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Opinião com ressalva 

 
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas do Grupo Bevap (“Grupo”), que compreendem o 
balanço patrimonial combinado em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações combinadas 
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 possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada "Base para 
opinião com ressalva", as demonstrações financeiras combinadas acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do Grupo Bevap em 
31 de dezembro de 2018, o desempenho combinado de suas operações e os seus fluxos de caixa 
combinados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Base para opinião com ressalva 

 
Conforme mencionado na Nota 9.2 às demonstrações financeiras combinadas em 31 de dezembro de 2018, 
o Grupo mantém registrado no ativo não circulante, saldo de imposto de renda e contribuição social 
diferidos decorrente de prejuízos fiscais e diferenças temporárias no montante de R$ 395.076 mil (31 de 
dezembro de 2017 - R$ 310.745 mil). A Administração não nos apresentou análises que demonstrem as 
projeções de lucros tributáveis contra os quais os prejuízos fiscais e as diferenças temporárias possam ser 
utilizados, conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 32 - “Tributos sobre o Lucro”. 
Consequentemente, em virtude da ausência dessas análises, não nos foi possível concluir sobre o montante 
de ajuste que deveria ter sido consignado nas demonstrações financeiras combinadas em 31 de dezembro 
de 2018 para que o saldo de imposto de renda e contribuição social diferidos ativos estivesse 
adequadamente apresentado. 
 
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas 
responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada 
"Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas". Somos 
independentes em relação ao Grupo, 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 conforme essas normas. Acreditamos 
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião com 
ressalva. 
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Ênfase 
 

Demonstrações financeiras combinadas 
 
Chamamos atenção para a Nota 2.1 às demonstrações financeiras combinadas, que descreve que os 
negócios incluídos nessas demonstrações financeiras não operam como uma única entidade legal para o 
exercício findo nessa data. Portanto, essas demonstrações não são, necessariamente, indicativo dos 
resultados obtidos se essas tivessem operado como uma única entidade legal durante o período ou 
indicativo de resultados futuros. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto. 
 
Outros assuntos 
 

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 
 
O exame das demonstrações financeiras combinadas do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, 
preparadas originalmente antes dos ajustes descritos na Nota 2.3, foi conduzido sob a responsabilidade de 
outros auditores independentes, cujo relatório de auditoria, com data de 5 de março de 2018, expressa 
uma opinião com ressalva relacionada à recuperabilidade dos tributos diferidos, como mencionado na 
seção acima intitulada "Base para opinião com ressalva". 
 
Como parte de nosso exame das demonstrações financeiras combinadas de 2018, examinamos também os 
ajustes descritos na Nota 2.3 que foram efetuados para alterar as demonstrações financeiras combinadas 
de 2017, apresentadas para fins de comparação. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram 
corretamente efetuados. Não fomos contratados para auditar, revisar ou aplicar quaisquer outros 
procedimentos sobre as demonstrações financeiras do Grupo referentes ao exercício de 2017 e, portanto, 
não expressamos opinião ou qualquer forma de asseguração sobre as demonstrações financeiras 
combinadas de 2017 tomadas em conjunto. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
combinadas 

 
A administração do Grupo é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras combinadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade do Grupo continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com 
a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras, a 
não ser que a administração pretenda liquidar o Grupo ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma 
alternativa realista para evitar o encerramento das operações. 
 
Os responsáveis pela governança do Grupo são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo 
de elaboração das demonstrações financeiras combinadas. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras combinadas 

 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras combinadas, 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 
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de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser 
decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, 
possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas 
com base nas referidas demonstrações financeiras combinadas. 
 
Como parte de uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: 
 
• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras combinadas, 

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 do Grupo. 

 
• 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 do Grupo. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar 
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões 
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, 
eventos ou condições futuras podem levar o Grupo a não mais se manter em continuidade operacional. 

 
• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras combinadas, 

inclusive as divulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

 

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das 
entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as demonstrações 
financeiras combinadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria do 
grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria. 

 
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. 
 
Goiânia, 15 de março de 2019 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers    Marcos Magnusson de Carvalho 
Auditores Independentes    Contador CRC 1SP215373/O-9 
CRC 2SP000160/O-5 
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Ativo Notas  31/12/2018  31/12/2017 
 

Passivo  Notas  31/12/2018  31/12/2017 

Circulante 
  

    
Circulante 

  

 
 

(Reapresentado 
– Nota 2.3) 

Caixa e equivalentes de caixa 6  25.622  10.434 
 

Empréstimos e financiamentos 14  61.135  234.217 
Contas a receber de clientes 7  15.463  17.876 

 
Fornecedores 15  55.376  52.190 

Tributos a recuperar 9.1  5.714  3.550 
 

Salários e encargos sociais 16  17.913  10.425 
Estoques 8  58.106  57.496 

 
Obrigações tributárias   6.469  21.077 

Ativo biológicos  11  112.643  101.342 
 

Adiantamentos a clientes 17  7.658  17.763 
Despesas antecipadas  10  845  882  Outras contas a pagar   438  514 
Adiantamento a fornecedores 12  4.233  28.550  Dividendos a pagar   9.969  4.094 
Outros créditos   2.152  596  Receitas antecipadas a realizar 26  34.706  18.016 

             
 Total do ativo circulante   224.778  220.726 

 
Total do passivo circulante   193.664  358.296 

      
  

     
Não circulante      

 
Não circulante      

   Realizável a longo prazo      
 

Empréstimos e financiamentos 14  509.672  745.556 
Tributos a recuperar 9.1  46.883  66.822 

 
Salários e encargos sociais 16  45.077  40.633 

Tributos diferidos 9.2  395.076  310.745  Provisões para riscos 18  5.041  6.762 
Partes relacionadas 19.1  188  94 

 
Partes relacionadas 19.2  239  10 

Outros créditos   251  251 
 

Tributos diferidos 9.2  66.385  56.562 

       Obrigações tributárias   1.946  2.143 

   442.398  377.912        

       Total do passivo não circulante   628.360  851.666 

      
 

      
       Total do passivo   822.024  1.209.962 

             
Imobilizado 13  733.421  758.219 

 
Patrimônio líquido  20     

Intangível   389  555 
 

Capital social 20.1  1.259.220  809.892 
       Reserva Legal   2  2 
       Prejuízos acumulados   (681.112)  (662.978) 

        
 

      

       Adiantamentos para futuro aumento de capital 20.2  852  852 

Total do ativo não circulante   1.176.208  1.136.686        
       Participação de não controladores   -  (318) 

             
      

 
Total do patrimônio líquido    578.962  147.450 

             
Total do ativo   1.400.986  1.357.412 

 
Total do passivo e do patrimônio líquido   1.400.986  1.357.412 
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Notas 

 
31/12/2018 

 
31/12/2017 

        Receitas líquidas 21 
 

                456.711  
 

                543.013  
 
Variação do valor justo ativo biológico 11 

 
                  40.905  

 

                          
38.605    

Custos dos produtos vendidos  22 
 

     (384.681) 
 

  (473.862) 

 
Lucro bruto 

  

                  
112.935  

 

                 
107.756  

        Receitas (despesas) 
           

Despesas comerciais 22  (8.973)  (23.788) 
Despesas administrativas e gerais 22  (35.909)  (31.067) 
Outras receitas (despesas) 23  (4.869)  10.886 

 
Total receitas (despesas) 

  
(49.751) 

 
(43.969) 

 
Resultado financeiro líquido 24  (148.669)  (130.813) 

   
(85.485) 

 
(67.026) Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social 

   
        Imposto de renda e contribuição social – correntes 9.4  (1.282)  (2.440) 
   

74.508  
 

39.314 Imposto de renda e contribuição social - diferidos 9.3 
  

        Total do imposto de renda e da contribuição social   73.226  36.874 

   
(12.259) 

 
(30.152) Prejuízo do exercício 
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31/12/2018  31/12/2017 

    
 

 Prejuízo do exercício  
  

(12.259)                (30.152) 
      
Outros resultados abrangentes  

   
 

  
Total do resultado abrangente 

  
        (12.259)                (30.152) 
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Prejuízos 
acumulados 

  
         

  

 

  

 

Capital 
social 

 

 

Reserva 
legal 

 

Total do 
patrimônio 

líquido 
 

Adiantamento 
para futuro 

aumento de 
capital 

 

Patrimônio 
líquido dos 
acionistas 

controladores 
 

Participação 
de não 

controladores 
 

  

Total 

  

 

   

  

         

  

 Saldos em 31 de dezembro de 
2016 

 

                 
809.892  

 

              
(628.803) 

 
2 

 

                
181.091  

 
                    6.749  

 
                187.840  

 

                   
(404) 

 

                  
187.436  

                    
Prejuízo do exercício           -          (30.152)  -       (30.152)                              -                   (30.152)  86      (30.066) 
Adiantamento para futuro  
   aumento de capital  

 
-  - 

 
-  -  (5.897)  (5.897)  -  

  
(5.897) 

Aumento de capital   -  71    71  -  71  -    71 

Dividendos mínimos obrigatórios 

 

 

  
(4.094)   

 
(4.094) 

   
(4.094) 

   

  (4.094) 

  

 

   

  

         

  

 Saldos em 31 de dezembro de 
2017 20 

 
 809.892  

 
(662.978) 

 
2 

 
146.916  

 
                    852  

 
                147.768  

 
(318) 

 

  
147.450  

  

 

   

  

         

  

 Prejuízo do exercício   -  (12.259)  -  (12.259)  -  (12.259)  -    (12.259) 
Aumento de capital 20  449.328  -  -  449.328  -  449.328  -    449.328 
Participação de não controladores     -  -    -    318    318 

Dividendos mínimos obrigatórios 
 

 

  

                  
(5.875) 

 
- 

 
(5.875) 

   
(5.875) 

 
- 

 

  
(5.875) 

  

 

   

  

         

  

 Saldos em 31 de dezembro de 
2018 

 

  
1.259.220  

 
(681.112) 

 
2 

 
 578.110  

 
                       852  

 
                578.962  

 
- 

 

  
578.962  
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   31/12/2018  31/12/2017  

      
Fluxos de caixa das atividades operacionais      
 Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social  (85.485)  (67.026)  

      
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas atividades operacionais      
      
 Depreciações e amortizações  80.219                            74.032  
 Exaustão ativo biológico  62.737                            59.927  
    Exaustão ajuste de valor justo  39.535                            42.988  
 Encargos financeiros sobre empréstimos e financiamentos  130.761                          147.845  
 Contingências para demandas judiciais  (1.721)  (319)  
 Provisão para perda com investimento  -  -  
 Ajuste valor justo – ativo biológico  (41.835)              (38.605)                                   
 Imposto de renda e contribuição social  73.226  36.874  
 Outras receitas e despesas  323    
 Resultado de não controladas  94                                    8  
      
Decréscimo (acréscimo) em ativos      

 Contas a receber de clientes  2.413                            28.121  

 Tributos a recuperar  17.775                              (4.368)                             

 Tributos diferidos  (74.507)                            (30.036)  

 Estoques  (611)  9.602  

 Despesas antecipadas  36  (274)  

 Adiantamentos a fornecedores  24.317       (4.439)  

 Outros créditos  (1.650)                               (408)  

 (Adições) do ativo biológico  (71.738)  (62.737)  

      

Acréscimo (decréscimo) em passivos      

 Fornecedores   3.186  (1.411)  

 Salários e encargos sociais  11.932  (7.211)  

 Obrigações tributárias   (14.806)  17.038  

 Adiantamentos de clientes  (10.105)  (19.389)  

 Outras contas a pagar  (171)                                 339  

 Pagamentos de empréstimos e financiamentos - juros  (59.997)  (59.929)  

 Receitas antecipadas a realizar  16.690                            (9.459)  

      

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  100.618  111.163  

      

Fluxos de caixa das atividades de investimentos      
 (Adições) do imobilizado  (67.749)  (66.371)  
 Baixas do imobilizado  12.328  16.485  
 (Acréscimo) diminuição do intangível  166  (89)  

      
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos  (55.255)  (49.975)  

      
Fluxos de caixa das atividades de financiamento      
 Captação de empréstimos e financiamentos  137.023  -  
 Pagamentos de empréstimos e financiamentos - principal  (167.427)  (57.183)  
 Integralização de capital  -  71  
 Adiantamento para futuro aumento de capital  -  (5.897)  

 Partes relacionadas  229 - 

    

Caixa líquido aplicado nas atividades financiamento  (30.175)  (63.009)  

      
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa  15.188  (1.821)  

       
Caixa e equivalentes de caixa      
 No início do exercício  10.434  12.255  
 No final do exercício  25.622  10.434  

      
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa  15.188  (1.821)  



Grupo Bevap 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações 
financeiras combinadas em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

6 

1.  Contexto operacional 
 
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Bevap (“Grupo”) incluem as seguintes companhias: 
 
Bioenergética Vale do Paracatu S.A. (“Bevap”) 
 
Sociedade capital fechado, constituída em 02 de abril de 2007 e sediada na cidade de João Pinheiro, 
estado de Minas Gerais. Encontra-se localizada na Rodovia MG-181, KM 85 no Município de João 
Pinheiro, no noroeste do Estado de Minas Gerais, na Região Sudeste do Brasil, sendo que sua planta 
industrial está instalada no Município de João Pinheiro e os canaviais para o suprimento de matéria-
prima estão localizados nos Municípios de João Pinheiro, Paracatu, Unaí e Brasilândia de Minas. 
 
A Bioenergética Vale do Paracatu S.A. tem como objeto social a exploração de atividades energéticas, 
especialmente o processamento da cana-de-açúcar para a produção e comércio de etanol, açúcar e 
cogeração de energia elétrica a partir da biomassa da cana, bem como outras operações que integram a 
sua cadeia produtiva. 
 
A Bevap iniciou suas atividades operacionais com a produção e comércio de etanol e cogeração de 
energia elétrica em setembro de 2010 e de açúcar em agosto de 2011. O plano de investimentos para o 
processamento de 3,2 milhões de toneladas de cana por safra foi concluído no segundo semestre de 
2011, quando da entrada em operação da fábrica de açúcar. 
 
Capuan Agrícola S.A. (“Capuan”) 
 
Sociedade de capital fechado, controlada pela Bioenergética Vale do Paracatu S.A., desde 30 de junho de 
2015, sediada na cidade de Unaí, estado de Minas Gerais. 
 
Central Bioenergética Enervale S.A. (“Enervale”) 
 
A Enervale encontra-se localizada no noroeste do estado de Minas Gerais, no município de João 
Pinheiro. A Sociedade foi constituída em 2008 tendo por objetivo a produção e comercialização de 
energia elétrica, vapor vivo, vapor de escape e todos os derivados provenientes de cogeração de energia 
elétrica. A realização de pesquisas para o desenvolvimento da cogeração de energia elétrica, cujos 
objetivos coincidem com a sociedade. 
 
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Bevap, que contemplam as companhias indicadas 
acima, estão sendo apresentadas com o propósito de fornecer análises adicionais a terceiros e não 
representam as demonstrações financeiras individuais ou consolidadas de uma pessoa jurídica e suas 
controladas. Ademais, essas demonstrações financeiras combinadas não devem ser tomadas por base 
para fins de cálculo de dividendos, de impostos ou para quaisquer outros fins societários.  
 
As companhias incluídas nas demonstrações financeiras combinadas são controladas em conjunto pela 
PPX Participações S.A. e Cartellone do Brasil Ltda. 
 
Não existem outras entidades legais sobre o controle comum, que não estão sendo apresentadas nestas 
demonstrações financeiras combinadas. 
 
Após amplas negociações entre os agentes financeiros envolvidos e a Bevap, foi finalizada em 2018 a 
reestruturação empresarial da Bevap acordada com os bancos detentores do Crédito industrial - BNDES 
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(“Sindicato dos Bancos”), que abrangeu também a renegociação da sua dívida financeira, conforme 
detalhado na nota 14. 
 
Os aditamentos aos contratos de renegociação das dívidas exigem a manutenção de certos índices 
financeiros e o cumprimento de obrigações específicas. A Administração da Bevap acompanhará 
permanentemente os índices financeiros redefinidos em contrato. As cláusulas restritivas estão 
relacionadas à dívida líquida/EBITDA. Considerando estas repactuações, a Bevap cumpre com as 
exigências determinadas junto às instituições financeiras. 
 
1.1 EBITDA 
 
A seguir o Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA ajustado do 
Grupo em 31 de dezembro de 2018. O cálculo de EBITDA considerando a amortização dos tratos 
culturais. 
 

 
Grupo Bevap 

 
31/12/2018  31/12/2017 

    
(=) Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (85.485)  (67.026) 
    
Resultado financeiro líquido 148.669  130.813 
Depreciação/ amortização 80.219  74.032 
Tratos culturais (Nota 11) 102.272  102.915 
    
EBITDA - Ajustado 245.675  240.734 

    
Dívida líquida 

570.807 
(25.622) 

 
979.773 

(10.434) 
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)  
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6)  
 545.185  969.339 
    
Dívida líquida/ EBITDA  Ajustado  2,22  4,03 

 

2.  Apresentação das demonstrações financeiras e principais práticas contábeis adotadas 
 

2.1 Base de preparação das demonstrações financeiras combinadas 
 
As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Bevap para os exercícios findo em 31 de dezembro 
de 2018 e de 2017 foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, as interpretações e orientações emitidos pelo Comitê 
de Pronunciamentos Contábeis (CPCs), em especial ao Pronunciamento CPC 44 – “Demonstrações 
combinadas”, aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade. 
 
A Administração do Grupo Bevap decidiu apresentar as Demonstrações financeiras combinadas das 
determinadas entidades sob controle comum, representando assim, a produção de álcool, açúcar, 
energia e vapor do grupo, Estado de Minas Gerais. 
 
Essas demonstrações financeiras combinadas são de responsabilidade da administração das empresas 
combinadas e estão apresentadas apenas para fornecimento de análises adicionais a terceiros e não 
representam as demonstrações financeiras combinadas de uma pessoa jurídica e suas controladas. 
Ademais essas demonstrações financeiras combinadas não devem ser tomadas por base para fins de 
cálculo de dividendos, de impostos ou para quaisquer outros fins societários ou estatutários.  
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O negócio combinado não tem operado como uma única entidade e, dessa forma, as demonstrações 
financeiras combinadas não necessariamente indicam os resultados que teriam sido apurados se o 
negócio tivesse sido operado por uma única entidade durante os períodos apresentados, e também não 
são um indicativo de resultados futuros do negócio.  
 
Consequentemente, essas demonstrações financeiras combinadas podem não servir para outras 
finalidades. 
 
A Administração do Grupo aprovou a emissão das demonstrações financeiras combinadas em 
15 de março de 2019, considerando os eventos subsequentes até esta data. 
 

2.1.1  Critérios de combinação 
 
Foram incluídos saldos das contas patrimoniais e de resultado das empresas participantes da 
combinação, bem como eliminados os saldos resultantes de operações realizadas entre elas, caso seja 
aplicável. O patrimônio líquido combinado representa a somatória das contas apresentadas pelas 
empresas individualmente e não representam as contas patrimoniais de uma entidade jurídica e 
individual. 
 

2.1.2  Entidades incluídas na combinação 
 
Os principais saldos das empresas incluídos na combinação foram: 
 
 31/12/2018 

Descrição 
Bevap 

(Consolidado)  Enervale  Eliminação (*)  Total 
        
Ativo circulante 219.060  5.718  -  224.778 
Ativo não circulante 1.175.625  125.176  (124.593)  1.176.208 
 
Total ativo 1.394.685  130.894  (124.593)  1.400.986 
        
Passivo circulante 159.257  34.405  -  193.662 
Passivo não circulante 751.007  1.946  (124.593)  628.360 
Patrimônio líquido 484.421  94.543  -  578.964 
 
Total do passivo e patrimônio líquido 1.394.685  130.894  (124.593)  1.400.986 
        
Receita líquida 419.476  40.777  (3.542)  456.711 
Variação do valor justo ativo biológico 40.905  -  -  40.905 
Custo (374.661)  (13.562)  3.542  (384.681) 
Despesas (47.433)  (2.318)  -  (49.751) 
 
Resultado antes do resultado financeiro 38.287  24.897  -  63.184 
        
Resultado financeiro (148.554)  (115)  -  (148.669) 
Imposto de renda e contribuição social 74.508  (1.282)  -  73.226 
 
Prejuízo do exercício (35.759)  23.500  -  (12.259) 
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 31/12/2017 

Descrição 
Bevap 

(Consolidado) 
 

Enervale 
 

Eliminação (*) 
 

Total 
        
Ativo circulante 206.382  14.344  -  220.726 
Ativo não circulante 1.135.930  82.253  (81.496)  1.136.686 
 
Total ativo 1.342.312 

 
96.597 

 
(81.496) 

 
1.357.412 

        
Passivo circulante 340.761  17.535  -  358.296 
Passivo não circulante 931.019  2.143  (81.496)  851.666 
Patrimônio líquido 70.532  76.918  -  147.450 
 
Total do passivo e patrimônio líquido 1.342.312 

 
96.596 

 
(81.496) 

 
1.357.412 

        
Receita líquida 472.299  74.576  (3.863)  543.012 
Variação do valor justo ativo biológico 38.605      38.605 
Custo (425.547)  (52.178)  3.863  (473.862) 
Despesas (41.764)  (2.203)  -  (43.967) 
 
Resultado antes do resultado financeiro 43.593  20.195  0  63.788 
         
Resultado financeiro (129.433)  (1.380)  -  (130.813) 
Imposto de renda e contribuição social 39.314  (2.440)  -  36.874 
 
Prejuízo do exercício (46.526)  16.375  0  (30.151) 

 
(*) Refere-se à conta corrente entre as empresas e às transações de vapor entre elas. 

 
2.1.3  Base de mensuração 

 
As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas com base no custo histórico, exceto onde 
indicado de outra forma. 
 

2.2  Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações financeiras 
combinadas 
 
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo 
disposição em contrário. 
 

2.2.1 Novos pronunciamentos contábeis e interpretações adotados pelo Grupo 
 
CPC 48 - "Instrumentos Financeiros": aborda a classificação, a mensuração e o reconhecimento de 
ativos e passivos financeiros. A versão completa do IFRS 9 foi publicada em julho de 2014, com vigência 
para 1o de janeiro de 2018, e substitui o pronunciamento técnico CPC38, que diz respeito à classificação 
e à mensuração de instrumentos financeiros. As principais alterações que o CPC 48 traz são: (i) novos 
critérios de classificação de ativos financeiros; (ii) novo modelo de impairment para ativos financeiros, 
híbrido de perdas esperadas e incorridas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) 
flexibilização das exigências para adoção da contabilidade de hedge. 
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(i) Classificação 
 
Até 31 de dezembro de 2017, o Grupo classificava seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob 
as seguintes categorias: mensurados ao valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. 
A classificação dependia da finalidade para a qual os ativos financeiros eram adquiridos. 
 
A partir de 1o de janeiro de 2018, o Grupo classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias 
de mensuração: (i) mensurados ao valor justo (seja por meio de outros resultados abrangentes ou por 
meio do resultado); ou (ii) mensurados ao custo amortizado. 
 

Os investimentos classificados em anos anteriores como empréstimos e recebíveis foram reclassificados 

para ativos financeiros ao custo amortizado na adoção do IFRS 9 / CPC 48. 

 
(ii) Reconhecimento e mensuração 

 
A mensuração inicial não foi alterada com a adoção do IFRS 9/CPC 48.  
 
Impairment de ativos financeiros 
 

(a) Ativos mensurados ao custo amortizado 
 
Até 31 de dezembro de 2017, o Grupo avaliava na data de cada balanço se havia evidência objetiva de que 
um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos 
financeiros estava deteriorado e as perdas por impairment eram incorridas somente se houvesse 
evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o 
reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tivesse 
um impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que 
pudesse ser estimado de maneira confiável. 
 
A partir de 1º de janeiro de 2018, o Grupo passou a avaliar, em base prospectiva, as perdas esperadas de 
crédito associadas aos títulos de dívida registrados ao custo amortizado e ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes. A metodologia de impairment aplicada depende de ter havido ou não um 
aumento significativo no risco de crédito. 
 
Para as contas a receber de clientes, o Grupo aplica a abordagem simplificada conforme permitido pelo 
IFRS 9/CPC 48 e, por isso, reconhece as perdas esperadas ao longo da vida útil a partir do 
reconhecimento inicial dos recebíveis. 
 
CPC 47 - "Receita de Contratos com Clientes": essa nova norma traz os princípios que uma 
entidade aplicará para determinar a mensuração da receita e quando ela é reconhecida. Essa norma 
baseia-se no princípio de que a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é 
transferido a um cliente, assim, o princípio de controle substituirá o princípio de riscos e benefícios. Ela 
entrou em vigor em 1o de janeiro de 2018 e substitui o CPC 30 - "Receitas" e correspondentes 
interpretações. 
 
A administração não identificou impactos no reconhecimento das receitas com a adoção desta nova 
norma em 1o de janeiro de 2018. 
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2.2.2  Moeda funcional e de apresentação das demonstrações financeiras combinadas 
 
A moeda funcional do Grupo é o real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações 
financeiras combinadas. 
 

2.2.3 Caixa e equivalentes de caixa 
 
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insignificante de  
mudança de valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas na demonstração 
dos fluxos de caixa. As contas garantidas são demonstradas no balanço patrimonial como 
"Empréstimos", no passivo circulante.  
 

 2.2.4  Contas a receber de clientes 
 

 As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou  

 prestação de serviços no curso normal das atividades do Grupo. Se o prazo de recebimento é equivalente  
 a um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão  
 apresentadas no ativo não circulante. 
 

 As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente,  
 mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para 

créditos de liquidação duvidosa.  
 

 2.2.5  Estoques 
 

 Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método 

 de avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados e dos produtos 

 em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão de obra direta, outros custos  
 diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), 

 excluindo os custos de empréstimos. O valor líquido de realização 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.  
 

 2.2.6 Ativos biológicos 
 

 Os ativos biológicos são mensurados ao valor justo, deduzidos dos custos estimados de venda no  
 momento do corte. Na determinação do valor justo foi utilizado o método de fluxo de caixa descontado 

de acordo com o ciclo de produtividade projetado desses ativos. 
 

 As premissas significativas na determinação do valor justo dos ativos biológicos estão demonstradas na 
Nota 11. A mensuração do valor justo dos ativos biológicos é feita trimestralmente, pois considera que 
esse intervalo é suficiente para que não haja defasagem significativa do saldo de valor justo dos ativos 
biológicos registrado em suas informações financeiras e está alinhada com a periodicidade da 
apresentação das demonstrações financeiras do Grupo.  
 
O ganho ou perda na variação do valor justo dos ativos biológicos são reconhecidos no resultado do 
período em que ocorrem, em linha específica da demonstração do resultado, denominada "Variação do 
valor justo dos ativos biológicos". O valor da exaustão dos ativos biológicos é mensurado pela quantidade 
do produto agrícola cortada /vendida, avaliada por seu valor justo. 
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2.2.7 Imobilizado 
 

 Terrenos e edificações compreendem, principalmente, fábricas, pontos de varejo e escritórios. O 

 imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico 

 inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos 
de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. 
 

 Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 

 separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros 
associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou 
peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do exercício, quando incorridos. 
 

 Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear 
 considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: 

 
 Anos  
   
Edificações 25  
Equipamentos de informática 5  
Máquinas 5-15  
Veículos 3-5  
Plantas de produção - lavouras de cana-de-açúcar  10  
Móveis, utensílios e equipamentos 3-10  
 

 Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 
cada exercício. 
 

 O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil 
do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado. 

 
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos valores de venda com o seu 
valor contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos (perdas), líquidos" na demonstração do resultado. 

 
 2.2.8 Contas a pagar aos fornecedores 

 
As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos 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 justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 

 amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.  
 

 2.2.9 Empréstimos 
 

 Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 

 transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os 

 valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando o 
método da taxa efetiva de juros. 
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 Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um direito 
incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do balanço. 
 

 Os custos de empréstimos gerais e específicos que são diretamente atribuíveis à aquisição, construção ou 
produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, necessariamente, demanda um período de tempo 
substancial para ficar pronto para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo 
do ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos futuros para a entidade e 
que tais custos possam ser mensurados com confiança. Demais custos de empréstimos são reconhecidos 
como despesa no período em que são incorridos. 
 

 2.2.10 Provisões 
 
 As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) são reconhecidas quando: (i) o Grupo 

tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já 
ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o 
valor puder ser estimado com segurança. As provisões para reestruturação compreendem multas por 
rescisão de contratos de aluguel e pagamentos por rescisão de vínculo empregatício. As provisões não 
incluem as perdas operacionais futuras. 
 

 Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada  
levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo 
que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na mesma classe 
de obrigações seja pequena.  
 

 As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 
obrigação, usando uma taxa antes dos efeitos tributários, a qual reflita as avaliações atuais de mercado 
do valor do dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 

 
 2.2.11 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 

 
 As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos corrente e 
 diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na 

proporção em que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido ou 
no resultado abrangente. Nesse caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido ou no 
resultado abrangente. 
 
O encargo de imposto de renda e a contribuição social corrente e diferido é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração avalia, 
periodicamente, as posições assumidas pelo Grupo nas apurações de impostos sobre a renda com 
relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações; e estabelece 
provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 
 
O imposto de renda e a contribuição social corrente são apresentados líquidos, por entidade 
contribuinte, no passivo quando houver montantes a pagar, ou no ativo quando os montantes 
antecipadamente pagos excedem o total devido na data do relatório. 
 

 O imposto de renda e a contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo 

 sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e 

 seus valores contábeis nas demonstrações financeiras.  
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 O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da 

probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças temporárias 
possam ser usadas. 

 
 Os impostos de renda diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes dos 

investimentos em controladas, exceto quando o momento da reversão das diferenças temporárias seja 
controlado pelo Grupo, e desde que seja provável que a diferença temporária não será revertida em um 
futuro previsível. 
 

 Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o 
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral 
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. Dessa forma, impostos diferidos 
ativos e passivos em diferentes entidades ou em diferentes países, em geral são apresentados em 
separado, e não pelo líquido. 

 
 2.2.12 Capital social 

 
 As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido.  
 
 Os custos incrementais diretamente atribuíveis à emissão de novas ações ou opções são demonstrados 

no patrimônio líquido como uma dedução do valor captado, líquida de impostos. 
 
 

 2.2.13 Reconhecimento da receita 
 

 A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos e serviços no curso normal das atividades do Grupo. A receita é apresentada líquida dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos, bem como das eliminações das vendas entre 
empresas do Grupo. 
 
O Grupo reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurado com segurança, é provável 
que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos para cada uma das atividades do Grupo, conforme descrição a seguir. O Grupo baseia suas 
estimativas em resultados históricos, levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as 
especificações de cada venda. 
 

 2.2.13.1 Receitas antecipadas a realizar 
 

O Grupo tem antecipações de receitas a realizar decorrente de contratos firmados de fornecimento 
de energia, estas antecipações são amortizadas com entregas futuras a realizar nos próximos anos. 
 

 2.2.13.2 Receita financeira 
 

 A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o 
método da taxa efetiva de juros. 
 

 2.2.14 Arrendamentos 
 

 O Grupo arrenda certos bens do imobilizado. Os arrendamentos do imobilizado, nos quais o Grupo 
 detém, substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade, são classificados como 
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arrendamentos financeiros. Estes são capitalizados no início do arrendamento pelo menor valor entre o 
valor justo do bem arrendado e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. 
 

 Cada parcela paga do arrendamento é alocada, parte ao passivo e parte aos encargos financeiros, para 
 que, dessa forma, seja obtida uma taxa constante sobre o saldo da dívida em aberto. As obrigações  

correspondentes, líquidas dos encargos financeiros, são incluídas em empréstimos. Os juros das 
despesas financeiras são reconhecidos na demonstração do resultado durante o período do 
arrendamento, para produzir uma taxa periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do 
passivo para cada período. O imobilizado adquirido por meio de arrendamentos financeiros é 
depreciado durante a vida útil do ativo. 
 

 Os pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais (líquidos de quaisquer incentivos recebidos  
 do arrendador) são reconhecidos na demonstração do resultado pelo método linear, durante o período 

do arrendamento. 
 

2.3  Reapresentação das cifras comparativas 
 

As demonstrações financeiras para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentadas para fins 
de comparação, foram ajustadas e estão sendo reapresentadas para incluir a proposta de dividendos 
mínimos obrigatórios da Enervale daquele exercício, no valor de R$ 4.094. 
 
 

3.  Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
Na aplicação das práticas contábeis descritas na Nota 2.2, a Administração deve fazer julgamentos e 
elaborar estimativas a respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos que não são facilmente 
obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência 
histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas 
estimativas. 
 
As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das revisões 
feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são revistas, se afetar 
apenas este período, ou também em períodos posteriores, se afetar tanto o período presente como 
períodos futuros. 
 
A seguir são apresentados os principais julgamentos e estimativas contábeis: 
 

(a) Valor justo dos ativos biológicos 
 
O cálculo do valor justo dos ativos biológicos leva em consideração diversas premissas com alto grau de 
julgamento, tais como preço estimado de venda, produtividade, qualidade, taxa de desconto, etc., 
divulgados na Nota 11. Quaisquer mudanças nessas premissas utilizadas podem implicar na alteração do 
resultado do fluxo de caixa descontado e, consequentemente, na valorização ou desvalorização desses 
ativos. 
 

(b) Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 
O Grupo Bevap reconhece ativos e passivos diferidos com base nas diferenças entre o valor contábil 
apresentado nas demonstrações financeiras combinadas e a base tributária dos ativos e passivos 
utilizando as alíquotas em vigor. A Administração revisa regularmente os impostos diferidos ativos em 
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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. 
 

(c) Provisões para riscos 
 
O Grupo Bevap é parte de diversos processos judiciais e administrativos, como descrito na Nota 18. 
Provisões são constituídas para todos os riscos referentes a processos judiciais que representam perdas 
prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a 
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões 
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. A Administração acredita que essas provisões para riscos tributários, cíveis e 
trabalhistas estão corretamente apresentadas nas demonstrações financeiras combinadas. 
 

(d) Vida útil dos bens do imobilizado e intangível 
 
O Grupo revisa anualmente a vida útil estimada, valor residual e método de depreciação ou amortização 
dos bens do imobilizado e intangível no final de cada exercício. 
 
 

4.  Novas normas contábeis 
 
4.1.  Normas novas que ainda não estão em vigor 

 
A seguinte nova norma foi emitida mas não está em vigor para o exercício de 2018. A adoção antecipada 
de normas não é permitida, no Brasil, pelo Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). 
 

 CPC 06 (R2) – “Operação de Arrendamento Mercantil” 
 
Essa nova norma estabeleceu um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço 
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que representa o 
seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que representa a sua obrigação 
de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis para arrendamentos de curto prazo 
e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os 
arrendadores continuam a classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais. 
 
O Grupo adotará o CPC 06(R2) - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 2019 e está avaliando os 
principais efeitos da sua aplicação inicial para as suas demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 
2019. 
 
Para os valores dos arrendamentos de curto prazo e de ativo de baixo valor, será mantida a prática 
contábil atual de apuração e reconhecimento como despesa em base linear ao longo do prazo do 
arrendamento. 
 
 

5.  Demonstração dos fluxos de caixa 
 
A Administração do Grupo Bevap apresenta os fluxos de caixa às atividades operacionais usando o 
método indireto, segundo o qual o resultado líquido é ajustado pelos efeitos de transações que não 
envolvem caixa, pelos efeitos de quaisquer diferimentos ou apropriações por competência sobre 
recebimentos de caixa ou pagamentos em caixa operacionais passados ou futuros e pelos efeitos de itens 
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de receita ou despesas associadas com fluxos de caixa das atividades de investimento ou de 
financiamento. 
 
 

6.  Caixa e equivalentes de caixa 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
    

 
   

Caixa e bancos   19.193  4.981 
Aplicações financeiras    6.429  5.453 
     
Total   25.622  10.434 

 
Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender os compromissos de caixa de curto 
prazo (inferior a 90 dias) e não para investimento ou outros fins, sendo que o Grupo Bevap considera 
equivalente de caixa uma aplicação financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido 
e que está sujeito a um risco insignificante de mudança de valor. 
 
O Grupo Bevap tem políticas de investimentos financeiros que determinam que os investimentos se 
concentrem em valores mobiliários de baixo risco e aplicações em instituições financeiras de primeira 
linha e são, substancialmente, remuneradas com base em percentuais da variação do Certificado de 
Depósito Interbancário (CDI), com rentabilidade média de 99,00% do CDI. 
 

7.  Contas a receber de clientes 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
Clientes   15.463  17.876 
 
Total 

  
15.463  17.876 

 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
Valores a vencer   4.930  13.330 
     
Valores vencidos   10.533  4.546 
De 01 a 30 dias   650  2.653 
De 31 a 60 dias   943  58 
De 61 a 90 dias   6.437  1.835 
De 91 a 180 dias  128  - 
Acima de 180 dias   2.375  - 
     
Total   15.463  17.876 

 
A rubrica é representada substancialmente por clientes nacionais decorrentes de venda de produtos e 
energia elétrica. 
 
A Administração realiza análise individual de riscos de créditos dos recebíveis e, em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017, não existiam valores passíveis de perda, sendo assim, não houve a necessidade de 
constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa.  
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8.  Estoques 

  
Grupo Bevap 

Descrição  31/12/2018  31/12/2017 
     
Produto acabado - etanol   18.892  10.586 
Produto acabado - açúcar   15.115  15.405 
 
Total do estoque produto acabado 

  
34.007 

 
25.991 

     
Estoque entressafra (estoque em formação)  -  5.191 
Estoque de materiais   24.099  26.314 

 
Total geral 

  

58.106 

 

57.496 

 
9.  Tributos 
 
9.1.  Tributos a recuperar 

 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
ICMS a recuperar           1.387  1.060 
ICMS a recuperar imobilizado            3.735  2.639 
IRRF a compensar            1.192  1.302 
PIS/ Cofins a recuperar          46.139  65.237 
Outros impostos               143  134 
 
Total 

  
          52.596  70.372 

     
Circulante   5.713  3.550 
Não circulante   46.883  66.822 

 
9.2.  Tributos diferidos 

 
Tributos diferidos ativos 
 

 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os montantes de prejuízos 
fiscais e bases negativas de contribuição social acumulados, bem como das diferenças temporárias entre 
as bases de cálculos dos tributos sobre ativos e passivos e os valores das demonstrações financeiras 
combinadas. As alíquotas são de 25% para imposto de renda e 9% para contribuição social: 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
Imposto de renda diferido   290.497  228.954 
Contribuição social diferida   104.579  81.791 
 
Total tributos diferidos ativos 

 
395.076  310.745 
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O Grupo baseia-se na expectativa de geração de lucros tributáveis futuros, fundamentada em estudo 
técnico aprovado pela Administração. As estimativas de recuperação dos créditos tributários foram 
baseadas nas projeções dos lucros tributáveis levando em consideração diversas premissas. 
 
Com base no referido estudo técnico de geração de lucros tributáveis futuros, o Grupo estima recuperar 
esses créditos nos próximos 10 anos: 
 
 
 

Expectativa de realização Grupo Bevap 
  
2019 105 
2020 4.884 
2021 5.361 
2022 4.701 
Após 2022 380.025 
  
Total 395.076 

 
Tributos diferidos passivos 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
Imposto de renda diferido   48.813  41.590 
Contribuição social diferida   17.573  14.972 
Total tributos diferidos   66.385  56.562 
     

 
Os tributos diferidos passivos são gerados, substancialmente, em função de diferenças temporais de 
amortização (ativo diferido), leasing e resultado com swap. 
 

9.3.  Imposto de renda e contribuição social – diferidos 
 
  

    
Grupo Bevap 

    
31/12/2018 

 
31/12/2017 

Imposto corrente 
     

 
Imposto Diferido Corrente sobre prejuízo fiscal  

  do exercício                 46.394                34.493    

 
Tributos não reconhecidos anteriormente 

  
               37.126  

 
                 7.234  

   

 
Total do imposto corrente 

  
              83.520  

 
             41.727  

   
Imposto Diferido 

        

 
Geração de estorno diferenças temporárias 

  
               (9.012) 

 
               (2.413) 

   
Total do imposto de renda e contribuição social diferidos 

        

 
Imposto Diferido Corrente sobre prejúizo do exercício 

  
              74.508  

 
             39.314  

   
 
9.4 Imposto de renda e contribuição social – correntes 

 
O Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) na 
Enervale são calculados e registrados com base no lucro presumido e regime de competência: 
 
a) A seguir a reconciliação dos montantes de imposto de renda e contribuição social, apurados em 31 

de dezembro de 2018 (companhia tributada pelo lucro presumido): 
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31/12/2018  31/12/2017 

 
IRPJ  CSLL  IRPJ  CSLL 

             
Receita operacional 42.365  42.365  77.401  77.401 
 
(=) Total da receita com vendas 

 
 

 
 

 
 

 

        
Percentual aplicado sobre a receita 8%  12%  8%  12% 
(=) Base de cálculo 3.389  5.084  6.192  9.288 
        
(+) Receitas financeiras 2  2  234  234 
        
(=) Base de cálculo 2  2  234  234 
        
        
Alíquotas utilizadas para o cálculo  15%  9%  15%  9% 
 
Despesa com imposto  

509 
 

458 
 

964 
 

857 

        
Adicional do imposto de renda        
 
Base de cálculo - antecipação IR 

3.152 
 

- 
 

6.187 
 

- 

Alíquotas utilizadas para o cálculo 10%  -  10%  - 
 
Total de adicional do IRPJ 

315 
 

- 
 

619 
 

- 

        
Despesa com imposto 824  458  1.583  857 

 
 

10.  Despesas antecipadas 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
Seguros   845  882 
     
Total   845  882 

 
Refere-se aos custos de apólices de seguros a apropriar relativos às obras civis, veículos, aeronaves 
fornecimento de materiais, máquinas e equipamentos e ao seguro da obra, conforme descrito na 
Nota 27. 
 
 

11.  Ativo biológico 
 
  Grupo Bevap 

  
31/12/2018  31/12/2017 

         
Cana-de-açúcar   112.643  101.342 
 
Ativo biológico   112.643  101.342 
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Tendo a seguinte movimentação: 
 
Descrição 31/12/2016  Adições   Exaustão   31/12/2017  Adições   Exaustão   31/12/2018 
                      
Tratos culturais 59.927  62.737  (59.927)  62.737  71.738  (62.737)  71.738 
Ajuste de valor justo 42.988  38.605  (42.988)  38.605  41.835  (39.535)  40.905 
 
 102.915 

 
101.342 

 
(102.915) 

 
101.342 

 
113.573 

 
(102.272) 

 
112.643 

 
Os ativos biológicos do Grupo compreendem o cultivo e o plantio de cana-de-açúcar no Estado de Minas 
Gerais, utilizada como matéria-prima em seus processos industriais de produção de açúcar, etanol e 
energia. 
 
O cultivo de cana-de-açúcar é iniciado pelo plantio de mudas em terras arrendadas e o primeiro corte 
ocorre após um período de 12 a 18 meses do plantio, quando a cana é cortada e a raiz (soqueira) continua 
no solo. Após cada corte ou ano/ safra, a soqueira tratada cresce novamente, dando em média um total 
de até dez safras. 
 
Principais premissas utilizadas na mensuração do valor justo 
 
O valor justo das lavouras de cana-de-açúcar, em 2018, foi determinado utilizando-se a metodologia de 
fluxo de caixa descontado, considerando basicamente: 
 
(a) Entradas de caixa obtidas pela valorização da produção estimada de cana-de-açúcar, medida em 

quilos de Açúcar Total Recuperável (ATR), multiplicado com o preço de mercado da cana-de-açúcar 
(publicado pelos órgãos reguladores, Consecana), e somado ao valor do esforço inicial na 
implementação da lavoura (áreas de expansão agrícola); 

 
(b) Saídas de caixa representadas pela estimativa de: (i) custos necessários para que ocorra a 

transformação biológica da cana-de-açúcar (tratos culturais) até a colheita; (ii) custos com a 
Colheita/ Corte, Carregamento e Transporte (CCT); (iii) custos de arrendamento e parceria agrícola 
e (iv) impostos incidentes sobre o fluxo de caixa positivo. 

 
As seguintes principais premissas foram utilizadas na determinação do referido valor justo: 
 

Premissas na determinação do valor justo do ativo biológico   31/12/2018 

 

31/12/2017 

      

 
  

Área estimada de colheita  22.279  21.988 

Produtividade prevista (tons de cana/hectares)   96,97 

 

95 

Quantidade açúcar total recuperável - ATR (kg)   141 

 

141 

Valor do Kg de ATR   0,6877 

 

0,676 

Taxa de desconto (%)  7,77  8,87 
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12.  Adiantamento a fornecedores 
 
As composições dos adiantamentos a fornecedores estão demonstradas a seguir: 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
          
Adiantamento a fornecedores de cana            2.016 

 
13.366 

Adiantamento a fornecedores diversos            2.218 
 

15.184 
 
Total 

  
4.234 

 
28.550 
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13.  Imobilizado 

  
Grupo Bevap 

  
31/12/2017  31/12/2018 

Descrição 
% Taxa 

anual  Custo  Deprec.  Saldo  Custo  Deprec.  Saldo 
              
Terras -  262,00  -  262  262                   -  262 
Edifícios 4  186.231  (51.983)  134.248  186.231   (59.432)  126.799 
Máquinas/ implem. agrícola 20  52.817  (42.213)  10.604  55.254   (41.116)  14.138 
Máquinas industriais 20  6.453  (6.425)  28  6.427   (6.423)  4 
Equipamentos de irrigação 10  54.548  (34.691)  19.857  54.599   (40.109)  14.490 
Máquinas/ implem. agrícola 
Lei nº9249/95 10  968  (968)  -  811   (811)  0 
Equipamentos de 
laboratório 10  1.155  (679)  476  1.183   (792)  391 
Equipamentos industriais 4  313.177  (92.893)  220.284  313.217   (105.421)  207.796 
Maquinário CCT 20  4.812  (4.038)  774  6.102   (3.369)  2.733 
Veículos 20  14.165  (11.550)  2.615  15.070  (12.059)  3.011 
Instalações industriais 4  114.489  (31.672)  82.817  115.016   (36.265)  78.751 
Instalações agrícolas 10  25  (17)  8  35   (21)  14 
Instalações administrativas 10  212  (168)  44  212   (189)  23 
Benfeitorias e instalações 10  14.619  (6.175)  8.444  14.620   (7.637)  6.983 
Móveis e utensílios 10  1.871  (1.131)  740  1.967   (1.272)  695 
Instrumentos e ferramentas 20  2.314  (1.427)  887  2.494   (1.779)  715 
Equipamentos de 
informática 20  3.818  (3.097)  721  4.207  (3.329)  878 
Obras em andamento (a) -  24.137  -  24.137  40.919  -  40.919 
Adiantamentos a 
fornecedores (b) -  7.952,00  -  7.952  9.327   -     9.327 
Encargos financeiros (c) -  48.369  (24.467)  23.902  48.369   (27.169)  21.200 
Outras Imobilizações 10  4.050  (2.209)  1.841  4.050   (2.599)  1.451 
Formação de lavoura -  325.880  (108.302)  217.578  357.372   (154.531)  202.841 
 
Total 

 
 1.182.324  (424.105)  758.219  1.237.744  (504.323)  733.421 

 
(a) Investimentos para aquisição de máquinas e equipamentos; 
(b) Adiantamentos para construção da fábrica de açúcar; 
(c) O Grupo Bevap captou empréstimos e financiamentos para a construção da unidade fabril e montagem dos bens do ativo 

imobilizado, conforme CPC 20 “Custo de empréstimos”, os custos com encargos financeiros líquidos foram capitalizados no 
imobilizado enquanto o Grupo Bevap estava em fase pré-operacional. Com o início das operações em setembro de 2010, os 
referidos encargos passaram a ser alocados como despesas financeiras e sua apropriação está sendo realizada em até 10 anos.  

 
O Grupo Bevap efetuou a revisão das taxas de depreciação e respectivo valor residual de seu ativo imobilizado, por meio de estudo 
interno desenvolvido pelos técnicos especializados. A tabela anterior demonstra as taxas anuais de depreciação definidas com base 
na vida útil e expectativa em anos, conforme o período produtivo dos ativos e geração de receitas que possibilitarão às operações. 
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13.1.  Movimentação do imobilizado ao custo em 31 de dezembro de 2018 

 

Descrição 
Saldo em 

31/12/2017 
 

Adições 
 

Baixas 
 

Transferências 
 Saldo em 

31/12/2018 
          
Terras 262  -  -  -  262 
Edifícios 186.231  -  -  -  186.231 
Máquinas/ implem. agrícola 52.817  7.433  (4.996)  -  55.254 
Máquinas industriais 6.453  -  (25)  -  6.428 
Equipamentos de irrigação 54.548  60  (8)  -  54.600 
Máquinas/ Implem. agrícola  
   Lei nº 9249/95 968  -  (157)  -  811 
Equipamentos de laboratório 1.155  40  (11)  -  1.184 
Equipamentos industriais 313.177  40  -  -  313.217 
Maquinário CCT 4.812  2.849  (1.558)  -  6.103 
Veículos 14.165  1.308  (403)  -  15.070 
Instalações industriais 114.489  527  -  -  115.016 
Instalações agrícolas 25  10  -  -  35 
Instalações administrativas 212  -  -  -  212 
Benfeitorias e instalações 14.619  -  -  -  14.619 
Móveis e utensílios 1.871  157  (62)  -  1.966 
Instrumentos e ferramentas 2.314  182  (2)  -  2.494 
Equipamentos de informática 3.818  763  (374)  -  4.207 
Obras em andamento (a) 24.137  17.332  (550)  -  40.919 
Adiantamentos a fornecedores (b) 7.952  5.529  (4.154)  -  9.327 
Encargos financeiros (c) 48.369  -  -  -  48.369 
Outras imobilizações 4.050  -  -  -  4.050 
Formação de lavoura 325.880  31.519  (28)  -  357.371 
 
Total 1.182.324  67.749  (12.328)  -  1.237.744 

 

Descrição 
Saldo em 

31/12/2016 
 

Adições 
 

Baixas 
 

Transferências 
 Saldo em 

31/12/2017 
          
Terras 262  -  -  -  262 
Edifícios 186.231  -  -  -  186.231 
Máqs/implem. Agrícola 55.325  2.186  (4.694)  -  52.817 
Máquinas Industriais 6.501  -  (48)  -  6.453 
Equiptos irrigação 54.439  110  -  -  54.549 
Máqs Implem. Agrícola Lei 9249/95 1.119  -  (151)  -  968 
Equiptos Laboratório 1.137  18  -  -  1.155 
Equiptos Industriais 313.059  118  -  -  313.177 
Maquinário CCT 5.696  -  (884)  -  4.812 
Veículos 14.986  1.778  (2.583)  -  14.181 
Instalações Industriais 114.302  187  -  -  114.489 
Instalações Agrícolas 25  -  -  -  25 
Instalações Administrativas 214  -  -  -  214 
Benfeitorias e Instalações 14.619  -  -  -  14.619 
Móveis e Utensílios 1.804  68  (1)  -  1.871 
Instrumentos e Ferramentas 2.084  230  -  -  2.314 
Equiptos Informática 3.258  575  (17)  -  3.816 
Obras andamento (a) 7.117  17.247  (244)  -  24.120 
Adtos fornecedores (b) 9.549  6.199  (7.796)  -  7.952 
Encargos financeiros (c) 48.369  -  -  -  48.369 
Outras Imobilizações 4.050  -  -  -  4.050 
Formação de lavoura 288.292  37.655  (67)  -  325.880 
 
Total 1.132.438 

 
66.371 

 
(16.485) 

 
- 

 
1.182.324 
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(a) Investimentos para aquisição de máquinas, equipamentos e estrutura de irrigação; 
(b) Adiantamentos para compra de equipamentos e estrutura de irrigação; 
(c) O Grupo captou empréstimos e financiamentos para a construção da unidade fabril e montagem dos bens do ativo imobilizado, 
conforme CPC 20 “Custo de empréstimos”, os custos com encargos financeiros líquidos foram capitalizados no imobilizado 
enquanto o Grupo estava em fase pré-operacional. Com o início das operações em setembro de 2010, os referidos encargos 
passaram a ser alocados como despesas financeiras e sua apropriação está sendo realizada em até 25 anos. 

 
13.2.  Movimentação da depreciação em 31 de dezembro de 2018 

 

Descrição 
Saldo em 

31/12/2017 
 

Adições 
 

Baixas 
 

Transferências 
 Saldo em 

31/12/2018 
          
Edifícios (51.983)  (7.449)  -  -  (59.432) 
Máquinas/ implem. agrícola (42.213)  (3.898)  4.996  -  (41.115) 
Máquinas industriais (6.425)  (23)  25  -  (6.423) 
Equipamentos de irrigação (34.691)  (5.418)  -  -  (40.109) 
Máquinas/ implem. agrícola Lei nº 9249/95 (968)  -  157  -  (811) 
Equipamentos de laboratório (679)  (123)  9  -  (793) 
Equipamentos industriais (92.893)  (12.528)  -  -  (105.421) 
Maquinário CCT (4.038)  (682)  1.351  -  (3.369) 
Veículos (11.550)  (811)  301  -  (12.059) 
Instalações industriais (31.672)  (4.593)  -  -  (36.265) 
Instalações agrícolas (17)  (7)  4  -  (20) 
Instalações administrativas (168)  (21)  -  -  (189) 
Benfeitorias e instalações (6.175)  (1.462)  -  -  (7.637) 
Móveis e utensílios (1.131)  (183)  42  -  (1.272) 
Instrumentos e ferramentas (1.427)  (354)  2  -  (1.779) 
Equipamentos de informática (3.097)  (255)  22  -  (3.330) 
Encargos financeiros (c)  (24.467)  (2.702)  -  -  (27.169) 
Outras imobilizações (2.209)  (390)  -  -  (2.599) 
Exaustão da lavoura (108.302)  (46.493)  264  -  (154.531) 
 
Total (424.105)  (87.392)  7.173  -  (504.323) 

 

Descrição 
Saldo em 

31/12/2016  Adições  Baixas  Transferências  
Saldo em 

31/12/2017 
          
Edifícios (44.534)  (7.449)  -  -  (51.983) 
Máqs/implem. Agrícola (43.916)  (2.991)  4.694  -  (42.213) 
Máquinas Industriais (6.353)  (120)  48  -  (6.425) 
Equiptos irrigação (29.251)  (5.440)  -  -  (34.691) 
Máqs Implem. Agrícola Lei 9249/95 (1.109)  (10)  151  -  (968) 
Equiptos Laboratório (563)  (116)  -  -  (679) 
Equiptos Industriais (80.367)  (12.526)  -  -  (92.893) 
Maquinário CCT (4.034)  (575)  571  -  (4.038) 
Veículos (13.361)  (774)  2.585  -  (11.550) 
Instalações Industriais (27.095)  (4.577)  -  -  (31.672) 
Instalações Agrícolas (15)  (2)  -  -  (17) 
Instalações Administrativas (146)  (21)  -  -  (167) 
Benfeitorias e Instalações (4.713)  (1.462)  -  -  (6.175) 
Móveis e Utensílios (950)  (181)  -  -  (1.131) 
Instrumentos e Ferramentas (1.075)  (353)  -  -  (1.428) 
Equiptos Informática (2.867)  (216)  (14)  -  (3.097) 
Encargos financeiros (c)  (21.765)  (2.702)  -  -  (24.467) 
Outras Imobilizações (1.804)  (405)  -  -  (2.209) 
Exaustão da Lavoura (66.357)  (50.083)  8.138  -  (108.302) 
 
Total (350.275)  (90.003)  16.173                       -  (424.105) 
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14.  Empréstimos e financiamentos 
 

 
 

 
 Grupo Bevap 

Operação  Taxa  31/12/2018  31/12/2017 
      

 
 

 
Capital de giro  Juros de 2,80% a 6,17% a.a. e variação de CDI  245.368  660.105 
Leasing  Juros de 13,76% a.a.  193  491 
Findes - Fundo de Desenvolvimento  IPCA e juros de 6,00% a.a.  5.980  8.075 
Debêntures (i)  Juros de 19% a.a.    13.116 
Crédito industrial - BNDES  TJLP e juros de 4,44% a 4,94% a.a.  319.265  297.986 
 
Total 

 
 

 
570.806 

 
979.773 

  
 

  
 Circulante     61.135  234.217 

Não circulante     509.672  745.556 
 

(i) Emissão de debêntures no dia 21 de dezembro de 2017 com liquidação em curto prazo, sendo o vencimento em 30 de 
novembro de 2018, com garantia creditória de recebimentos de açúcar VHP. A emissão se deu para assegurar as atividades da 
Bevap regulando desencaixes no fluxo de caixa, mantendo relacionamento e parceria com fornecedores de materiais e 
serviços. 
 

Movimentação:    
    
Saldo em 31 de dezembro de 2017 

  
979.773 

Captações     137.023 
Provisão de juros     130.763 
Pagamento principal 

 
           (167.427) 

Capitalização Itaca – Nota 20.1  (449.328) 
(59.997) Pagamento juros 

  
Saldo em 31 de dezembro de 2018     570.807 

 

Composição por banco: 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018 
Circulante  

31/12/2018 
não circulante 

 
Total 

            
Capital de giro   57.706  187.663  245.369 
Debêntures  30.524  25  30.549 
Banco ABC Brasil  4  -  4 
Banco Bonsucesso S.A  1.439  -  1.439 
Banco Pine S.A.  19.474  64.541  84.015 
Fram Capital  5.681  -  5.681 
ITACA - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios  584  123.097  123.681 
       
Leasing  193  -  193 
Banco Bradesco S.A.  193  -  193 
       
FINDES - Fundo de Desenvolvimento  2.405  3.575  5.980 
Banco BDMG S.A.  2.405  3.575  5.980 
       
Crédito industrial - BNDES  830  318.435  319.265 
Banco BDMG S.A.  68  25.665  25.733 
Banco do Brasil S.A.  206  77.715  77.921 
Banco do Nordeste do Brasil S.A.  96  37.421  37.517 
Caixa Econômica Federal  460  177.634  178.094 
 
Total 

  
61.134  509.672  570.807 
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Descrição 
31/12/2017 

(Circulante)  
31/12/2017  

(Não circulante)  Total 
          
Capital de giro 113.361  559.860  673.221 
Banco Fibra S.A. 7.273  -  7.273 
Tesouraria 13.116  -  13.116 
Banco Bradesco S.A. 19.133  89.179  108.312 
Banco Pine S.A. 15.933  69.793  85.726 
Banco Bonsucesso S.A 4.896  -  4.896 
ITACA - Fundo de Investimentos em Direitos Creditórios 53.010  400.888  453.898 
      
LEASING 325  166  491 
Banco Bradesco S.A. 325  166  491 
      
FINDES - Fundo de Desenvolvimento 2.335  5.740  8.075 
Banco BDMG S.A. 2.335  5.740  8.075 
      
Crédito Industrial - BNDES 118.196  179.790  297.986 
Banco BDMG S.A. 7.668  15.214  22.882 
Banco do Brasil S.A. 32.143  48.418  80.561 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. 16.742  21.275  38.017 
Caixa Econômica Federal 61.643  94.883  156.526 
 
Total 234.217  745.556  979.773 

 
As parcelas vencíveis a longo prazo, deduzidas as amortizações das despesas com colocação de títulos, 
apresentam o seguinte cronograma de vencimentos: 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
13 a 24 meses   57.374  83.928 
25 a 36 meses   127.518  186.535 
37 a 48 meses   128.121  187.417 
49 a 60 meses   114.372  167.305 
61 a 72 meses   82.287  120.371 
 
Total 

  
509.672 

 
745.556 

 
Garantias BNDES (direto) e sindicato de bancos (repasse) 

 
a) Garantias 

 

 Fiança, incluindo principal, juros, encargos compensatórios e moratórios, comissões, correção 
cambial, multas e penalidades, despesas contratuais, inclusive cartorárias, tributos de qualquer 
natureza e ainda contribuições para-fiscais que incidam sobre as obrigações principais e acessórias 
previstas no contrato; 

 Hipoteca conjunta do imóvel localizado no Município de João Pinheiro – MG; 

 Alienação fiduciária conjunta de máquinas e equipamentos a serem adquiridas; 

 Cessão fiduciária dos direitos creditórios decorrentes dos contratos de compra e venda de energia 
elétrica. 
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b) Reestruturação da dívida e cláusulas contratuais 
 
Em 26 de dezembro de 2018, a Bevap assinou acordo de renegociação de parcela das dívidas com o 
Ítaca. Nesta mesma data, o montante de R$ 449.328 que antes representava outra parte do 
endividamento (distribuído entre curto e longo prazo), foi capitalizada na Bevap pelo “Florença Fundo 
de Investimento em participações Multiestratégia”, cessionário do crédito capitalizado, passando este a 
participar com 40% da estrutura societária da Bevap e concluindo a reestruturação validada pelo 
Sindicato dos Bancos. 
 
Os aditamentos aos contratos de renegociação das dívidas exigem a manutenção de certos índices 
financeiros e o cumprimento de obrigações específicas.  
 
A Administração do Grupo acompanhará permanentemente os índices financeiros redefinidos em 
contrato.  
 
As cláusulas restritivas estão relacionadas ao cumprimento de certos indicadores relacionados à dívida 
líquida/EBITDA e ICSD. 
 
Considerando estas repactuações, o Grupo cumpre com as exigências determinadas junto às instituições 
financeiras. 
 
 

15.  Fornecedores 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
Fornecedores de materiais e serviços   44.491  36.106 
Fornecedores de cana   10.884  16.084 
 
Total 

  
55.375  52.190 

 
 

16.  Salários e encargos sociais 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
INSS a recolher empresa    52.770  42.341 
Salários a pagar  3.211  2.242 
Provisão de férias   5.811  5.093 
IRRF a recolher                 675  835 
Outros   523  547 

Circulante  
 

17.913  10.425 
     
Não circulante 

 
45.077  40.633 

 
 

 
  

Total   62.990  51.058 

No segundo trimestre de 2017 o Grupo Bevap aderiu ao parcelamento do INSS em 120 meses. Em 31 de 
dezembro de 2018, faltam 103 parcelas para pagamento. 
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17.  Adiantamento a clientes 
 
  Grupo Bevap 
Descrição 

 
31/12/2018  31/12/2017 

     
Câmara de Comercialização de Energia Elétrica    1  9.082 
NovaAgri  643  - 
Xangri-la Participações S.A.  4.000  5.000 
Alvean Sugar  14  1.396 
Sucden do Brasil Ltda. 

 
-  1.019 

Fcstone do Brasil Consultoria 
 

1.143  9 
Ed & F Man do Brasil S.A.   1.179  991 
Outros  678  266 
 
Total 

  
7.658  17.763 

 
 

18.  Provisão para riscos 
 
O Grupo Bevap efetuou provisão para contingências tributárias, trabalhistas e cíveis para fazer face às 
eventuais demandas judiciais julgadas como perda provável. 
 
A Administração entende que o desfecho dos processos não terá impactos superiores aos valores 
provisionados. 
 
As principais obrigações consideradas como risco provável com base na avaliação dos assessores 
jurídicos são: 
 

  
Grupo Bevap 

Descrição 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
Tributárias   2.939  2.939 
Trabalhistas   1.467  2.273 
Cíveis   -  1.275 
Ambientais   635  275 
 
Total 

  
5.041  6.762 

 
Movimentação das contingências em 31 de dezembro 2018 
 
Descrição  31/12/2017  Adições   Baixas   31/12/2018 
              
Tributárias (c)     2.939  

 
 

 
 2.939 

Trabalhistas (a)  2.272  28.865  (29.671)  1.466 
Cíveis (b)  1.275  -  (1.275)  - 
Ambientais   276  360  -  636 
 
Total 

 
6.762  29.225  (30.946)  5.041 

 
(a) O Grupo Bevap responde subsidiariamente, em face de contratação de empresa terceira para realização de montagens 

industriais; 
(b) medida cautelar com pedido de liminar pleiteando a execução das obrigações contratuais de cortar, carregar e transportar 

mudas de cana; 
 
(c) contingências tributárias foram constituídas pelas diferenças de alíquotas de ICMS sobre adições do imobilizado. 
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O Grupo Bevap é parte (polo passivo) em ações judiciais perante tribunais e outros órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, 
trabalhistas, ambientais, aspectos cíveis e outros assuntos. Considerando o prognóstico dos processos 
judiciais em andamento classificados em perda provável, possível ou remota, realizado pelos nossos 
assessores legais, possuímos processos classificados como perda provável e consequentemente 
possuímos provisões para perda. 
 
Uma contingência é reconhecida em nosso balanço quando: (a) O Grupo Bevap tem uma obrigação legal 
ou constituída como consequência de um evento passado; (b) é provável que recursos sejam exigidos 
para liquidar a obrigação e (c) o montante da obrigação possa ser estimado com suficiente segurança. As 
provisões são registradas com base nas melhores estimativas de risco exigidas e analisadas caso a caso, 
de acordo com consultas realizadas junto aos nossos assessores legais e consultores jurídicos internos. 
 
Em 31 de dezembro 2018, o Grupo possuía processos avaliados pelos assessores jurídicos como sendo de 
risco possível, no montante aproximado de R$ 109.551 (R$ 27.985 em 2017), referente a causas de 
natureza trabalhista, cível, tributária e ambiental que não estão provisionados nos registros contábeis. 
 
 

19.  Partes relacionadas 
 
 O Grupo é controlado pelos acionistas PPX Participações S.A e Cartellone do Brasil Ltda. A participação 

remanescente é detida por diversos acionistas não controladores.  
 
19.1.  Saldos registrados no ativo 

 

  
Grupo Bevap 

Créditos com empresas ligadas 
 

31/12/2018  31/12/2017 
         
VP Agrícola e Comercial S.A.   61  59 
Central Bioenergética Rio Preto S.A.   23  21 
Outros   104  14 
 
Ativo não circulante 

  
188  94 

 
19.2.  Saldos registrados no passivo 

 

  
Grupo Bevap 

  
31/12/2018  31/12/2017 

Outros 
 

239  10 
 
Total 

  
239  10 

     
Circulante   239  10 

 
19.3.  Termos e condições de transações com partes relacionadas 

 
O saldo em aberto no encerramento do período não tem garantias, não estão sujeitos a juros e são 
liquidados em dinheiro ou por meio de distribuição de dividendos.  No exercício de 31 de dezembro de 
2018, o Grupo não contabilizou quaisquer perdas por redução ao valor recuperável das contas a receber 
relacionada com os valores devidos por partes relacionadas. Essa avaliação é realizada a cada exercício 
social, examinando-se a posição financeira da parte relacionada e do mercado no qual a parte 
relacionada atua.  
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20.  Patrimônio líquido 
 
20.1.  Capital social 

 
Em dezembro de 2018, a Bevap assinou acordo de renegociação de parcela das dívidas com o Ítaca. 
Nesta mesma data, o montante de R$ 449.327 que antes representava outra parte do endividamento 
(distribuído entre curto e longo prazo), foi capitalizada na companhia pelo “Florença Fundo de 
Investimento em participações Multiestratégia”, cessionário do crédito capitalizado, passando este a 
participar com 40% da estrutura societária da Bevap e concluindo a reestruturação validada pelo 
Sindicato dos Bancos. 
 
Em 31 de dezembro de 2018, o capital social combinado das companhias é de R$ 1.259.220. 
 

20.2.  AFAC – Adiantamento para Futuro Aumento de Capital 
 
Em 31 de dezembro de 2018, a Bevap possui saldo de AFAC de R$ 852 que serão integralizados 
oportunamente. 

  
Grupo Bevap 

  
31/12/2018  31/12/2017 

         
Cobra Construções S.A.  423  423 
RA3G Participações S.A. 

 
417  417 

Veliko 01 Participações Ltda. 
 

12  12 
 
Total 

  
852 

 
852 

 
20.3.  Destinação dos resultados 

 
O estatuto social do Grupo determina que a parcela de 5% do lucro líquido seja deduzida para a 
constituição da reserva legal, que não excederá 20% do capital social, isto feito, haverá a distribuição de 
um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do período, ajustado na forma da Lei 
nº 6.404/1976 (redação alterada pela Lei nº 10.303/2001), podendo haver distribuições combinadas, 
desde que os dividendos pagos em cada semestre não excedam o montante de reservas de capital. 
 
Sobre o lucro líquido do exercício foram reconhecidos dividendos mínimos obrigatórios no montante de 
R$ 5.875 (2017 – R$ 4.094). 
 
 

21.  Receitas líquidas 
 

 
Grupo Bevap 

Descrição 31/12/2018  31/12/2017 
       
Receita bruta de vendas - mercado interno (álcool, energia e açúcar) 458.898  390.126 
Receita bruta de vendas - mercado externo (açúcar) 75.449  153.696 
Outras vendas de mercado interno e externo 4.704  50.020 
(-) Abatimentos e vendas canceladas (508)  (1.558) 
(-) Impostos (81.831)  (49.272) 
 
Receitas líquidas 456.711 

 
543.012 

 
As receitas com venda de produtos no mercado interno referem-se à venda de etanol hidratado 
carburante, açúcar cristal e energia elétrica. 
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A compra de energia elétrica para revenda está associada ao cumprimento das obrigações contratuais 
assumidas pelo Grupo Bevap. 
 

22.  Custos e despesas por natureza 
 
O grupo de despesas é demonstrado no resultado por função e está detalhado como segue: 
 
Despesas por natureza 
 

 
Grupo Bevap 

Descrição 31/12/2018  31/12/2017 
      
Custo da energia vendida (23.920)  (64.845) 
Matéria-prima: cana própria (109.895)  (103.122) 
Matéria-prima: cana de terceiros (55.710)  (77.156) 
Corte Carregamento e Transporte (CCT) (57.316)  (46.719) 
Despesas com pessoal (50.004)  (47.675) 
Despesa com viagem (1.214)  (1.257) 
Depreciação (80.219)  (73.830) 
Materiais e insumos (8.779)  (6.070) 
Serviços contratados de terceiros (12.199)  (12.657) 
Materiais de manutenção (12.163)  (18.798) 
Aluguéis de equipamentos (2.008)  (2.256) 
Transporte Produto Acabado - Açúcar (4.674)  (21.660) 
Despesas Comerciais - energia eletrica (1.215)  (1.058) 
Custo na revenda de grãos -  (44.857) 
Custo na Revenda de Mercadorias (4.049)  (850) 
Fretes e carretos (649)  (860) 
Energia elétrica (1.314)  (1.098) 
Combustíveis e lubrificantes (1.987)  (2.061) 
Outros (2.248)  (1.888) 
 
Total    (429.563) 

 
 (528.717) 

 
Classificados como 
 

 
Grupo Bevap 

Descrição 31/12/2018  31/12/2017 

 
     

Custos dos produtos vendidos e energia revendida (384.682)  (473.862) 
Despesas administrativas (35.909)  (31.067) 
Despesas comerciais (8.972)  (23.788) 
 
Total (429.563) 

 
(528.717) 
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23.  Outras receitas (despesas) 
 
O grupo de outras receitas e despesas é demonstrado no resultado por função e está detalhado como 
segue: 
 

 
Grupo Bevap 

Descrição 31/12/2018  31/12/2017 
      
Despesas tributárias (2.244)  (2.147) 
Crédito estorno/impostos (41)  11.026 
Outras Receitas  e despesas 74  2.325 
Diferença Inventário (1.952)  692 
Outros (387)  (1.009) 
 
Total    (4.550) 

 
 10.887 

 
Classificados como 
 

 
Grupo Bevap 

Descrição 31/12/2018  31/12/2017 

 
     

Outras receitas (despesas) (4.550)  10.887 
 
Total (4.550) 

 
10.887 

 
 
24.  Resultado financeiro líquido 
 

 
Grupo Bevap 

 
31/12/2018  31/12/2017 

       
Despesas financeiras      
 
Variação cambial passiva (2.801)  (20.581) 
Juros sobre operações bancárias (124.681)  (111.403) 
Despesas bancárias (598)  (533) 
Despesa IOF (36)  (414) 
Comissões bancárias (4.950)  (3.842) 
Juros passivos (8.933)  (6.008) 
Outras despesas financeiras (10.090)  (13.297) 
 
Total das despesas financeiras (152.089)  (156.078) 
    
Receitas financeiras 

 
 

 Variação cambial ativa 1.190  19.662 
Receita financeira sobre aplicações 382  515 
Descontos obtidos 240  1.342 
Outras receitas financeiras 1.608  3.746 
 
Total das receitas financeiras 3.420  25.265 
  

 
 

 Resultado financeiro líquido (148.669)  (130.813) 
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25.  Instrumentos financeiros 
 

(a) Gestão financeira 
 
O Grupo Bevap possui operações envolvendo instrumentos financeiros, os quais se destinam a atender 
suas necessidades operacionais e a reduzir a exposição a riscos de crédito, especialmente relacionados à 
moeda e à taxa de juros. 
 

(b) Risco de crédito e de realização 
 
Estes riscos são administrados por normas específicas de análise de crédito e estabelecimento de limites 
de exposição por cliente. Adicionalmente, há análises específicas e normas para aplicações em 
instituições financeiras e os tipos de investimentos ofertados no mercado financeiro. 
 

(c) Risco de taxas de juros 
 
Os resultados do Grupo Bevap estão suscetíveis a variações das taxas de juros incidentes sobre as 
aplicações financeiras e dívidas com taxas de juros variáveis, principalmente CDI. 
 

(d) Análise dos instrumentos financeiros 
 
O Grupo Bevap efetuou avaliação de seus ativos e passivos financeiros em relação aos valores de 
mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Entretanto, a 
interpretação dos dados de mercado e a seleção de métodos de avaliação, requerem considerável nível de 
julgamento e estimativas para se calcular o valor de realização mais adequado. Como consequência, as 
estimativas apresentadas não indicam, necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no 
mercado corrente. O uso de diferentes hipóteses de mercado e ou metodologias pode ter um efeito 
relevante nos valores de realização estimados.  
 

(e) Gestão de capital 
 
Os objetivos do Grupo Bevap, ao administrar seu capital, são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade de suas operações, para oferecer retorno aos seus acionistas e garantia às demais partes 
interessadas, além de manter uma adequada estrutura de capital. 
 
O valor de mercado dos instrumentos financeiros não difere significativamente dos apresentados nas 
demonstrações financeiras combinadas. 
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26.  Receitas antecipadas a realizar 
 

 
31/12/2018 Volume Prazo de entrega 

Receitas Antecip. Alcool  Mec. Interno 3.354 5.264.869,79 Litros Safra 2018/2019 
Receitas Antecip. Açucar  Mec. Interno 3.240 3.972,42 Toneladas Safra 2018/2019 
Receita  Antecip. Açucar  Mec. Externo 4.485 408,11 Toneladas Safra 2018/2019 
Receita Antecipada Energia 23.627 155.700 /MWh Safra 2018/2019 

Total       

 
34.706     

 
   

 
 

 
31/12/2017 Volume Prazo de entrega 

Receitas Antecip. Alcool  Mec. Interno 4.005 5.264.869,79 Litros Safra 2017/2018 
Receitas Antecip. Açucar  Mec. Interno 1.362 1.982,20 Toneladas Safra 2017/2018 
Receita  Antecip. Açucar  Mec. Externo 4.369 185,27 Toneladas Safra 2017/2018 
Receita Antecipada Energia 10.400 70.080 /MWh Safra 2018/2019 

 
      

 
18.016     

 
27.  Seguros 

 
O Grupo mantém seguros contratados em vigor em 31 de dezembro de 2018, considerados pela 
Administração como suficientes para a cobertura de seus ativos e dos seus riscos operacionais: 
 
Seguro 
 
Automóveis, tratores, colhedoras de cana, reboques e semirreboques e caminhões canavieiros: 
 
Vigência  Tomador  Importância segurada 
     
19/04/2018 A 19/04/2019  Itaú Seguros S.A.  194.941 
12/04/2018 A 12/04/2019  Bradesco Seguros  9.650 
31/03/2018 A 31/03/2019  Sompo Seguros  3.318 
22/06/2018 A 22/06/2019  Sompo Seguros  5.115 
22/06/2018 A 22/06/2019 Sompo Seguro  9.100 
 

Após amplas Total  

 

222.124 

Seguro: Responsabilidade civil 
 
Vigência  Tomador  Importância segurada 
     
     
27/09/2018 a 27/09/2019  Allianz Seguros S.A.  20.000 
 
Total 

 
20.000 

 
Seguro: Atividades agrícolas 
 
Vigência  Tomador  Importância segurada 
     
01/07/2018 a 01/07/2019  Allianz Seguros S.A.  97.500 
 
Total 

 
97.500 

 
As premissas de riscos dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria das demonstrações 
financeiras combinadas, consequentemente, não foram auditadas pelos nossos auditores independentes. 
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28.  Compromissos firmes 
 
28.1.  Fornecimento de energia elétrica 

 
Foram firmados compromissos de fornecimento de energia elétrica nas quantidades 2.487.840 Mwh no 
Leilão de Energia de Reserva (LER) – 2008 – com contrato firmado para o período de 2010 a 2025 com 
a empresa Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.  
 
 

29.  Fianças 
 
Em 31 de dezembro de 2018, a Bioenergética Vale do Paracatu S.A. possuía carta de crédito contratada 
com instituição financeira, a fim de garantir as operações relativas à consecução do projeto de 
construção e à implantação das instalações industriais para processamento de cana-de-açúcar: 
 
Instituição financeira  R$  Vencimento  % – Comissão fiança 
       
Banco ABC Brasil  6.477  08/10/2019  1,5% a.a. 

 
 
 

* * * 




