a Alcoeste
obteve rendimento industrial recorde, com ganho de recuperação de
ATR 6,5% acima dos indicadores do CONSECANA;
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
§ Na safra 2019, a Alcoeste finalizou o investimento no seu projeto de
cogeração de energia, alcançando a capacidade para exportar 20.000
MWh por safra a partir de 2020 (foram gastos cerca de R$ 8 milhões).
Além disso, neste ano atingiu a moagem de 2,0 milhões, 16% maior que
2018;
§ Para a safra 2020 estima-se que a companhia bata seu recorde de
moagem, atingindo 2,2 milhões de toneladas de cana-de-açúcar.
2. Base de preparação
2.1.

Declaração de conformidade (com relação as normas do CPC)
As demonstrações contábeis da Companhia são apresentadas em milhares
de Reais (exceto quando mencionado de outra forma), são de
responsabilidade da Administração e foram elaboradas e apresentadas em
conformidade com as com as práticas contábeis brasileiras, emanadas da
legislação societária – Lei nº 6.404/76 e alterações posteriores, os
Pronunciamentos, as Interpretações e as Orientações emitidas pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e homologados pelos órgãos
reguladores, e práticas adotadas pelas entidades em assuntos não
regulados, desde que atendam ao Pronunciamento “Estrutura Conceitual
para a Elaboração e Apresentação das Demonstrações contábeis”, emitido
pelo CPC e, por conseguinte, em consonância com as normas contábeis
internacionais.
A emissão das demonstrações contábeis da Companhia foi autorizada pela
Administração em 23 de abril de 2020.

2.2.

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

Instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo;
Instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor justo
por meio de resultado;
Perda (impairment) por redução ao valor recuperável de ativos
financeiros;
Ativos biológicos mensurados pelo valor justo deduzidos das despesas
com vendas;
Reconhecimento da receita;
Passivos contingentes.
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
2.3.

Apresentação de informações por segmento
As informações por segmento operacionais são apresentadas de modo
consistente com o relatório interno fornecido para o principal tomador de
decisões operacionais. O principal tomador de decisões operacionais,
responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de desempenho
dos segmentos operacionais, é representado pela Diretoria Executiva da
Companhia.

2.4.

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas
em Real foram arredondadas para o valor mais próximo, exceto quando
indicado de outra forma.

2.5.

Continuidade
A Administração considera que a Companhia possui recursos para dar
continuidade a seus negócios no futuro. Adicionalmente, a Administração
não tem o conhecimento de nenhuma incerteza material que possa gerar
dúvidas significativas sobre a capacidade de continuar operando,
portanto, as demonstrações contábeis foram preparadas com base nesse
princípio.

2.6.

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as normas
brasileiras de contabilidade exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e
os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões
com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no período em que
as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
As informações referentes ao uso de estimativas e julgamentos adotados
e que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas
demonstrações contábeis estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
§ Nota Explicativa nº 7: Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(contas a receber);
§ Nota Explicativa n° 8: Perdas estimadas com estoques obsoletos,
quando aplicável;
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
§ Nota Explicativa nº 17: Imposto de Renda e Contribuição Social
diferidos (impostos diferidos);
§ Nota Explicativa nº 29: Instrumentos financeiros.
As informações sobre incertezas sobre premissas que possuam um risco
significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo
exercício contábil estão incluídas nas seguintes notas explicativas:
§ Nota Explicativa nº 11: Ativo biológico;
§ Nota Explicativa nº 12: Vida útil do ativo imobilizado;
§ Nota Explicativa nº 18: Provisão para demandas judiciais.
3. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia nessas demonstrações
contábeis estão descritas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo
consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.
3.1.

Moeda estrangeira
§ Transações em moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional
da Companhia pelas taxas de câmbio nas datas das transações. Ativos e
passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na
data de apresentação são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de
câmbio apurada naquela data. O ganho ou perda cambial em itens
monetários é a diferença entre o custo amortizado da moeda funcional no
começo do exercício, ajustado por juros e pagamentos efetivos durante o
período, e o custo amortizado em moeda estrangeira à taxa de câmbio na
data da apresentação. Ativos e passivos não monetários denominados em
moedas estrangeiras que são mensurados pelo valor justo são
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o
valor justo foi apurado. As diferenças de moedas estrangeiras resultantes
na reconversão são reconhecidas no resultado. Itens não monetários que
sejam medidos em termos de custos históricos em moeda estrangeira são
convertidos pela taxa de câmbio apurada na data da transação.

3.2.

Instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia é
parte das disposições contratuais do instrumento.
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Avaliação dos instrumentos financeiros, incluindo derivativos é registrada:
(a) pelo seu valor justo por meio de resultado (VJR); e (b) pelo custo
amortizado, atualizado conforme disposições legais ou contratuais,
ajustado ao valor provável de realização, quando este for inferior.
i.

Ativos financeiros

Os ativos financeiros da Companhia estão classificados como ativos
financeiros a valor justo por meio do resultado ou custo amortizado.
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo,
acrescidos, no caso de ativos não designados a valor justo por meio do
resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à
aquisição do ativo financeiro.
Os principais ativos financeiros da Companhia incluem caixa e
equivalentes de caixa, aplicações financeiras, contas a receber de
clientes, adiantamentos a fornecedores e outros ativos.
O caixa e equivalentes de caixa estão a valor justo por meio do resultado.
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a
compromissos de caixa de curto prazo, investimento ou outros fins. A
Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação financeira de
conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e estando
sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte,
um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa
quando tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou
menos, a contar da data da contratação.
As contas a receber de clientes estão classificadas como custo amortizado.
As contas a receber de clientes estão apresentadas a valores de
realização, sendo que as contas a receber de clientes no mercado externo
estão registradas pela taxa de câmbio na data de negociação e,
posteriormente, atualizados em sua data de realização. Quando
necessário, a Administração constituí provisão em montante considerado
suficiente para os créditos cuja recuperação é considerada duvidosa, com
base na avaliação individual de cada cliente.
A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua
classificação, que pode ser da seguinte forma:
§

Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado: ativos
financeiros a valor justo por meio do resultado (aqueles adquiridos
com o objetivo de venda no curto prazo) são apresentados no balanço
patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas
reconhecidas na demonstração do resultado;
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
§

Custo amortizado: são ativos financeiros não derivativos, com
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado
ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são
contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros
efetivos (taxa de juros efetiva), menos perda por redução ao valor
recuperável. O custo amortizado é calculado levando em consideração
qualquer desconto ou “prêmio” na aquisição e taxas ou custos
incorridos. A amortização do método de juros efetivos é incluída na
linha de receita financeira na demonstração de resultado.

Um ativo financeiro é baixado quando:
§
§

Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiram;
A Companhia transfere os seus direitos de receber fluxos de caixa do
ativo ou assume uma obrigação de pagar integralmente os fluxos de
caixa recebidos, sem demora significativa, a um terceiro por força de
um acordo de “repasse”; e (a) a empresa transfere substancialmente
todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a empresa não transfere
nem retém substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao
ativo, mas transfere o controle sobre o ativo.

ii. Passivos financeiros
A Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no
momento do seu reconhecimento inicial. Passivos financeiros são
inicialmente reconhecidos a valor justo. Após reconhecimento inicial, os
passivos financeiros são mensurados subsequentemente pelo custo
amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de juros. Ganhos e perdas
são reconhecidos na demonstração do resultado no momento da baixa dos
passivos, bem como durante o processo de amortização pelo método da
taxa efetiva de juros.
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada,
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente
diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos
correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do
resultado.
Os passivos financeiros da Companhia incluem fornecedores, empréstimos
e financiamentos, adiantamentos de clients, dividendos a pagar, partes
relacionadas e outros passivos.
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ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo
valor justo, no recebimento dos recursos, líquidos dos custos de transação.
Em seguida, os empréstimos e financiamentos tomados são apresentados
pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais
ao período incorrido (pro rata temporis). Os custos dos empréstimos são
reconhecidos como despesas, de acordo com o regime contábil de
competência, exceto quando atribuíveis a um ativo qualificável.
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou
serviços que foram adquiridos de fornecedores no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento
for devido no período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar
são apresentadas como passivo não circulante. Elas são, inicialmente,
reconhecidas pelo valor nominal e que equivale ao valor justo e,
subsequentemente, quando aplicável, mensuradas pelo custo amortizado
com o uso do método de taxa efetiva de juros.
iii. Capital social
O capital social da Companhia incluída na demonstração contábil compõese como segue:

Entidade
Okinawa Administração e Participações S.A.

Quantidade
de ações
4.630.709.550

Valor
Nominal (R$)
0,0160

As ações da Companhia são classificáveis como ordinárias e nominativas,
sem valor nominal, e demonstradas no patrimônio líquido.
§

Dividendos

A proposta de distribuição de dividendos efetuada pela Administração da
Companhia que estiver dentro da parcela equivalente ao dividendo mínimo
obrigatório é registrada como passivo circulante no grupo “Dividendos a
pagar”, por ser considerada como uma obrigação legal prevista no estatuto
social da Companhia. Entretanto, a parcela dos dividendos superior ao
dividendo mínimo obrigatório, declarada, quando incorrida, pela
Administração após o período contábil a que se referem às demonstrações
contábeis, mas antes da data de autorização para emissão das referidas
demonstrações contábeis, é registrada na Rubrica “Dividendo adicional
proposto” no patrimônio líquido.
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§

Ações em tesouraria

Instrumentos patrimoniais próprios que são readquiridos (ações de
tesouraria) e reconhecidos ao custo de aquisição e deduzidos do
patrimônio líquido. Nenhum ganho ou perda é reconhecido na
demonstração do resultado na compra, venda, emissão ou cancelamento
dos instrumentos patrimoniais próprios da Companhia. Qualquer diferença
entre o valor contábil e a contraprestação é reconhecida em outras
reservas de capital.
3.3.

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da
Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos
(ou outro que atenda o ciclo normal da Companhia), as contas a receber
são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão, ou serão,
apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são avaliadas no momento inicial pelo valor
presente e deduzidas da provisão para créditos de liquidação duvidosa. A
provisão para créditos de liquidação duvidosa é estabelecida quando
existe uma evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de
cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das
contas a receber. O valor da provisão é a diferença entre o valor contábil
e o valor recuperável.
Perda Estimada com Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD)
A Companhia optou por mensurar provisões para perdas estimadas com o
contas a receber, outros recebíveis e ativos contratuais por um valor igual
a perda de crédito esperada para a vida inteira. Ao determinar se o risco
de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a
Companhia considera informações razoáveis e suportáveis que são
relevantes e disponíveis sem custo ou esforço excessivo.
Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base
na experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e
considerando informações “forward looking”. A Companhia considera um
ativo financeiro como inadimplente quando: - é pouco provável que o
credor pague integralmente suas obrigações de crédito, sem recorrer a
ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou - o ativo
financeiro está vencido há mais de 180 dias.
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As Perdas Estimadas com Crédito de Liquidação Duvidosa (PECLD) são
registradas na Rubrica “Provisão para Devedores Duvidosos” na
demonstração do resultado.
3.4.

Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa e investimentos
financeiros com vencimento original de três meses ou menos a partir da
data da contratação. Eventuais limites de cheques especiais de bancos que
tenham de ser pagos à vista e que façam parte integrante da gestão de
caixa da Companhia, quando existentes, são incluídos como um
componente das disponibilidades para fins da demonstração dos fluxos de
caixa.

3.5.

Estoques
§

Reconhecimento e mensuração

De acordo com o Pronunciamento Técnico CPC-16 (R1), os estoques são
mensurados pelo menor valor entre o custo médio de aquisição ou
produção e o valor realizável líquido, ajustados ao valor de mercado e das
eventuais perdas, quando aplicável.
O valor realizável líquido é o preço de venda estimado no curso normal
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos
estimados necessários para efetuar a venda.
Os custos incluem gastos incorridos na aquisição de estoques, custos de
produção, transformação e outros custos incorridos em trazê-lo às suas
localizações e condições disponíveis para venda. O custo dos produtos
acabados e dos produtos em elaboração compreende matérias-primas,
mão de obra direta, outros custos diretos e despesas gerais de produção
relacionadas (com base na capacidade operacional normal), exceto os
custos dos empréstimos tomados. O custo desses estoques é reconhecido
no resultado quando da venda ou perecimento.
§

Ajuste por valor realizável líquido e provisão por obsolescência

Provisão para obsolescência e ajuste a valor líquido de realização e itens
deteriorados são registrados quando necessário. As perdas ocorridas no
curso normal da produção são partes integrantes do custo de produção, as
perdas anormais, se houver, são reconhecidas diretamente como despesa
do exercício.
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3.6.

Imposto de Renda e Contribuição Social (corrente e diferido)
A despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social compreende os
impostos correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido
são reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a outros
resultados abrangentes. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no
patrimônio líquido.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e
diferido são calculados, respectivamente, com base nas alíquotas de 15%
(acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$
240 para Imposto de Renda) e 9% sobre o lucro tributável, e consideram a
compensação de prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social
limitada a 30% do lucro tributável anual.
i.

Impostos correntes

O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o
lucro ou prejuízo tributável do exercício, as taxas de impostos decretadas
ou substantivamente decretadas na data de apresentação das
demonstrações contábeis e qualquer ajuste aos impostos a pagar com
relação aos exercícios anteriores.
O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do
resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em
outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis
de forma permanente.
ii. Impostos diferidos
O imposto diferido é reconhecido com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins contábeis e os
correspondentes valores usados para fins de tributação. O imposto diferido
é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças
temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram
decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação
das demonstrações contábeis.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam
a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a
Companhia sujeita à tributação.
Um ativo de Imposto de Renda e Contribuição Social diferido é
reconhecido por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizadas quando é provável que lucros futuros sujeitos à
tributação estejam disponíveis e contra os quais serão utilizados.
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Ativos de Imposto de Renda e Contribuição Social diferido são revisados a
cada data de relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização
não seja mais provável. Essa revisão efetuada pela Companhia consiste em
termos de possibilidade de recuperação, considerando-se o “lucro
histórico gerado” e o “lucro tributável futuro projetado”, de acordo com
um estudo de viabilidade técnica.
3.7.

Depósitos judiciais
Os depósitos são atualizados monetariamente e apresentados como
dedução do valor de um correspondente passivo constituído quando não
houver possibilidade de resgate dos depósitos, a menos que ocorra
desfecho favorável da questão para a Companhia.

3.8.

Ativo biológico
Os ativos biológicos são reconhecidos ao valor justo, deduzidos das
despesas de venda, na data de cada balanço patrimonial e os efeitos de
variação dos valores justos entre os períodos são alocados diretamente no
custo dos produtos vendidos. Custos de venda incluem todos os custos que
seriam necessários para vender os ativos. A cana-de-açúcar é mensurada
ao valor justo de acordo com o método de fluxo de caixa descontado.

3.9.

Imobilizado
i.

Reconhecimento e mensuração

O ativo imobilizado está registrado ao custo de aquisição, formação ou
construção, levando em conta a segregação entre os gastos de capital e
gastos do período.
Conforme facultado pela Lei nº 11.638/07 e pelo Pronunciamento CPC 13
- Adoção Inicial da Lei nº 11.638/07, a Administração da Companhia optou
por não reavaliar os ativos imobilizados pelo custo atribuído (deemed cost)
na data de transição e abertura de seu exercício de 2013, pois a
Administração entende que o valor justo tende a não ser diferente do valor
residual contábil uma vez que a Companhia baseia-se como vida útil
econômica as taxas fiscais de depreciações permitidas pela Legislação
Fiscal.
O custo inclui gastos que são diretamente atribuíveis à aquisição de um
ativo. O custo de ativos construídos pela própria Companhia incluiu custos
de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o
ativo no local e condição necessários para que esses sejam capazes de
operar da forma pretendida pela Administração e custos de empréstimos
sobre ativos qualificáveis.
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O software comprado que seja parte integrante da funcionalidade de um
equipamento é capitalizado como parte daquele equipamento.
Gastos decorrentes de reposição de um componente de um item do
imobilizado são contabilizados separadamente, incluindo inspeções e
vistorias, e classificados no ativo imobilizado. Outros gastos são
capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos
desse item do imobilizado. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no
resultado como despesa.
Ganhos e perdas em alienações de um item do imobilizado são
determinados pela comparação entre os recursos advindos da alienação
com o valor contábil do imobilizado, e são reconhecidos líquidos dentro
de “outras receitas operacionais líquidas” no resultado.
ii. Custos subsequentes
O custo de reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no
valor contábil do item, caso seja provável que os benefícios econômicos
incorporados dentro do componente irão fluir para a Companhia e que o
seu custo pode ser medido de forma confiável. O valor contábil do
componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de
manutenção no dia a dia do imobilizado são reconhecidos no resultado
como despesas conforme incorridos.
iii. Custo de manutenção
A Companhia realiza anualmente manutenções em sua unidade industrial,
aproximadamente no período de dezembro a março. Os principais custos
de manutenção incluem custos de mão de obra, materiais, serviços
externos e despesas gerais indiretas alocadas durante o período de
entressafra. Tais custos são contabilizados como um componente do custo
do equipamento e depreciados durante a safra seguinte.
iv. Depreciação
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um
ativo, ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação é reconhecida no resultado baseando-se no método linear
com relação às Instruções Normativas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil de cada parte de um item do imobilizado, já que esse método, no
entendimento da Administração, é o que mais perto reflete o padrão de
consumo de benefícios econômicos-futuros incorporados no ativo. Os
terrenos não são depreciados.
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As vidas úteis estimadas nas Instruções Normativas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil são as seguintes:
Edificações e benfeitorias
Instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos de informática
Ferramentas e acessórios
Máquinas e implementos agrícolas

Taxa anual fiscal (%)
4,00
10,00
10,00
10,00
20,00
20,00
20,00
10,00

Anos de vida útil
25
10
10
10
5
5
5
10

Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não há reconhecimento de ganho ou
perda resultante da baixa de itens do ativo imobilizado, segundo revisão
de recuperabilidade efetuada pela Administração da Companhia.
3.10. Redução ao valor recuperável de ativos (impairment)
§

Ativos financeiros (incluindo recebíveis)

Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado
é avaliado a cada data de apresentação para apurar se há evidência
objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Um ativo
tem perda no seu valor recuperável se houver evidência de que tenha
ocorrido um evento de perda após o reconhecimento inicial do ativo, e
que o evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode
incluir o não pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a
reestruturação do valor devido à Companhia sobre condições que a
Companhia não consideraria em outras transações, indicações de que o
devedor ou emissor entrará em processo de falência, ou o
desaparecimento de um mercado ativo para um título. Além disso, para
um instrumento patrimonial, um declínio significativo ou prolongado em
seu valor justo a seguir do seu custo é evidência objetiva de perda por
redução ao valor recuperável.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro
medido pelo custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor
contábil e o valor presente dos futuros fluxos de caixa estimados
descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas são
reconhecidas no resultado do exercício e refletidas em uma conta de
provisão contra recebíveis. Os juros sobre o ativo que perdeu valor
continuam sendo reconhecidos por meio da reversão do desconto. Quando
um evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição
na perda de valor é revertida e registrada no resultado.
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§

Ativos não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os
ativos biológicos, estoques e imposto de renda e contribuição social
diferidos, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há
indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então
o valor recuperável do ativo é determinado. No caso de ágio e ativos
intangíveis com vida útil indefinida ou ativos intangíveis em
desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para uso, o valor
recuperável é estimado todo ano na mesma época.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa é o maior
entre o valor em uso e o valor justo menos despesas de venda. Ao avaliar
o valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos
seus valores presentes por meio da taxa de desconto antes de impostos
que reflita as condições vigentes de mercado quanto ao período de
recuperabilidade do capital e os riscos específicos do ativo.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é
revertida. Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável
reconhecidas em períodos anteriores são avaliadas a cada data de
apresentação para quaisquer indicações de que a perda tenha aumentado,
diminuído ou não mais exista. Uma perda de valor é revertida caso tenha
havido uma mudança nas estimativas usadas para determinar o valor
recuperável. Uma perda por redução ao valor recuperável é revertida
somente na condição 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.
3.11. Provisões para riscos processuais
As provisões são reconhecidas quando a Companhia tem uma obrigação
presente, legal ou não formalizada, como resultado de eventos passados
e é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a
obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
A Companhia reconhece provisão para contratos onerosos quando os
benefícios que se espera auferir de um contrato sejam menores do que os
custos inevitáveis para satisfazer as obrigações assumidas por meio do
contrato.
As provisões de reestruturação compreendem multas por encerramento de
arrendamento e parceria mercantil e pagamentos por demissão de
funcionários e são reconhecidas no período em que a Companhia se
compromete legal ou implicitamente ao pagamento.
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Os custos relacionados às atividades da Companhia em andamento não são
provisionados antecipadamente.
3.12. Benefícios a funcionários
§

Benefícios de curto prazo a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em
uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o
serviço relacionado seja prestado.
§

Benefícios de demissão e planos de contribuições definida

A Companhia não possui planos de benefícios de demissão para
funcionários e benefícios pós-emprego relevantes, tais como planos de
contribuição e/ou benefícios definidos.
3.13. Ativos intangíveis
Software
As licenças de programas de computador (softwares) e de sistemas de
gestão empresarial adquiridas são capitalizadas e amortizadas pelo
método linear de acordo com a vida útil econômica definida nas Instruções
Normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e os gastos
associados à manutenção são reconhecidos como despesas quando
incorridos.
3.14. Passivo circulante e não circulante
Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a Companhia
possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento
passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para
liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes
encargos, das variações monetárias ou cambiais incorridos e dos ajustes a
valor presente.
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando é provável
que sua realização ou liquidação ocorra nos próximos 12 meses. Caso
contrário, são demonstrados como não circulantes.
§

Fornecedores e outras contas a pagar

As contas a pagar aos fornecedores e as outras contas a pagar são
obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de
fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como
passivos circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano.
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Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e,
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do
método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente
reconhecidas ao valor da fatura correspondente.
3.15. Apuração do resultado
O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em
conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. A
receita de venda de produtos é reconhecida quando seu valor for
mensurável de forma confiável e todos os riscos e benefícios foram
transferidos para o comprador e de apresentação das demonstrações
contábeis.
3.16. Reconhecimento da receita de vendas (Receita operacional)
A Companhia tem como atividade principal a industrialização de cana-deaçúcar e seus subprodutos para a produção de álcool e açúcar. Os produtos
comercializados são: etanol hidratado, etanol anidro, açúcar VHP,
leveduras secas, bagaço in natura e óleo fúsel.
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a
receber, deduzida de devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas.
A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e a sua
titularidade legal é transferida, considerando ainda o fato de que as
seguintes condições tenham sido satisfeitas:
§
§
§
§
§

Transferência ao comprador dos riscos e dos benefícios significativos
relacionados à propriedade dos produtos;
Inexistência de envolvimento continuado na gestão dos produtos
revendidos em grau normalmente associado à propriedade, nem
controle efetivo sobre tais produtos;
O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade;
É provável que os benefícios econômicos associados à transação fluam
para a Companhia;
Os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à transação
podem ser mensurados com confiabilidade.
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3.17. Receitas financeiras e despesas financeiras (resultado financeiro)
§

Receitas financeiras

As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre fundos investidos
e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor
justo por meio do resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado,
através do método dos juros efetivos.
§

Despesas financeiras

As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos,
líquidas do desconto a valor presente das provisões, variações no valor
justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado, perdas por redução ao valor recuperável (impairment)
reconhecidas nos ativos financeiros. Custos de empréstimo que não são
diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou produção de um ativo
qualificável são mensurados no resultado através do método de juros
efetivos.
Os ganhos e perdas cambiais são reportados separadamente.
3.18. Aspectos ambientais
As instalações operadas pela Companhia e suas atividades operacionais são
ambas sujeitas às regulamentações ambientais. A Companhia diminui os
riscos associados com assuntos ambientais, por procedimentos
operacionais, controles e sistemas. A Companhia acredita que nenhuma
provisão para perdas relacionadas a assuntos ambientais é requerida
atualmente, baseada nas atuais leis e regulamentos em vigor.
3.19. Mudanças nas principais práticas contábeis
Foram aprovadas e emitidas as seguintes novas normas pelo IASB e pelo
CPC, que entraram em vigor e foram adotadas efetivamente a partir 1º de
janeiro de 2019. Outras normas e interpretações se aplicam pela primeira
vez em 2019, mas não apresenta impactos nas demonstrações contábeis
da Companhia. A Administração efetuou a adoção dos novos
pronunciamentos conforme mencionado abaixo:
i.

CPC 06 (R2) – Arrendamentos

A Companhia avalia se um contrato é ou contém um arrendamento no
início do contrato. O passivo de arrendamento é inicialmente mensurado
ao valor presente dos pagamentos de arrendamento que não são pagos na
data de início, descontados aplicando-se a taxa implícita no
arrendamento.
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Se essa taxa não puder ser prontamente determinada, é utilizada sua taxa
incremental de captação. Os pagamentos de arrendamento incluídos na
mensuração do passivo de arrendamento incluem:
§
§
§
§

Pagamentos fixos de arrendamento (incluindo pagamentos em
substância fixos), deduzidos de eventuais incentivos de arrendamento
a receber;
Pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de um índice
ou uma taxa, inicialmente mensurados utilizando-se o índice ou a taxa
na data de início;
Valor estimado devido pelo arrendatário em garantias de valor
residual;
Pagamentos de multas pelo término do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir o exercício da opção para término do
arrendamento.

O passivo de arrendamento é apresentado em uma linha separada no
balanço patrimonial. O passivo de arrendamento é subsequentemente
mensurado aumentando o valor contábil para refletir os juros sobre o
passivo de arrendamento (usando o método da taxa de juros efetiva) e
reduzindo o valor contábil para refletir o pagamento de arrendamento
realizado.
A Companhia remensura o passivo de arrendamento (e faz um ajuste
correspondente ao respectivo ativo de direito de uso) sempre que:
§

§

§

Prazo de arrendamento for alterado ou houver um evento ou uma
mudança significativa nas circunstâncias que resulte em uma mudança
na avaliação do exercício da opção de compra de ações e, nesse caso,
o passivo de arrendamento é remensurado descontando-se os
pagamentos de arrendamento revisados usando a taxa de desconto
revisada;
Os pagamentos de arrendamento são alterados devido a mudanças no
índice ou na taxa ou uma mudança no pagamento esperado no valor
residual garantido, sendo, nesse caso, o passivo de arrendamento
remensurado descontando-se os pagamentos de arrendamento
revisados usando a taxa de desconto não alterada (a menos que a
mudança nos pagamentos de arrendamento resulte da mudança na
taxa de juros variável, sendo, nesse caso, utilizada a taxa de desconto
revisada);
O contrato de arrendamento é modificado e a alteração no
arrendamento não é contabilizada como um arrendamento separado,
sendo, nesse caso, o passivo de arrendamento remensurado com base
no prazo de arrendamento do arrendamento modificado descontandose os pagamentos de arrendamento revisados usando a taxa de
desconto revisada na data efetiva da modificação.
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Os ativos de direito de uso incluem a mensuração inicial do passivo de
arrendamento correspondente e os pagamentos de arrendamento
efetuados na ou antes da data de início, deduzidos de eventuais incentivos
de arrendamento recebidos e eventuais custos diretos iniciais. Esses ativos
são subsequentemente mensurados ao custo deduzido da depreciação
acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas.
Os ativos de direito de uso são depreciados durante o período de
arrendamento e a vida útil do correspondente ativo, qual for o menor. Se
o arrendamento transferir a titularidade do correspondente ativo ou o
custo do ativo de direito de uso refletir que a Companhia espera exercer
uma opção de compra de ações, o correspondente ativo de direito de uso
é depreciado durante a vida útil do correspondente ativo. A depreciação
começa na data de início do arrendamento.
Os ativos de direito de uso são apresentados como uma linha separada no
balanço patrimonial.
§

Contratos de arrendamentos agrícolas (‘rurais’)

A Companhia adotou o CPC 06 (R2) para os contratos de ‘arrendamentos
agrícolas (‘rurais’) referente a terras (fazendas) empregadas para a
produção de cana-de-açúcar, utilizando a abordagem retrospectiva
modificada, na qual o efeito cumulativo da aplicação inicial é reconhecido
no saldo de abertura dos lucros acumulados em 1º de janeiro de 2019.
Consequentemente, as informações comparativas apresentadas para 2018
não estão reapresentadas - ou seja, são apresentadas, conforme reportado
anteriormente.
Na transição para o CPC 06 (R2), em 1° de janeiro de 2019, a Companhia
reconheceu ativos de direito de uso e passivos de arrendamento no
montante de R$ 31.547 mil. Ao mensurar os passivos de arrendamento para
arrendamentos classificados como operacionais, a Companhia descontou
os pagamentos de arrendamento utilizando sua taxa incremental sobre
empréstimo em 1º de janeiro de 2019. A taxa média ponderada aplicada
é de 12,20% ao ano. Os impactos relacionados as mudanças nas políticas
contábeis estão divulgados na Nota Explicativa n° 22.
§

Contratos de parceirias agrícolas

A Administração da Companhia optou por não reconhecer os efeitos dos
impactos da adoção do CPC 06 (R2) em suas demonstrações contábeis pois,
em seu entendimento, avalia que os contratos de parcerias agrícolas não
se enquadram no conceito de arrendamento da referida norma, já que não
é devido ao parceiro nenhuma espécie de prestação em função do contrato
de parceria.
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Nesta espécie de contrato agrícola o parceiro visa compartilhar os lucros
(ou prejuízos) e não necessariamente obter uma contraprestação, em que
pese que em certas circunstâncias a Companhia poderá realizar
adiantamentos aos parceiros, mas nunca em caráter definitivo. Assim, o
proprietário da terra, age como parte integrante do negócio, vindo a
correr os riscos do fruto agrícola junto com a Companhia, não sendo
possível determinar em tais operações semelhanças com operação de
arrendamento de que trata o CPC 06 (R2).
Em 31 de dezembo de 2019, a Administração estima um valor ‘nominal’,
ou seja, não considerando a evolução de determinados índices variáveis
de precificações (R$/ATR), inflação e taxas de descontos, no montante de
R$ 145.657 mil em relação aos pagamentos totais dos contratos de
parcerias vigentes no período findo dessas demonstrações contábeis até
os seus respectivos vencimentos (variando de 2020 à 2035)
Os pagamentos efetuados sob os contratos de parcerias são reconhecidos
no resultado pelo método linear de acordo com o prazo do contrato de
parceria. Os incentivos de parcerias recebidos são reconhecidos como uma
parte integrante das despesas totais de parceria e pelo prazo de vigência
da parceria.
ii. ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro
A nova interpretação estabelece requisitos de reconhecimento e
mensuração em situações onde a Companhia tenha definido durante o
processo de apuração dos impostos sobre o lucro (imposto de renda e
contribuição social) a utilização de tratamentos fiscais incertos, que
podem vir a ser questionados pela autoridade fiscal.
Em situações onde determinados tratamentos sejam incertos, a
Companhia deve definir a probabilidade de aceitação das autoridades
fiscais em relação ao tema e apresenta-los em separado, apurando
eventual contingência se concluído que a autoridade fiscal não aceitará
tal tratamento.
A Administração da Companhia passou a considerar os aspectos do ICPC 22
e revisou os julgamentos efetuados na apuração do Imposto de Renda e da
Contribuição Social, concluindo não haver tratamentos incertos utilizados
em suas demonstrações contábeis, uma vez que todos os procedimentos
adotados para o recolhimento de tributos sobre o lucro estão amparados
na legislação aplicável e precedentes judiciais.
3.20. Novas normas e interpretações ainda não efetivas
Uma série de novas normas serão efetivas para os exercícios iniciados após
1º de janeiro de 2020.
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A Companhia não adotou essas alterações na preparação destas
demonstrações contábeis. As seguintes normas alteradas e interpretações
não deverão ter um impacto significativo nas demonstrações contábeis da
Companhia:
§
§
§
§

Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS;
Definição de um negócio (alterações ao CPC 15/IFRS 3);
Definição de materialidade (emendas ao CPC 26/IAS 1 e CPC 23/IAS
8);
IFRS 17 Contratos de Seguros.

4. Determinação do valor justo
Diversas políticas e divulgações contábeis da Companhia exigem determinação
do valor justo, tanto para os ativos e passivos não financeiros. Os valores justos
têm sido apurados para propósitos de mensuração e/ou divulgação baseados nos
métodos a seguir. Quando aplicável, as informações adicionais sobre as premissas
utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas nas notas específicas
daquele ativo ou passivo.
§ Caixa e equivalentes de caixa: São definidos como ativos destinados à
negociação. Os valores contábeis informados no balanço patrimonial
aproximam-se dos valores justos em virtude do curto prazo de vencimento
desses instrumentos;
§ Contas a receber de clientes e outros recebíveis, fornecedores e outras
contas decorrentes diretamente das operações da Companhia: O seu valor
justo é estimado como o valor presente de fluxos de caixa futuros, descontado
pela taxa de mercado dos juros apurados na data de apresentação. Esse valor
justo é determinado para fins de divulgação;
§ Ativos biológicos: A metodologia adotada pela Companhia, para satisfazer a
exigência de cálculo nos ativos biológicos correspondentes à cana-de-açúcar
em pé, foi de acordo com método de fluxo de caixa futuro descontado. O fluxo
de caixa futuro descontado é efetuado considerando premissas como preço da
tonelada de cana-de-açúcar, produtividade, custos de corte, carregamento e
transporte, custo dos tratos culturais, custos de parceria, custo de capital,
impostos, entre outros. Utilizou-se do Custo Médio Ponderado de Capital CMPC para descontar o fluxo de caixa ao valor presente;
§ Empréstimos e financiamentos: Estão classificados como passivos financeiros
e estão contabilizados pelos seus custos amortizados. O valor justo, que é
determinado para fins de divulgação, é calculado baseando-se no valor
presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de
mercado dos juros apurados na data de apresentação das demonstrações
contábeis. Para arrendamentos financeiros, quando existirem, a taxa de juros
é apurada por referência a contratos de arrendamento semelhantes;
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§ Instrumentos financeiros derivativos: O valor justo de contratos de câmbio
a termo é baseado no preço de mercado listado, caso disponível. Caso um
preço de mercado listado não esteja disponível, o valor justo é estimado
descontando da diferença entre o preço a termo contratual e o preço a termo
corrente para o período de vencimento residual do contrato usando uma taxa
de juros livre de riscos (baseada em títulos públicos). O valor justo de
contratos de swaps de taxas de juros é baseado nas cotações de corretoras.
Essas cotações são testadas quanto a razoabilidade através do desconto de
fluxos de caixa futuros estimados baseando-se nas condições e vencimento de
cada contrato e utilizando-se taxas de juros de mercado para um instrumento
semelhante apurado na data de mensuração. Os valores justos refletem o risco
de crédito do instrumento e incluem ajustes para considerar o risco de crédito
da entidade e contraparte quando apropriado.
5. Gerenciamento de risco financeiro

5.1.

Visão geral
Os principais fatores de risco a que a Companhia está exposta reflete
aspectos estratégico-operacionais e econômico-financeiros. Os riscos
estratégico-operacionais (tais como, entre outros, comportamento de
demanda, concorrência e mudanças relevantes na estrutura da indústria)
são endereçadas pelo modelo de gestão da Companhia.
Os riscos econômico-financeiros refletem, principalmente, o
comportamento de variáveis macroeconômicas, como taxa de câmbio e de
juros, bem como as características dos instrumentos financeiros que a
Companhia utiliza. Esses riscos são administrados por meio de política de
controle e monitoramento, estratégicas específicas e determinação de
limites.
A Companhia possui uma política conservadora de gestão dos recursos,
instrumentos e riscos financeiros monitorada pela alta Administração,
sendo que esta prática possui como principais objetivos preservar o valor
e a liquidez dos áticos financeiros e garantir recursos financeiros para o
bom andamento dos negócios, incluindo suas expansões.
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de
instrumentos financeiros:
§
§
§
§
§

Risco
Risco
Risco
Risco
Risco

de crédito;
de liquidez;
de mercado (preço, taxa de juros);
operacional;
de estrutura de capital.
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Essa nota 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 o gerenciamento
de capital da Companhia. Divulgações quantitativas adicionais são
incluídas ao longo dessas demonstrações contábeis.
5.2.

Estrutura de gerenciamento de risco
A Administração tem a responsabilidade global para o estabelecimento e
supervisão de estrutura de gerenciamento de risco. A Administração é
responsável pelo desenvolvimento e acompanhamento das políticas de
gerenciamento de risco da Companhia. Os gestores de cada departamento
reportam regularmente a Administração sobre suas atividades.
As políticas de gerenciamento de risco da Companhia foram estabelecidas
para identificar e analisar os riscos ao qual a Companhia está exposta,
para definir limites de riscos e controles apropriados, e para monitorar os
riscos e a aderência aos limites impostos. As políticas de risco e os sistemas
são revistos regularmente para refletir mudanças nas condições de
mercado e nas atividades da Companhia. A Companhia através de
treinamento e procedimentos de gestão busca desenvolver um ambiente
de disciplina e controle, no qual todos os funcionários tenham consciência
de suas atribuições e obrigações.

5.3.

Instrumentos de gestão de riscos
a. Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um
cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir
com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos
recebíveis da Companhia de clientes.
A gestão do risco de crédito da Companhia em relação a clientes, no que
pertence ao negócio de etanol hidratado e etanol anidro, a Administração
adota como prática a análise das situações financeira e patrimonial de
seus clientes, assim como a definição de limites de crédito e
acompanhamento permanente da carteira em aberto.
De forma geral, o direcionamento dos negócios é tratado em reuniões para
tomadas de decisões, acompanhamento dos resultados e adequações das
estratégias estabelecidas, visando manter os resultados esperados.
Os limites de riscos individuais são determinados com base em
classificações internas ou externas de acordo com os limites determinados
pela administração. A utilização de limites de crédito é monitorada
regularmente.
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Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício e a
administração não espera nenhuma perda decorrente de inadimplência
dessas contrapartes, além da provisão já constituída, quando aplicável,
conforme descrito em Nota Explicativa n° 7.
b. 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 abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir o
máximo possível, que sempre tenha liquidez suficiente para cumprir com
suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem
causar perdas inaceitáveis ou com o risco de prejudicar a reputação da
Companhia.
A Companhia trabalha alinhando disponibilidade e geração de recursos de
modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados.
c. Risco de mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de commodities e
principais insumos, taxas de câmbio e taxas de juros, têm nos ganhos da
Companhia. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é
administrar e controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de
parâmetros aceitáveis e ao mesmo tempo otimizar o retorno.
d. Risco de taxas de juros
Risco de taxa de juros é o risco de a Companhia vir a sofrer perdas
econômicas devido às alterações adversas nas taxas de juros, que podem
ser ocasionadas por fatores relacionados a crises econômicas e/ou
alterações na política monetária no mercado interno e externo.
Visando à mitigação desse tipo de risco, a Companhia busca diversificar a
captação de recursos em termos de taxas pré-fixadas ou pós-fixadas. As
operações da Companhia estão expostas a taxa de juros do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI). Para as exposições das taxas de juros pósfixadas, conforme descrito em Nota Explicativa n° 19 Instrumentos
financeiros derivativos, a Companhia contratou SWAPs “hedgeando” a
taxa pré-fixada.
Considerando que parte substancial dos empréstimos da Companhia está
atrelada a taxas prefixadas, a administração entende que o risco de
mudanças significativas no resultado e nos fluxos de caixa é baixo.
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e. Risco operacional
Risco operacional é o risco de prejuízo diretos ou indiretos decorrentes de
uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e
infraestrutura da Companhia e de fatores externos, exceto riscos de
crédito, mercado e liquidez, como aqueles decorrentes de exigências
legais e regulatórios e de padrões geralmente aceitos de comportamento
empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da
Companhia.
O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a
ocorrência de prejuízos financeiros e danos à sua reputação e buscar
eficácia de custos e para evitar procedimentos de controle que restrinjam
iniciativa e criatividade.
f.

Risco de estrutura de capital

Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de
lucros) e capital de terceiros que a Companhia faz para financiar suas
operações. Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo
médio ponderado do capital, a Companhia monitora permanentemente os
níveis de alavancagem de acordo com os padrões de mercado.
6. Caixa e equivalentes de caixa
Caixas e equivalentes de caixa
Circulante
Não Circulante

2019
72.055
72.055

2018
77.543
77.543

72.055
-

76.965
578

O saldo de “Caixa e bancos conta movimento” representam valores com
vencimento inferiores a 90 dias, disponíveis para utilização a qualquer tempo,
sem vínculos de impedimento.
Em “Aplicações financeiras” são registrados Certificados de Depósitos Bancários,
remunerados com base em percentual da variação do Certificado de Depósito
Interbancário (CDI). Tais aplicações são realizadas junto a instituições
financeiras de primeira linha visando manter o poder aquisitivo da moeda
corrente (Real) e gerar rendimentos seguros para a manutenção das operações
da companhia, podendo ser resgatadas de acordo com a necessidade de recursos.
A exposição da Companhia a risco de taxas de juros e uma análise de
sensibilidade para ativos e passivos financeiros são divulgadas na Nota Explicativa
nº 29 – Instrumentos Financeiros.
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7. Contas a receber de clientes
Clientes mercado interno
(-) Provisão Estimada para Crédito de Liquidação
Duvidosa (PECLD)

2019
12.226

2018
11.069

(648)

(621)

11.578

10.448

A seguir demonstramos a idade dos títulos em aberto:
2019
A vencer
Vencido de 1 a 30 dias
Vencido de 31 a 60 dias
Vencido de 61 a 90 dias
Vencido de 91 a 360 dias
Vencido há mais de 360 dias

2018

8.774
1.992
743
63
6
11.578

8.433
1.191
497
218
91
18
10.448

As contas a receber de clientes são classificadas como recebíveis demonstrados
ao custo amortizado.
A Administração da Companhia constituio saldo da provisão para créditos de
liquidação duvidosa os créditos com vencimentos superiores a 365 dias, tendo
em vista a natureza de suas operações e o histórico de recebimento.
A movimentação da provisão estimada para crédito de liquidação duvidosa é
assim apresentada:
2019
Saldos iniciais em 1° de janeiro
Constituição de Provisão
Saldos finais em 31 de dezembro

2018
621

621

27

-

648

621

A Companhia em 31 de dezembro de 2019 e 2018 não possuía nenhuma operação
que gerasse efeito significativo de ajuste a valor presente.
A exposição da Companhia a riscos de crédito e moeda e análise de sensibilidade
para os ativos e passivos estão apresentados na Nota Explicativa n° 29 –
Instrumentos Financeiros.
8. Estoques
2019
Produto acabado
Materiais de consumo
Adiantamento a fornecedores de cana

39.481
21.339
11.532
72.352

2018
88.366
20.625
9.389
118.380
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Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição ou de produção e não
excedem ao valor de realização. Os produtos acabados referem-se,
integralmente em 31 de dezembro de 2019, a etanol hidratado e anidro
disponíveis para comercialização.
Os adiantamentos a fornecedores de cana também são representados por valores
adiantados a parceiros agrícolas conforme previsões contratuais.
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018 a Administração da Companhia entende não
haver a necessidade de constituir provisão para ajuste a valor líquido realizável
ou perda por obsolescência de estoques.
9. Impostos a recuperar
2019

2018

Reintegra
ICMS
IRPJ a recuperar
CSLL a recuperar
COFINS a recuperar
PIS a recuperar
Outros

82
756
3.056
942
24
5
1
4.867

39
516
1.181
1
24
5
1
1.767

Circulante
Não circulante

4.470
397

1.533
234

Os créditos de ICMS são provenientes das aquisições de matérias-primas e
insumos utilizados na produção.
Os créditos de IRPJ e CSSL referem-se aos recolhimentos mensais a maior, através
de balanços ou balancetes de suspensão/redução, em relação a apuração com
base no lucro real anual.
Os saldos de impostos a recuperar são considerados realizáveis pela
Administração durante o curso normal das operações da Companhia.
10. Adiantamentos a fornecedores diversos
2019
Adiantamentos a funcionários
Adiantamentos a fornecedores diversos

2018
554
1.596
2.150

720
2.199
2.919
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11. Ativos biológicos
Os ativos biológicos da Companhia compreendem o cultivo e o plantio de canade-açúcar para abastecimento de matéria-prima no processo de produção de
açúcar e etanol.
O saldo dos ativos biológicos da Companhia é composto pelo custo de formação
da lavoura, dos tratos culturais e da variação do valor justo sobre o custo de
formação, para que o saldo de ativos biológicos, como um todo, seja registrado
a valor justo.
Premissas para o reconhecimento do valor justo dos ativos biológicos
Com base no CPC 29 (IAS 41) - Ativo Biológico e Produto Agrícola, a Empresa
reconhece seus ativos biológicos a valor justo seguindo as seguintes premissas
em sua apuração, e tendo como taxa de desconto o percentual de 3,23% baseada
no WACC:
Área estimada de colheita (ha)
Produtividade média prevista (ton/ha)
Quant. média de ATR por ton. cana de açúcar (kg)
Preço médio do ATR (R$)

2019
25.545
86,14
139,1
0,68

2018
27.018
76,75
142,4
0,62

Reconciliação das variações de valor justo
As movimentações do exercício são demonstradas a seguir:
2019
92.317

2018
72.184

Adições de tratos culturais
Amortização dos tratos culturais
Realização do valor justo dos ativos biológicos (a)
Amortização custo atribuído
Amortização cana formada
Variação do valor justo dos ativos biológicos (a)
Transferência do ativo imobilizado

42.908
(39.912)
(24.795)
(4.671)
(26.774)
31.888
42.986

37.731
(37.333)
(3.124)
(5.838)
(27.543)
24.795
31.445

Saldos em 31 de dezembro

113.947

92.317

Saldos em 01 de janeiro

(a) A contrapartida das “realizações e variações do valor justo dos ativos biológicos”,
encontram- se classificadas na demonstração do resultado do exercício no grupo de custos
dos produtos vendidos.

42

ALCOESTE BIOENERGIA FERNANDÓPOLIS S.A.
Notas Explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018
(Em milhares de Reais)
11.1. Riscos regulatórios e ambientais
A Companhia está sujeita às leis e regulamentos pertinentes as atividades
em que opera. A Companhia estabeleceu políticas ambientais e
procedimentos que visam o cumprimento das leis ambientais. A
Administração realiza análises periódicas para identificar os riscos
ambientais e para garantir que seus sistemas existentes são suficientes
para gerir esses riscos.
11.2. Riscos de oferta e demanda
A Companhia está exposta aos riscos decorrentes das flutuações no preço
e volume de vendas de etanol produzidos a partir da cana-de-açúcar.
Quando possível, a Companhia gere esses riscos, alinhando o seu volume
de produção para o abastecimento do mercado e da procura.
A Administração realiza análises de tendências regular do setor para
garantir que as estratégias operacionais estão em linha com o mercado e
assegurar que os volumes projetados de produção são coerentes com a
demanda esperada.
11.3. Riscos climáticos e outros
As atividades operacionais de cultivo de cana-de-açúcar estão expostas ao
risco de danos decorrentes das mudanças climáticas, pragas e doenças,
incêndios florestais e outras forças naturais. A Companhia tem processos
extensivos com recursos alocados para acompanhar e mitigar esses riscos,
incluindo inspeções regulares de situação da lavoura de cana-de-açúcar.
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12. Ativo imobilizado

Terrenos
Edificações e benfeitorias
Equipamentos e instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos de informática e eletrônicos
Máquinas e implementos agrícolas
Formação da lavoura
Outras imobilizações

Terrenos
Edificações e benfeitorias
Equipamentos e instalações
Máquinas e equipamentos
Móveis e utensílios
Veículos
Equipamentos de informática e eletrônicos
Máquinas e implementos agrícolas
Formação da lavoura
Outras imobilizações

Taxa anual %
4
10
10
10
20
20
10
20

Taxa anual %
4
10
10
10
20
20
10
20

2018
Imobilizado
líquido
84
11.309
17.381
60.661
393
1.587
287
15.837
97.555
506
205.600
2017
Imobilizado
líquido
84
11.601
17.804
64.001
399
1.432
182
12.110
78.338
265
186.216

Aquisições
2.724
5.694
2.831
126
2.313
1.734
9.062
59.325
358
84.167

Aquisições
252
2.036
1.402
61
1.001
199
8.503
50.662
303
64.419

Baixas
(93)
(71)
(12)
(221)
(1.307)
(1.704)

Baixas
(99)
0
(1)
(389)
(213)
(4.671)
(5.373)

Depreciações
(423)
(2.585)
(4.337)
(76)
(766)
(220)
(6.358)
(44.558)
(124)
(59.447)

Depreciações
(445)
(2.459)
(4.741)
(67)
(457)
(94)
(4.563)
(26.774)
(62)
(39.662)

2019
Imobilizado
líquido
84
13.517
20.490
59.084
431
2.913
1.801
17.234
112.322
740
228.616
2018
Imobilizado
líquido
84
11.309
17.381
60.661
393
1.587
287
15.837
97.555
506
205.600
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12.1. Custo atribuído e revisão da vida útil
A Companhia optou por não adotar o custo atribuído (deemed cost) nos
saldos de abertura na data de transição em 1° de janeiro de 2011 para fins
de comparação. Adicionalmente, não foi adotado a revisão da vida útil
estimada e do valor residual uma vez que a Administração entende que as
taxas utilizadas de acordo com às Instruções Normativas da Secretaria da
Receita Federal do Brasil reflete o padrão de consumo de benefícios
econômicos futuros incorporados no ativo.
12.2. Provisão para redução no valor recuperável
A Administração da Companhia efetuou teste de redução no valor
recuperável para esses ativos e não constatou a necessidade de
reconhecimento de provisão para redução no valor recuperável dos
mesmos, uma vez que a projeção de geração futura de caixa é suficiente
para cobertura de seus ativos.
13. Fornecedores
Referem- se a valores a pagar a fornecedores pela aquisição de matéria-prima,
serviços e materiais auxiliares.
Fornecedores
Kosuke Arakaki e Riromassa Arakaki (a)
Agropecuária Arakaki S.A.
Demais fornecedores de cana
Fornecedores de Cana-de-Açúcar
Fornecedores diversos

2019

2018

1.423
2.513
3.936

321
315
4.245
4.881

15.198

18.901

19.134

23.782

(a) Kosuke Arakaki e Riromossa Arakaki e a Agropecuária Arakaki S.A. são considerados partes
relacionadas devido os mesmos pertencerem ao mesmo Grupo Econômico que a Companhia.
Os valores a pagar, classificados na rubrica de fornecedores, são oriundos de transações
mercantis de compra de cana-de-açúcar em condições específicas definidas entre si.
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14. Empréstimos e financiamentos
Linha de crédito
ACC
Finame / BNDES
Capital de giro
Capital de giro
Mercado de Capitais / CRA
Capital de Giro / CDCA
(-) Custos de transação a amortizar

Circulante
Não circulante

Moeda
USD
R$
R$
R$
R$
R$

% Taxa Média de
juros
5,3% a.a.
8,6% a.a.
8,0% a.a.
CDI + 4,0%
CDI + 2,7% a.a.
157,4% do CDI a.a.

2019

2018

2.519
49.828
15.400
196.714
102.599
47.821
414.881

5.037
37.043
27.634
213.092
97.168
39.151
419.125

(8.037)

(9.563)

406.844

409.562

125.350
281.494

131.598
277.964
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Os montantes registrados no passivo têm a seguinte composição, por ano de
vencimento:
2019
2019
2020
2021
2022
2023
Superior a 2024

2018
135.414
145.810
67.083
42.651
11.327
16.840
419.125

128.468
149.421
86.489
25.294
25.209
414.881

Conciliação da movimentação patrimonial com os fluxos de caixa decorrentes
dos empréstimos e financiamentos:
Empréstimo
419.125

Custo de
captação
(9.563)

Saldo
residual
409.562

262.522
(265.811)

(2.834)
4.359

259.688
(261.451)

Total das variações nos fluxos de caixa de financiamentos

(3.289)

1.526

(1.763)

Outras variações
Provisão de juros
Pagamento de juros
Total de outras variações

35.012
(35.967)
(955)

-

35.012
(35.967)
(955)

Saldo em 31 de dezembro de 2019

414.881

8.037

406.844

Saldo em 1° de janeiro de 2019
Variações dos fluxos de caixa de financiamentos
Captações
Amortização

14.1. Garantias
Os empréstimos e financiamentos são garantidos por hipotecas e
alienações fiduciárias, incluindo terras, penhor agrícola e avais. As áreas
de terras oferecidas em garantia de empréstimos e financiamentos
pertencem ao grupo econômico e referem-se a áreas de plantio de canade- açúcar. Cabe ressaltar a existências de empréstimos e financiamentos
lastreados mediante cessões fiduciárias de direitos creditórios em função
de contratos firmados com os clientes: Ipiranga, Raízen, Alesat, ECTP e
COFCO.
14.2. Covenants (Compromissos contratuais)
Os empréstimos e financiamentos (“Cédula de Produto Rural Financeira”
e “Cédula de Crédito Bancário”), contém obrigações contratuais como
manutenção de certos índices financeiros, operacionais e performance
financeira.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia estava de acordo com todas as
obrigações contratuais.
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15. Obrigações trabalhistas
2019
Salários e ordenados
Provisão de férias e encargos

2018
1.797
2.927
4.724

1.427
2.295
3.722

16. Partes relacionadas
Os passivos registrados de partes relacionadas no montante de R$ 13.596 são
originados de Operações de mútuo e são demonstrados a seguir:
2019
Kosuke Arakaki
José Luis Arakaki e outros

7.843
5.753
13.596

2018
7.517
5.514
13.031

16.1. Operações intercompany
Kosuke Arakaki, José Luis Arakaki e outros são considerados partes
relacionadas devido os mesmos pertencerem ao mesmo Grupo Econômico
que a Companhia. Os saldos com as partes relacionadas são originados de
operações de mútuo, avaliados entre si e mensurados pelo custo de
transação. Nenhum dos saldos detém garantias.
16.2. Remuneração do pessoal chave da Administração
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia contabilizou despesa com
remuneração de seu pessoal-chave no montante de R$ 947 (R$ 749 em 31
de dezembro de 2018). Toda a remuneração trata-se de benefícios de
curto prazo. Esses benefícios de curto prazo são compostos basicamente
de salários, contribuições para seguridade social e encargos sociais. O
pessoal- chave da Administração são os Diretores da Companhia.
No exercício de 2019 e 2018 não houve concessão de benefícios de longo
prazo pós-emprego, plano de aposentadoria, de rescisão de contrato de
trabalho nem remuneração baseada em ações.
17. Impostos correntes e diferidos
IRPJ e CSLL diferidos
Os débitos tributários diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais
futuros atribuíveis às diferenças temporárias, entre a base fiscal de ativos e
passivos e seu respectivo valor contábil, bem como para refletir os créditos
fiscais decorrentes da avaliação a valor justo de ativos decorrentes da adoção
dos novos pronunciamentos.
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Com o registro do valor justo do ativo biológico no montante de R$ 7.093, a
Companhia reconheceu os passivos fiscais diferidos sobre a mais-valia, sendo
registrados 25% de Imposto de Renda e 9% de Contribuição Social, e mantém o
saldo de R$ 4.764 de Imposto de Renda e Contribuição Social sobre a mais valia
da planta portada.
Impostos diferidos de ativos e passivos foram atribuídos das seguintes formas:
Saldo em
2018
Ativos fiscais diferidos:
Prejuízo Fiscal
Saldos finais
Passivos fiscais diferidos:
Realização sobre ativo biológico
Saldos finais
Ativos e passivos fiscais diferidos líquidos

Reconhecidos
no resultado

Saldo em
2019

42.194
42.194

(325)
(325)

41.869
41.869

(16.370)
(16.370)

764
764

(15.606)
(15.606)

25.824

439

26.263

A Companhia mantém o saldo de R$ 41.869 mil de Imposto de Renda e
Contribuição Social sobre os prejuízos fiscais e base negativa. A Administração,
com base em suas projeções de Lucros tributáveis futuros, estima que os créditos
tributários registrados serão integralmente realizados em até cinco exercícios.
IRPJ e CSLL corrente (a pagar)
O Imposto de Renda e a Contribuição Social são calculados e registrados com
base no resultado tributável, incluindo os incentivos fiscais que são reconhecidos
à medida do pagamento dos tributos e considerando as alíquotas previstas pela
legislação tributária vigente.
A Administração optou pela adoção dos efeitos da referida lei a partir do
exercício iniciado em 1º de janeiro de 2014. Não foram identificados e
registrados efeitos relevantes nas demonstrações contábeis de 31 de dezembro
de 2019 e 2018 em virtude da adoção desse procedimento.
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Reconciliação dos saldos e das despesas de Imposto de Renda e Contribuição
Social corrente
O saldo provisionado e o resultado dos tributos incidentes sobre o lucro estão
compostos a seguir:
2019
Resultado do exercício antes dos impostos
Alíquota nominal
Imposto de Renda e Contribuição Social à alíquota
nominal

11.434
34%

Ajuste do Imposto de Renda e Contribuição Social
Diferenças temporária e permanentes
Compensação prejuízo fiscal e base negativa
Imposto corrente
Impostos diferidos
Alíquota efetiva de impostos

2018
12.700
34%

3.888

4.318

4.013
4.650
(3.526)
439

(20.959)
(3.234)

4%

(25%)

18. Provisões para demandas judiciais
A Companhia tem processos judiciais, de natureza trabalhista, cível, fiscal e
tributária decorrente do curso normal de suas atividades. A Administração,
baseada na opinião de seus advogados e outras evidências, constituiu provisão
para aqueles processos, cujo desfecho é estimado como desfavorável à
Companhia e cujo montante possa ser estimado com razoável segurança.
Em 31 de dezembro de 2019, a provisão para contingência no montante de R$
522 (R$ 544, em 31 de dezembro de 2018), refere-se a processos trabalhistas
prováveis de perdas e, de acordo com os pareceres emitidos pelos assessores
jurídicos, é considerada pela Administração como adequada para cobrir
eventuais perdas.
Os depósitos judiciais classificados no ativo não circulante referem-se a
discussões judiciais para as quais não há provisão registrada, em virtude de o
respectivo risco ser classificado como possível ou remoto.
18.1. Perdas possíveis não provisionadas no balanço
Em 31 de dezembro de 2019 há R$ 3.184 (R$ 2.405 em 31 de dezembro de
2018) apontados para uma probabilidade possível de perda, segundo a
avaliação dos assessores legais da Companhia, decorrentes de causas
trabalhistas, cíveis e tributárias.
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19. Instrumentos financeiros derivativos
Modalidade
Termo de Moeda
Commodities
Termo de Moeda
Commodities
Termo de Moeda
Termo de Moeda

Principal (R$ mil)
6.277
3.554
5.963
17.173
11.838
9.803

Modalidade
Termo de Moeda
Commodities
Termo de Moeda
Termo de Moeda
Commodities

Principal (R$ mil)
990
6.322
8.104
1.917
13.471

Taxa ativa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Taxa ativa
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Taxa passiva
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Vencimento
mai/19
mai/19
jun/19
jun/19
jul/19
ago/19

Ponta ativa

Taxa passiva
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A

Vencimento
jun/20
jun/20
jul/20
ago/20
set/20

Ponta ativa

Ponta passiva
-

-

Ponta passiva
-

-

Resultado (ganho)
2018
40
121
22
1.912
(280)
(197)
1.618
Resultado (perda)
2019
(54)
(259)
(288)
(94)
(554)
(1.249)

As principais funções do uso de derivativos pela companhia são: a proteção contra a exposição a preços de açúcar e a fixação
de preços do açúcar em níveis que são considerados satisfatórios. Nessa linha os contratos de Opções Flexíveis são as fixações
do contrato NY#11 que se refere ao preço do açúcar em centavos de dólar por libra peso, e os Termos de Moeda referem-se as
fixações de taxas de câmbio (reais por dólar) para eliminar a exposição a variação cambial contra o dólar americano.
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20. Obrigações Tributárias
Parcelamento ICMS
ICMS a recolher
IRPJ e CSLL Corrente
COFINS a recolher
FUNRURAL a recolher
INSS a recolher
FGTS a recolher
PIS a recolher
CSLL sobre lucro
Outros
Circulante
Não circulante

2019
22.909
3.219
3.526
983
878
383
318
253
79
220
32.768

2018
13.183
42
467
416
389
275
101
79
263
15.215

22.230
10.538

7.212
8.003

Parcelamento do ICMS
Em 10 de julho de 2014 a Companhia celebrou o parcelamento de n°20084551-9
demais com a Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. O saldo parcelado
foi de R$ 18.869 (R$10.960 correspondente ao valor principal) e será pago em
120 parcelas, no valor de R$157 mensais e consecutivas, até a data de 10 de
junho de 2024.
21. Adiantamento de clientes
2019
COFCO Americas Resources Corp (a)
Engelhart CTP S.A. (a)
Demais

2018
2.008
2.008

20.512
16.441
62
37.015

(a) Adiantamento recebido sobre o faturamento antecipado para entrega futura de açúcar.

22. Operações de Arrendamento Mercantil
Conforme mencionado em Nota Explicativa na° 3.(s), em 1° de janeiro de 2019,
a Companhia adotou o CPC 06 (R2). O direito de uso corresponde aos valores dos
contratos vigentes, equivalentes aos valores presentes das obrigações assumidas
junto às contrapartes. Esses contratos terão seus saldos amortizados conforme
os prazos definidos. Nos arrendamentos a pagar estão registrados os valores
remanescentes que correspondem aos contratos de arrendamento vigentes,
trazidos a valor presente pelas taxas de desconto na data da sua adoção, não
considerando possíveis efeitos de PIS e COFINS.
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22.1. Direito de Uso
Abaixo o efeito da sua adoção por tipo de contrato e a movimentação dos
saldos para o período de doze meses findos em 31 de dezembro de 2019:
Terras
31.547

Adoção inicial em 1º de janeiro de 2019
Adição
Baixas
Depreciação

814
(7.005)

Saldos em 31 de dezembro de 2019

25.356

22.2. Arrendamento a pagar
A seguir o efeito da adoção e a movimentação dos saldos para o período
de doze meses findos em 31 de dezembro de 2019:
Valor presente do passivo de arrendamento
Classificação
Circulante
Não Circulante

Adoção Inicial em 1º de janeiro de 2019

2019
25.985
25.985
7.003
18.982
25.985

2018
Terras
31.547

Adições
Pagamentos
Apropriação de encargos financeiros (juros)

814
(6.857)
481

Saldo em 31 de dezembro de 2019

25.985

Até 1 ano
Até 2 anos
Até 3 anos
Até 4 anos
Até 5 anos
Acima de 5 anos

Terras
6.551
5.791
5.119
4.525
3.999
25.985
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23. Patrimônio líquido
Capital social
O capital social subscrito e integralizado, em 31 de dezembro de 2019, é de R$
74.227, dividido em 4.630.709.550 (quatro bilhões, seiscentos e trinta milhões,
setecentos e nove mil e quinhentos e cinquenta) ações ordinárias nominativas e
sem valor nominal (em 31 de dezembro de 2018 é de R$ 74.227, dividido em
4.630.709.550 ações ordinárias nominativas e sem valor nominal).
Reserva legal
É constituída a razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do artigo 193 da Lei n° 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
Distribuição de lucros
Os lucros apurados anualmente com base na escrituração legal poderão ser
distribuídos a cada quotista, proporcionalmente à sua participação no capital da
Companhia, se assim determinado pelos quotistas.
24. Receitas operacionais líquidas
A reconciliação das receitas brutas para a receita líquida dos produtos vendidos
é como segue:
Etanol anidro
Etanol hidratado
Açúcar VHP
Levedura e outros
Cana de açúcar
(-) Impostos sobre vendas

2019
112.713
293.635
29.657
4.407
(76.729)
363.683

2018
95.644
110.497
10.878
21.127
2.734
(37.383)
203.497

As receitas operacionais da Companhia são compostas pela venda de etanol
anidro, etanol hidratado, açúcar VHP e subprodutos para o mercado interno.
A receita é mensurada pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber,
deduzida de devoluções, abatimentos e impostos sobre vendas.
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25. Custo dos produtos vendidos
Insumos industriais
Insumos agrícolas
Matéria-prima
Mão de obra de produção industrial
Mão de obra de produção agrícola
Encargos sociais de mão de obra industrial
Encargos sociais de mão de obra agrícola
Alugueis e locação
Combustíveis e lubrificantes
Exaustão dos tratos culturais
Exaustão da lavoura/canavial
Exaustão da manutenção de entressafra
Amortização CPC 29
Depreciação do ativo imobilizado
Amortização do direito de uso – CPC 06
Energia elétrica
Soja/Milho
Fretes
Manutenção
Seguros
Peças e acessórios
Serviço assistência social
Gastos gerais de fabricação diversos

2019
(6.350)
(8.344)
(77.719)
(7.157)
(11.494)
(961)
(1.317)
(11.244)
(8.239)
(49.177)
(35.527)
(26.977)
(6.934)
(10.608)
(2.508)
(3.231)
(9.039)
(1.343)
(8.229)
(633)
(6.841)
(552)
(5.194)
(299.618)

2018
(4.010)
(6.408)
(46.425)
(4.018)
(7.043)
(551)
(790)
(8.146)
(6.216)
(26.925)
(19.710)
(13.940)
(2.772)
(4.636)
(315)
(1.001)
(4.933)
(368)
(2.174)
(288)
(2.408)
(163.077)

2019

2018

26. Despesas operacionais
Reuneração de funcionários
Cestas básicas
Assessoria e advogados
Cartórios
Encargos sociais
Depreciações
Comissões de vendas
Generos alimentíceos
Multas
Inspeção
Controle ambiental
Lubrificantes e combustíveis
Prêmios de seguros
Conversação de bens e materiais
Materiais de consumo e limpeza
Despesas de viagens e estadias
Telefone
Indenizações
Outras despesas
Comerciais
Gerais e administrativas

(4.764)
(3.349)
(2.026)
(1.244)
(875)
(789)
(1.048)
(475)
(438)
(380)
(377)
(379)
(334)
(318)
(257)
(256)
(165)
(126)
(1.732)
(19.332)

(4.243)
(2.930)
(1.063)
(823)
(723)
(551)
(815)
(372)
(570)
(415)
(362)
(350)
(249)
(261)
(191)
(210)
(151)
(105)
(880)
(15.264)

(1.075)

(418)

(18.257)

(14.846)
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27. Resultado financeiro
2019
Despesas financeiras
Despesas bancárias
Juros sobre financiamentos
Descontos concedidos
Ajuste IFRS 16 / CPC 06
Perdas com SWAP
Variação cambial
Total das despesas financeiras

(1.744)
(43.873)
(1.520)
(214)
(2.868)
(2.121)
(52.340)

(1.382)
(43.334)
(1.164)
(6.160)
(52.040)

2.397
13
93
169
4.444
7.116

2.526
402
12
265
12.839
16.044

(45.224)

(35.996)

Receitas financeiras:
Rendimento aplicações financeiras
Descontos obtidos
Ganhos com SWAP
Juros e comissões
Ajustes preço açúcar fixado
Total das receitas financeiras
Resultado financeiro líquido

2018

28. Resultado por ação
A tabela a seguir reconcilia o resultado por ação e a média ponderada do valor
por ação utilizada para o cálculo do resultado básico e do resultado diluído por
ação:
2019
Básico
Lucro (prejuízo) do período
Número de ações durante o período
Lucro (prejuízo) por ação – básico (em R$)

8.347
4.630.710
0,0018

2018
9.466
4.630.710
0,0020

Não há diferença entre o lucro básico e o lucro diluído por ação por não ter
instrumentos patrimoniais com efeitos diluitivos em 31 de dezembro de 2019 e
2018.
29. Instrumentos financeiros
A Companhia opera com diversos instrumentos financeiros, sendo eles: contas a
receber de clientes, contas a pagar a fornecedores e empréstimos e
financiamentos.
Durante o exercício findo de 31 de dezembro de 2019 e 2018, não foram
realizadas reclassificações dos instrumentos financeiros.
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Instrumento financeiro designado pelo valor justo por meio do resultado:
2019

2018

Ativo
Caixa e equivalentes de caixa
Instrumentos financeiros derivativos

72.055
-

77.543
1.618

Custo amortizado
Clientes
Outras contas a receber

11.578
3.137

10.448
8.812

19.134
125.350
1.249
1.292
13.596

23.782
131.598
851
13.031

Passivos mantidos pelo custo amortizado
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Outras contas a pagar
Empréstimos de mútuo

Risco de crédito
O valor contábil do ativo financeiro representa a exposição máxima do crédito.
A exposição máxima do risco do crédito na data das demonstrações contábeis
foi:
2019
Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Total

2018
72.055
11.578
2.150
85.783

77.543
10.448
2.919
1.618
92.528

Caixa, equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia detinha caixa e equivalentes de caixa
de R$ 72.055 (R$ 77.543, em 31 de dezembro de 2018), os quais representam sua
máxima exposição de crédito sobre aqueles ativos. O caixa e equivalentes de
caixa são mantidos com bancos e instituições financeiras, as quais são
consideradas de primeira linha.
Contas a receber de clientes
A realização do crédito do contas a receber de clientes é avaliada com base na
política de crédito estabelecida pela Administração. O contas a receber de
clientes é relacionado a vários clientes e por serem pulverizados a Companhia
utiliza o histórico de inadimplência coletiva para a decisão de constituição de
provisão em contrapartida ao resultado.
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Baseado no monitoramento do risco de crédito de clientes, a Administração da
Companhia acredita que, conforme indicado, a provisão para perdas estimadas
em créditos de liquidação duvidosa está adequada em relação aos saldos de
contas a receber.
Risco de liquidez
A seguir estão as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo
pagamento de juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação
de moedas pela posição líquida:
2019
Fluxo

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos
Fornecedores de cana e diversos
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos

Valor
de caixa
contábil contratual
72.055
11.578
2.150
85.783
0
19.134
406.844
1.249
427.227

0

6 meses
ou menos
72.055
11.578
2.150
85.783
19.134
313
19.447

6 - 12
meses
-

1–2
Anos

Mais
que
5 anos

2-5
anos
-

-

-

- 149.578 85.579
936
936 149.578 85.579

50.556
50.556

2018
Fluxo

Ativos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Adiantamentos a fornecedores
Instrumentos financeiros derivativos
Passivos
Fornecedores de cana e diversos
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos

Valor
de caixa
contábil contratual
77.543
10.448
2.919
1.618
92.528
23.782
409.562
433.344

-

6 meses
ou menos
76.965
10.448
2.919
1.618
91.950

6 - 12
meses
578
578

1–2
Anos

Mais
que
5 anos

2-5
anos
-

-

-

23.782
68.451 63.147 142.883 65.710
92.233 63.147 142.883 65.710

69.371
69.371

A previsão de fluxo de caixa é realizada pela Administração da Companhia.
A Administração monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da
Companhia para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender às
necessidades operacionais.
Essa previsão leva em consideração os planos de financiamento da dívida da
Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das metas internas do
quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias
externas ou legais - por exemplo, restrições de moeda.
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O excesso de caixa mantido pela Companhia, além do saldo exigido para
administração do capital circulante, é investido em contas correntes com
incidência de juros, depósitos a prazo e depósitos de curto prazo, escolhendo
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer
margem suficiente conforme determinado pelas previsões acima mencionadas.
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia mantinha investimentos em fundos de
curto prazo de R$ 72.055 (R$ 76.965 em 31 de dezembro de 2018) que se espera
gerem prontamente entradas de caixa para administrar o risco de liquidez.
Não é esperado que fluxo de caixa, incluídos nas análises de maturidade da
Companhia, possam ocorrer significativamente mais cedo ou em montantes
significantemente diferentes.
30. Gestão de capital
A gestão de capital tem como principal objetivo salvaguardar a capacidade de
continuidade da Companhia, oferecer retorno aos acionistas, no médio prazo, já
que houve recentemente grandes investimentos. Busca-se manter uma estrutura
ideal para reduzir o custo de capital.
A Companhia realiza o monitoramento por diversas formas, buscando sempre
abranger os mais variados parâmetros que possibilitem uma gestão de capital
eficaz em relação a seus valores e visão estratégica (princípios e objetivos).
Tem um controle e eficaz do fluxo de caixa e realizou o alongamento do perfil
dos financiamentos, sendo a estratégia da Companhia, assim direcionada. A
Companhia continua com a estratégia de alongamento de seu passivo, já que
atua em um segmento de commodities agrícola com sazonalidade e volatilidade.
Em uma análise estrutural da Companhia é importante entender que alguns
índices devem ser analisados dentro das circunstâncias operacionais das
companhias.
O capital é monitorado com base nos índices de alavancagem (dívida líquida
dividida pelo patrimônio líquido). A dívida líquida, por sua vez, corresponde ao
total de empréstimos e financiamentos (incluindo empréstimos e financiamentos
de curto e longo prazo, conforme demonstrado no balanço patrimonial),
subtraído do montante de caixa e aplicações financeiras. Dessa forma, a
Companhia monitora o seu passivo financeiro total em relação ao seu patrimônio
líquido.
Mantém-se também foco na gestão da alavancagem geral da Companhia, com o
acompanhamento da relação da dívida líquida sobre EBTIDA (LAJIDA), em níveis
considerados administráveis para a continuidade das operações.
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Importante salientar que, durante o período de investimentos, esses índices
devem ser analisados levando-se em conta que os índices devem contemplar a
realização do faturamento decorrente dos investimentos, o que normalmente
acontece a partir dos anos subsequentes, e quando se atinge a plena capacidade
em sua moagem.
Com base na análise desses indicadores, a Administração define uma gestão de
capital de giro de forma a manter a alavancagem natural da Companhia em níveis
iguais ou inferiores aos índices de alavancagem que se objetiva.
30.1. Valor justo dos instrumentos financeiros
Os ativos e passivos financeiros estão representados nas demonstrações
contábeis pelos valores de custo e as respectivas apropriações de receitas
e despesas e estão contabilizados de acordo com a sua expectativa de
realização ou liquidação.
Conforme observado anteriormente, os valores justos dos instrumentos
financeiros, à exceção daqueles vencíveis no curto prazo, instrumentos de
patrimônio sem mercado ativo e contratos com características
discricionárias, em que o valor justo não pode ser mensurado
confiavelmente, estão apresentados por níveis hierárquicos de
mensuração conforme tabela a seguir:
2019

Caixa e bancos (I)
Contas a receber (II)
Adiantamentos a fornecedores (II)
Instrumentos derivativos a receber (I)
Ativos financeiros totais
Fornecedores (II)
Partes relacionadas (II)
Empréstimos e financiamentos (II)
Instrumentos derivativos a pagar (I)
Passivos financeiros totais

Valor contábil
72.055
11.578
2.150
85.783

Valor de
mercado
72.055
11.578
2.150
85.783

19.134
13.596
406.844
1.249
440.823

19.134
13.596
406.844
1249
440.823

2018
Valor
Valor de
contábil
mercado
77.543
77.543
10.448
10.448
2.919
2.919
1.618
1.618
92.528
92.528
23.782
13.031
409.562
446.375

23.782
13.031
409.562
446.375

Classificação por categoria dos instrumentos financeiros
(I) Ativo ou Passivo Financeiro mensurado ao valor justo por meio do Resultado;
(II) Empréstimos e recebíveis.

30.2. Hierarquia do valor justo
Para os valores justos reconhecidos no balanço, o Pronunciamento Técnico
CPC 40 – Instrumentos Financeiros – Evidenciação, requer a divulgação
para cada classe de instrumentos financeiros e derivativos, a qual classe
de apuração de valor foi utilizada.
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A tabela a seguir apresenta instrumentos financeiros registrados pelo valor
justo, utilizando um método de avaliação.
Os diferentes níveis foram definidos como a seguir:
§ Nível 1: Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos
e passivos idênticos ou posições de liquidações da contraparte, nos
casos da avaliação dos saldos de caixa, equivalentes de caixa e
aplicações financeiras;
§ Nível 2: Inputs, exceto preços cotados, incluídas no Nível 1 que são
observáveis para o ativo ou passivo, diretamente (preços) ou
indiretamente (derivado de preços) ou valor justo obtido pela aplicação
de metodologia de cálculo, que utilize dados e premissas observáveis
em mercado ativo;
§ Nível 3: Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em
dados observáveis de mercado (inputs não observáveis) ou valor justo
obtido pela aplicação de metodologia de cálculo que utilize dados e
premissas geradas internamente na entidade.
Valor
contábil

Nível 1

Nível 2

Ativos e passivos – 2019
Caixa e equivalentes de caixa
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Total em 31 de dezembro de 2019

72.055
(406.844)
(1.249)
(336.038)

72.055
(406.844)
(334.789)

(1.249)
(1.249)

Ativos e passivos - 2018
Caixa e equivalentes de caixa
Empréstimos e financiamentos
Instrumentos financeiros derivativos
Total em 31 de dezembro de 2018

77.543
(409.562)
1.618
(330.401)

77.543
(409.562)
(332.019)

1.618
1.618

Nível 3

Para tanto, a Companhia definiu os respectivos níveis da seguinte forma:
§ Nível 1: posições de liquidações da contraparte, no caso da avaliação
dos saldos de caixa, equivalentes de caixa, empréstimos, e aplicações
financeiras;
§ Nível 2: em 31 de dezembro de 2019 e de 2018, a mensuração da
totalidade dos instrumentos financeiros derivativos da Companhia
corresponde às características do Nível 2. O valor justo dos derivativos
de câmbio (swap) é determinado com base nas taxas de câmbio futuras
nas datas dos balanços, como valor resultante descontado ao valor
presente;
§ Nível 3: não foi classificado nenhum instrumento financeiro nesses
níveis.
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31. Compromissos com parceria mercantil operacional e compra futura de cana
de açúcar
A Companhia firmou contratos de parcerias mercantis e de aquisição de cana de
açúcar produzida em propriedades rurais e de terceiros, por meio de contratos
plurianuais. Os termos dos contratos de parcerias e de compra de cana de açúcar
têm vigência de dois ciclos (ano/safra), a maioria é renovável no término do
período.
Os valores a serem desembolsados em função destas operações serão
determinados a cada encerramento de safra pelo preço de tonelada de cana de
açúcar estabelecido pelo modelo definido pelo Conselho dos Produtores de Cana
de Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo – Consecana. Em 31 de
dezembro de 2019, os pagamentos totais estimados de parcerias e contratos de
compra, são como segue:
2020
2021
2022
2023
2024
2025 e demais anos

2019
34.105
28.491
26.438
21.222
14.618
20.782
145.656

32. Informações por segmento
A Administração definiu os segmentos operacionais da Companhia e sua
Controlada com base nos relatórios utilizados para a tomada de decisões
estratégicas, revisada pelos principais tomadores de decisão, sendo eles a
Diretoria, a Presidência e o Conselho de Administração.
As análises são realizadas segmentando o negócio sob a ótica dos produtos
comercializados pela Companhia e sua Controlada, compondo quatro segmentos:
§
§
§
§
§

Etanol anidro;
Etanol hidratado;
Açúcar VHP;
Cana de açúcar;
Bagaço, levedura e outros.
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Receita bruta de etanol anidro
Imposto sobre venda do etanol anidro
Custo de venda do etanol anidro

2019
112.713
(20.655)
(75.753)
16.305

Receita bruta de etanol hidratado
Imposto sobre venda do etanol hidratado
Custo de venda do etanol hidratado
Receita bruta de açúcar VHP
Imposto sobre venda do açúcar VHP
Custo de venda do açúcar VHP
Receita bruta de cana-de-açúcar
Imposto sobre venda da cana de açúcar
Custo de venda da cana de açúcar
Receita bruta de bagaço, levedura e outros
Impostos sobre venda de bagaço, levedura e outros
Custo de venda de bagaço, levedura e outros
Receita operacional líquida
(-) Custo dos produtos vendidos
Lucro bruto operacional

2018
95.644
(11.080)
(71.459)
13.105

293.635
(53.782)
(199.646)
40.207

110.497
(24.038)
(75.222)
11.237

-

10.878
(7.459)
3.419

4.407
(90)
(2.026)
2.291

2.734
(78)
(1.230)
1.426

29.658
(2.203)
(22.193)
5.262

21.127
(2.187)
(7.707)
11.233

363.683
(299.618)
64.065

203.497
(163.077)
40.420

33. Cobertura de seguros
A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais
sinistros, considerando a natureza de sua atividade. As premissas de risco
adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma auditoria das
demonstrações contábeis, consequentemente, não foram analisadas pelos
auditores independentes.
34. Eventos subsequentes
Efeitos do Coronavírus nas demonstrações contábeis
Em 30 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde ("OMS") anunciou uma
emergência de saúde global devido a um novo surto de Coronavírus originário de
Wuhan, China (o "surto de COVID-19") e os riscos para a comunidade
internacional, considerando a capacidade de o vírus se espalhar globalmente,
indo além do seu ponto de origem. Em março de 2020, a OMS classificou o surto
de COVID-19 como uma pandemia, com base no rápido aumento da exposição
global.
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O impacto total do surto de COVID-19 ainda se encontrava em constante evolução
na data deste relatório. Desta forma, é incerta a magnitude que a pandemia terá
sobre a condição financeira da Companhia, liquidez e resultados futuros das
operações. A administração está monitorando ativamente a situação global em
suas condições financeiras, liquidez, operações, fornecedores, setor e força de
trabalho. Dada a evolução diária do surto de COVID-19 e as respostas globais para
reduzir sua propagação, a Companhia não pode estimar os efeitos do surto de
COVID-19 em seus resultados operacionais, condição financeira ou liquidez1 para
o exercício de 2020.
Apesar de não termos números exatos dos impactos, sabemos que uma área
sensivelmente exposta é a recuperabilidade de nossos impostos diferidos, visto
que as projeções realizadas para justificar a sua manutenção em nosso ativo
fiscal serão impactadas pela conjuntura econômica que estamos vivenciando.
Adicionalmente, baseada nas melhores informações que se encontram
disponíveis sobre as consequências econômicas atuais, a Companhia decidiu por
adotar as seguintes medidas na intenção de tentar minimizar os possíveis
impactos que pode vir a sofrer:
§ Cancelamento, por tempo indeterminado, dos investimentos previstos para o
ano de 2020;
§ Estamos estudando as possibilidades trazidas pela MP 927/20 do governo
federal e pretendemos utilizá-las com diligência para preservar e manter o
nosso capital humano, tais como: antecipação de férias dos funcionários e
redução de até 30% dos salários proporcionalmente à redução da jornada de
trabalho, preservando o valor da hora de trabalho, conforme CLT;
§ Negociação com os maiores fornecedores e prestadores de serviços, exceto
parceiros e arrendamentos agrícolas, postergando os pagamentos para os
casos que possuem contrato regular ou esporádicos em andamento;
§ Negociação com os principais credores financeiros (bancos) solicitando prazo
de carência para pagamento das parcelas com vencimentos de curto prazo.
Embora a Administração espera uma redução no volume de consumo em toda a
cadeia do setor sucroalcooleiro, ocasionada pelos impactos na economia e
mercado em geral decorrentes da pandemia do COVID-19, podendo afetar
adversamente as operações da Companhia, até a data de emissão dessas
demonstrações contábeis, não houve redução de sua capacidade operacional,
entretanto, se a pandemia continuar, seus efeitos podem vir a ser materiais nos
resultados operacionais futuros da Companhia, bem como na posição financeira
e liquidez do exercício de 2020.
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Anexo C
APRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL. JUNHO DE 2020. ALCOESTE
(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

Apresentação Institucional
Junho de 2020

Disclaimer

✓ Eventuais declarações que possam ser feitas durante esta apresentação, relativas às perspectivas de negócios da
Companhia, projeções e metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da
Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A. bem como em informações atualmente disponíveis para a Companhia.

✓ Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a
eventos futuros e portanto dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer.

✓ As projeções relacionadas às perspectivas sobre o negócio, expectativas sobre o resultado operacional, crescimento, e
demais expectativas, são baseadas exclusivamente nas expectativas da companhia sobre o futuro do negócio.

✓ O público deve compreender que condições econômicas gerais, condições da indústria, climáticas e outros fatores
operacionais, podem afetar os resultados futuros da empresa e podem conduzir a resultados que diferem,
materialmente, daqueles expressos em tais considerações futuras.
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Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A

a) Impactos COVID19 e Assembleia
b) Resumo Operacional

3

Impactos da COVID-19
A Alcoeste comunica as medidas adotadas para mitigação dos impactos decorrentes da pandemia de
COVID-19. Até o momento, suas operações não foram impactadas, no entanto, está exposta aos riscos
operacionais e de mercado relacionados à pandemia

Operacionais

Preços Setoriais

✓ Setor de alimentos (açúcar) e de combustíveis são

✓ A redução dos preços internacionais da gasolina de

considerados bens essenciais, portanto protegidos

24% (em 2020) foi compensada por desvalorização

de paralizações obrigatórias

cambial de aprox. 27%

✓ Companhia adotou medidas rigorosas para controle

✓ A redução dos preços internacionais do açúcar de 14%

sanitário, além de promover home-office do quadro

(em 2020) e foi compensada por desvalorização cambial

administrativo e do grupo de risco.

de aprox. 27%

✓ Companhia possui mais de 70% dos funcionários em
áreas agrícolas (áreas abertas) facilitando o controle
de aglomerações
✓ A safra 2020/21 já foi iniciada em 23/03/2020,
tendo acumulado até 21/06/2020 uma moagem de
736 mil toneladas de cana com crescimento de 6% da
produtividade agrícola em relação a safra anterior.

Financeiro
✓ Restrição generalizada mercado de crédito para novas

operações
✓ Necessidade de conclusão de financiamentos com
principais credores da companhia

CONFIDENCIAL 4

Projeções Financeiras
PREMISSAS
Vendas
Moagem de cana (t)
Etanol Hidratado (m³)
Etanol Anidro (m³)
Açúcar VHP (mil t)
Energia (MWh)
Preços
Etanol Hidratado (R$/litro)
Etanol Anidro (R$/litro)
Açúcar VHP (R$/t)
Energia (R$/MWh)
FLUXO DE CAIXA
Receita Bruta
Receita Líquida
(-) Custos Caixa
(=) EBITDA
(+) DFL
(+) KG e IR
(+) CAPEX
(=) FLUXO DE CAIXA LIVRE
(+) Amortizações
(+) Amortizações Mercado de Capitais
(+) Amortizações Tradings
(+) Captações Realizadas
(+) Captações a Realizar
(=) FC FINAL (Uso do Caixa)
Disponibilidades Final
Dívida Líquida
Dívida Líquida/EBITDA
Dívida Líquida¹/Moagem

2019R

PRÉ - COVID
2020E

PÓS - COVID
2020E

2.002.342
107.238
56.438
0
-

2.200.000
71.073
59.000
80.000
16.548

2.200.000
73.211
45.000
100.000
8.085

2,104
2,025
1.203
-

2,300
2,213
1.395
256

1,938
2,065
1.354
115

437.323
363.600
180.239
183.361
(48.568)
56.845
(156.776)
34.862
(123.968)
(28.251)
(36.953)
148.726
0
(5.584)
72.468

434.829
388.455
156.903
231.553
(36.099)
(13.400)
(142.080)
39.974
(91.209)
(39.001)
0
78.756
0
(11.480)
60.988

395.936
355.895
159.862
196.033
(33.711)
(4.965)
(141.791)
15.567
(91.209)
(39.001)
0
78.756
24.407
(11.480)
60.988

335.064
1,8x
139

295.090
1,3x
115

320.908
1,6x
126

Realizado
Santander 14,4 mln
Credicitrus: R$ 12,6 mln
CEF: R$ 12,5 mln
BTG: R$ 12,5 mln
BBM: R$ 10,5 mln
BB: R$ 8,8 mln
Pine: R$ 4,0 mln
Itaú: R$ 3,5 mln

A Realizar
CRA: R$ 14,0 mln
CDCA: R$ 9,7 mln

¹Dívida Líquida de estoques de produtos acabados considerando etanol hidratado de R$ 2.045/m³ e etanol anidro R$ 2.222/m³ preços
líquidos em 31/12/2019)
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Convocação Assembleia
Por conta da pandemia de COVID19, a Alcoeste convocou a assembleia com o objetivo de prorrogar as próximas 6
parcelas de principal vincendas, que representa 30% do valor total do CRA. A companhia entende que tal medida é
de extrema importância para a preservação da liquidez da companhia.

✓ Data da Assembleia: julho/2020
✓ Pauta: Alteração do fluxo de amortização

✓ Parcela de Principal: Prorrogação das parcelas vincendas das próximas 6 parcelas de principal do
CRA (30% do valor total do CRA); para amortização em parcelas iguais nas datas de pagamento de
principal restantes até outubro de 2022, sem alteração do prazo final;
✓ Parcela de Juros: sem alteração, pagamentos mensais;
✓ Prêmio ao investidor: 1,75% do saldo devedor, equivalente a 5,25% da parcela

Fluxo de Amortização
jul/20 ago/20 set/20 out/20 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21
Atual

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

5,0%

Novo

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

8,0%

✓ Documentação necessária: Procuração digitalmente assinada e RG/CPF
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Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A

a) Impactos COVID19 e Assembleia
b) Resumo Operacional

7

Safra 2019 Finalizou com Bons Resultados
Ainda que a safra 2019/20 tenha sido a maior safra da história da companhia, existem alguns fatores de
melhoras esperados para 2020/21, dos quais vale destacar: (i) moagem 10% superior (ii) retomada da
produção de açúcar e (iv) inicio da exportação de energia elétrica

Destaques - Safra 2019
Moagem 2 mln t (+16% yoy) dado aumento de produtividade (+19% yoy) e MIX 100% Etanol
Rec. Líquida R$ 363 milhões (+79% yoy):
✓ +23pp. devido ao aumento de produção e preço
✓ +56pp devido à realização de estoques de 2018

EBITDA de R$ 183 milhões
FCL de R$ 35 milhões
Redução de Alavancagem:
✓ Div. Líq/EBITDA: 1,8x (-47% yoy)
✓ Div. Líq¹/t: R$ 139/t (-11% yoy)

Novos Financiadores (mercado de capitais e BNDES) e manutenção da Liquidez

¹Dívida Líquida de estoques de produtos acabados considerando etanol hidratado de R$ 2.045/m³ e etanol anidro R$ 2.222/m³ preços
líquidos em 31/12/2019)
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Safra 2020 com Boa Expectativa Operacional
A Alcoeste realizou o plantio de mais de 17.000 hectares nas últimas três safras, que representa aprox. 70% da área
de corte. A redução da idade média do canavial em conjunto com as melhores condições climáticas, impulsionaram
melhora significativa na produtividade agrícola da companhia.
Moagem (mil ton)

Produtividade Agrícola

2.019

2.002
1.731

2016

1.723

2017

2018

2019

2020E

131,7 135,7

134,2 133,0

6,5%
133,8 142,4

62,8

63,3

2016

2017

2018

Produtividade no Período (ton/ha)

3,5

3,0
86,7

75,1

2019

2020E

Idade Média do Canavial (anos)

Produção Etanol e Açúcar

ATR Campo e Eficiência Industrial

-0,9%

4,0

83,8

Cana Processada (mil ton)

3,0%

4,1

3,3

2.200

4,1%
133,6 139,0

4,1%

36,7%

105

34,1%
100

107

96
81

133,6 139,0

56

52

48

56

64

54

33

2016

2017

ATR Campo (Kg/ton)

2018

2019

ATR Produto (Kg/ton)¹

¹Considerando o estequiométrico CONSECANA

2020E
Recuperação

2016
2017
2018
Etanol Hidratado (mil m³)
Etanol Anidro (mil m³)

2019
Açúcar (mil ton)

2020E
Mix Açúcar (%)

CONFIDENCIAL 9

72% do Açúcar Fixado com Bom Preços
A flexibilidade de mix permite a Alcoeste capturar as flutuações do preço do açúcar, por meio de fixação dos preços
em momento de alta e recompra em momentos de baixa, e virada do mix de produção completamente para o etanol
para usufruto do prêmio do mesmo pago sobre o açúcar.
Hedge – Safra 2020 (mil t)

Hedge – Safra 2021 (mil t)

Etanol Equivalente: R$/m³ 2.382
1.401

1.398

1.396

1.402

1.402

1.399

1.399

1.400

1.410

1.410

1.400
1.410

Etanol Equivalente: R$/m³ 2.354
1.483 1.456
1.432 1.433

1.403
1.362

1.403

1.404

1.384

1.433

1.436

1.435

1.385

1.391

1.367

1.435
1.438

72
15

17

14

14

11

jun/20

jul/20

ago/20

set/20

out/20

Fixações (mil t)

Preço Fixado (R$/t)

nov/20

Total

Mercado (R$/t)

1.392

69
10

5

0

1.440

13

10

10

8

8

5

abr/21 mai/21 jun/21 jul/21 ago/21 set/21 out/21 nov/21 Total
Fixações (mil t)

Preço Fixado (R$/t)

Mercado (R$/t)

Gasolina X Açúcar (Base 100 em R$)
130

Nova fixação 2021

Nova fixação 2020

Prêmio do açúcar
de 18,6% sobre o
Etanol Hidratado

120
110
100
90
80
70
60
50
40
out-19

nov-19

dez-19

jan-20
Gasolina - RBOB

fev-20

mar-20
Açúcar VHP

abr-20

mai-20

jun-20
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Indicadores Financeiros
Alcoeste obteve faturamento recorde em 2019 (81% acima do ano anterior). Projeta-se um faturamento de 382
milhões, por conta dos bons preços de açúcar fixados e início da exportação de energia.

Faturamento por Produto (R$ milhão)

Comercialização de Etanol Hidratado e Anidro

1,99

437
395
316
266
196

241

290

72
113

20

24

34

27

2016

2017

2018

2019

2020E

Açúcar

11

Anidro

Hidratado

50,3%

100

99

138
93

73

2016 2017 2018
Hidratado (mil
(m³)m³)

2019 2020E
Hidratado (R$/l)

2016

2017

2018

Anidro (mil
(m³)m³)

56

45

2019

2020E

(R$/l)
Anidro (R$/m³)

3,4x

55,1%
45,0%

1,82

2,06

2,03

Alavancagem

EBITDA (R$ milhão) e Margem EBITDA (%)

45,0%

1,85

1,97

135

96

Outros

110
72

73
21

100

1,94

196

92

110

99

142

1,80

2,10
1,92

49,9%

2,5x
1,8x

1,8x
214

167

166
196

112

2020E

2016

1,6x
146

183
128

117

109

2016

2017

2018
EBITDA

2019
Marg EBITDA

2017
Div Liq/Moagem

2018

2019

2020E

Dív Liq/EBITDA
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Sem Alavancagem em USD e Liquidez de 1x (Dez/19)
Considerando os estoques de produtos acabados a valor de mercado e a moagem de 2.000 mil toneladas, a Dívida
Líquida de Estoques sobre Moagem da Alcoeste em dez/19 foi de R$/t 139.

Endividamento Líquido (R$.mil)

Endividamento Bancário
CRA 2018

21

BTG Pactual

42

13
36

6

CP

277

LP

Dívida Bruta

Caixa

Estoques
MTM²¹

19

CDCA 2017

8

13

CRA 2016

1,0x

10

6

15

CPR 2019

59

12
2

14

Cocred

3

12

5

86

72
5

Outros

149

125

18

Caixa Geral

Caixa

12

BBM

11

7

25

18

até 1 ano 1 a 2 anos 2 a 3 anos 3 a 4 anos 4 a 5 anos mais de 5
anos

Prazo Médio do Endividamento Bancário

8

Pine

Dívida Líquida

Aging da Dívida Bancária

25

Santander

BMG

408

30
4

R$/t 139

59

125

29

Votorantim
Itaú

282

33

BNDES 1
Brasil

72

1,47

Dez/15

1,84

Dez/16

2,11

2,20

2,25

Dez/17

Dez/18

Dez/19

¹Estoques de produtos acabados considerando etanol hidratado de R$ 2.045/m³, etanol anidro R$ 2.222/m³ (preços líquidos em 31/12/19)
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Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S/A
Rodovia Euclides da Cunha, km 562 – Cx. P. 31
CEP 15.613-899 - Fernandópolis – SP
Fone/Fax: (17) 3465-9100

Para participação da videoconferência enviar email

e-mail para: paulo@alcoeste.com
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Anexo D
MODELO DE INSTRUÇÃO DE VOTO
(o restante da página foi intencionalmente deixado em branco)

INSTRUÇÃO DE VOTO
ASSEMBLEIA GERAL DE TITULARES DE CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS DO AGRONEGÓCIO DA 1ª SÉRIE DA 2ª
EMISSÃO DA ISEC SECURITIZADORA S.A. A SER REALIZADA EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO EM 15 DE JULHO DE 2020
ÀS 10 HORAS, DE FORMA EXCLUSIVAMENTE REMOTA E ELETRÔNICA, OU AINDA EM EVENTUAL SEGUNDA
CONVOCAÇÃO E/OU EVENTUAIS REABERTURAS.

Nome completo do Titular dos CRA:
CNPJ ou CPF do Titular dos CRA:
E-mail:
Manifestação de voto:
(i)
Em decorrência de solicitação formal da Alcoeste Bioenergia Fernandópolis S.A
(“Devedora”), datada de 15 de julho de 2020, aprovar a suspensão do pagamento do valor do
Preço do Produto devidos em razão da CPR Financeira (conforme definida no TS), nos termos da
cláusula 5.1, item "(ii)" da CPR Financeira, e, por consequência, a concessão da carência das 6
(seis) próximas parcelas vincendas da Amortização dos CRA, nos termos da Cláusula 3.8 do Termo
de Securitização ("Parcelas Suspensas"), de modo que as Parcelas Suspensas serão diluídas
igualmente nas datas de pagamento de Amortização subsequentes até 17 de outubro de 2022,
ressalvo que a Remuneração nesse período será paga normalmente bem como não se alterará a
Data de Vencimento Final da CPR Financeira e do Prazo e Data de Vencimento do CRA, ficando
certo que, em caso de aprovação, a Devedora se compromete no prazo de 30 dias, a contar da
efetivação da sustação, a efetuar o pagamento de prêmio para a totalidade os Titulares dos CRA
de 1,75% (um inteiro e setenta e cinco centésimos) sobre o Saldo Devedor dos CRA em Circulação,
conforme procedimentos operacionais estabelecidos pela B3:
[ ] Aprovar

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

(ii)
Autorizar o Agente Fiduciário para, em conjunto com a Securitizadora, realizar todos os
atos e celebrar todos e quaisquer documentos que se façam necessários para implementar o
deliberado no item ‘(i)’”:
[ ] Aprovar

Cidade:
Data:
Assinatura:

[ ] Rejeitar

[ ] Abster-se

