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Demonstraçao de Fluxo de Caixa

Controladora
Notas

31 de março
de 2022

31 de março
de 2021

Consolidado
31 de março
de 2022

31 de março
de 2021

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustes
Depreciação e amortização
Depreciação direito de uso
Impairment de perdas por irrecuperabilidade de ativos
Variação no valor justo do ativo biológico e produto agrícola
Ajuste a valor presente de operações com arrendamento
Resultado na alienação/baixa do ativo imobilizado e intangível
Impairment de contas a receber
Resultado de participações societárias
Resultados instrumentos derivativos
Hedge de fluxo de caixa, transferência do patrimônio
Resultado financeiros, líquido de hedge accounting
Provisão para contingências
Variações nos ativos e passivos
Contas a receber e demais contas a receber
Instrumentos financeiros derivativos
Estoques
Ativo biológico
Tributos a recuperar
Depósitos judiciais
Outros ativos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Tributos a recolher
Outros passivos

82.885
10/11
12
19/20
8
13
19
6
9
20
20

6
7
8

Caixa gerado pelas operações
Imposto de renda e contribuição social pagos

15

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

165.760

84.909

167.041

69.881
22.838
(1.326)
(178.411)
12.529

116.164
46.555
46
(149.952)
10.416

74.991
23.760
(1.435)
(184.316)
13.205

121.167
50.956
45
(154.859)
10.750

(265)
463
(4.457)
(7.490)
14.819
56.863
1.106
69.435

1.153
268
(3.781)
6.006
(329)
75.800
571
268.677

(181)
436
(7.490)
14.289
59.670
1.909
79.747

1.172
261
5.869
991
78.121
1.631
283.145

(89.306)
6.039
143.676
92
(7.358)
(1.136)
(14.707)
(24.432)
(19.674)
2.729
14.881

(84.695)
(6.358)
(72.838)
79.693
(392)
(1.243)
(8.729)
(18.262)
(10.672)
(4.952)
3.454

(88.984)
6.039
168.325
(8.233)
(8.678)
(1.434)
(15.229)
(25.820)
(19.404)
1.312
11.018

(79.412)
(6.358)
(62.466)
74.472
(2.482)
(1.377)
(8.316)
(21.569)
(12.076)
(7.508)
(1.145)

80.239

143.683

98.659

154.908

(1.684)
78.555

(461)
143.222

(2.216)
96.443

(546)
154.362

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do ativo imobilizado
Aquisições de ativos intangíveis
Juros recebidos
Recebimentos pelas vendas de ativo imobilizado
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos

10
11
20
19

(309.386)
(1.720)
1.189
600
(309.317)

(207.839)
(2.647)
1.637
(208.849)

(350.928)
(1.881)
1.479
603
(350.727)

(248.407)
(2.765)
1.817
45
(249.310)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Ingressos de empréstimos e financiamentos
Amortização de empréstimos e financiamentos
Juros pagos
liquidação (recebimento) das partes relacionadas

14
14
14

153.921
(18.527)
(59.952)
(248)
(130.000)

(93.552)
(80.093)
416

189.774
(33.488)
(66.249)
19
(130.000)

18.377
(93.761)
(83.630)
2

Dividendos pagos aos acionistas da Companhia

(75.714)

(53.205)

(78.866)

(55.416)

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos

(130.520)

(226.434)

(118.810)

(214.428)

Redução de caixa e equivalentes de caixa, líquidos

(361.282)

(292.061)

(373.094)

(309.376)

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício

563.037

989.868

587.896

1.056.181

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício

201.755

697.807

214.802

746.805

Pagamentos de operações com arrendamentos

13

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1

Informações gerais

1.1

Atividades operacionais
A Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. ("Companhia"), com sede em Angélica - MS foi constituída em 17
de março de 2006, e tem como atividade preponderante a produção e comercialização de açúcar e
etanol, bem como a cogeração e comercialização de energia elétrica. Além de produção própria, a
cana-de-açúcar processada também é adquirida de terceiros (parceiros agrícolas e fornecedores).
Seu principal acionista é Adecoagro Brasil Participações S.A. que em conjunto com outras empresas
controladas, coligadas e outras partes relacionadas sob controle comum da Adecoagro S.A. formam o
Grupo Adecoagro (Nota 1.2).
A Companhia exerce a atividade de controladora, com participação societária em empresas
controladas (adiante denominadas "controladas", e em conjunto o “Grupo”), as quais atuam na
produção de açúcar, etanol na co-geração e comercialização de energia elétrica, produção,
processamento, armazenamento, comercialização, importação e exportação de produtos
relacionados à agricultura.

1.2

Grupo Adecoagro
O Grupo Adecoagro (o "Grupo Adecoagro") é um dos principais produtores de alimentos e energia
renovável da América do Sul. Está presente na Argentina, Brasil e Uruguai com atividades
relacionadas à produção de grãos, arroz, oleaginosas, amendoim, lácteos e seus derivados, açúcar, e
etanol, em terras próprias e de parceria agrícola, além da co-geração de energia elétrica.
No Brasil, suas operações compreendem a produção de etanol, açúcar, energia elétrica, soja e milho,
nos estados de Mato Grosso do Sul e Minas Gerais e está representado pelas seguintes empresas, que
em conjunto formam o “Grupo Adecoagro Brasil”:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Adecoagro Brasil Participações S.A. (Controladora da Companhia)
Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. (Holding operacional, a Companhia)
Usina Monte Alegre Ltda.
Adecoagro Energia Ltda.
Monte Alegre Combustíveis Ltda.
Angélica Energia Ltda. (Sem operação)
Ivinhema Energia Ltda. (Sem operação)
Adeco Agropecuária Brasil Ltda. (Controlada de Adecoagro LP SCS)
Adecoagro Agricultura e Participações Ltda. (Controlada de Adecoagro LP SCS)

Essas empresas compartilham as estruturas e os custos corporativos, gerenciais e operacionais, cujos
gastos são objeto de rateio. O Grupo Adecoagro Brasil é controlado por empresa de capital aberto na
Bolsa de Valores de Nova Iorque, a Adecoagro S.A., sediada em Luxemburgo.
1.3

Informações relacionadas a pandemia COVID-19
Em dezembro de 2019, foi relatado que uma nova cepa de coronavírus ("COVID-19"). Em março de
2020, o vírus COVID-19 foi declarado pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
impactando dessa forma as atividades econômicas em todo o mundo.
A Companhia e suas controladas continuam acompanhando de perto a situação e tomando todas as
medidas necessárias à sua disposição para preservar o seu funcionamento e a saúde dos seus
colaboradores. Na data deste relatório, impulsionado pela campanha de vacinação, quase todas as
restrições de atividades foram descontinuadas.
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Neste cenário, a Companhia e suas controladas, vem monitorando os efeitos nos seus negócios e na
avaliação das principais estimativas e julgamentos contábeis críticos, bem como em outros saldos
com potencial de gerar incertezas e impactos nas demonstrações financeiras. As avaliações mais
relevantes são as definidas a seguir pelos respectivos CPCs:
a) Ações realizadas pela Companhia em função do COVID-19 e focando nos potenciais impactos na
gestão dos seus controles e processos internos;
b) Impactos na receita do exercício e nas margens, considerando o a redução da demanda potencial;
c) Avaliação de potenciais impactos no valor realizável de estoques conforme CPC 16– Estoques;
d) Potencialidade de Impairment de ativos imobilizado e intangível conforme CPC 01– Redução ao
Valor Recuperável de Ativos, considerando o contexto da pandemia no setor;
e) Aumento do risco de perdas em ativos financeiros conforme CPC 48 - Instrumentos Financeiros;
f) Impacto no Fluxo de caixa, pelo potencial impossibilidade no acesso ao crédito de empréstimos e
financiamentos e possibilidade de descumprimento de covenants.
g) Incertezas decorrente do aumento de volatilidade nos mercados que podem afetar na
determinação de premissas utilizadas em algumas das principais estimativas contábeis como por
exemplo, valor justo dos ativos biológicos (CPC 29 – Ativos biológicos) e realização de imposto de
renda e contribuição social diferidos ativos (CPC 32 – Tributos sobre o lucro).
A Companhia e suas controladas analisaram todos os potenciais riscos acima citados, sendo que não
foi identificada nenhuma situação que possa refletir em impacto relevante nas demonstrações
financeiras do exercício findo em 31 de março de 2022.
2

Resumo das políticas contábeis significativas
As principais práticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão
definidas a seguir. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados,
salvo disposição em contrário.

2.1

Reapresentação de cifras comparativas
Durante o exercício findo em 31 de março de 2022 o Grupo realizou determinadas reclassificações
nas cifras comparativas de 31 de dezembro de 2021 na Demonstração do resultado do exercício
referente a atualização de suas políticas contábeis para contabilização dos CBIOs.
Adicionalmente, visando uma melhor apresentação dos saldos e para equiparar as divulgações do
Grupo aos de sua controladora Adecoagro S.A., reclassificou na Demonstração dos fluxos de caixa
saldos que anteriormente estavam classificados em atividades operacionais para atividades de
financiamento, referente a (1) tratamento como caixa e equivalentes de caixa dos pagamentos de
parcerias agrícolas; (2) classificação dos juros pagos sobre empréstimos e financiamentos.
Os efeitos de reapresentação são demonstrados a seguir:
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2.2

Apresentação das demonstrações financeiras
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas e estão sendo
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil emitidas pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela
administração na sua gestão.
A administração, responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações
financeiras refere-se aos diretores administradores eleitos no estatuto e designados no contrato
social.
Nas demonstrações financeiras individuais as controladas são contabilizadas pelo método de
equivalência patrimonial. Os mesmos ajustes são feitos tanto nas demonstrações financeiras
individuais quanto nas demonstrações financeiras consolidadas para chegar ao mesmo resultado e
patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora.

2.2.1

Consolidação
As seguintes práticas contábeis são aplicadas na elaboração das demonstrações financeiras
consolidadas.

(a)

Controladas
Controladas são todas as entidades nas quais a Companhia detém o controle. A Companhia controla
uma entidade quando está exposta ou tem direito a retornos variáveis decorrentes de seu
envolvimento com a entidade e tem a capacidade de interferir nesses retornos devido ao poder que
exerce sobre a entidade. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o
controle é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a
Companhia deixa de ter o controle.
Transações entre a Companhia e suas controladas, saldos e ganhos não realizados em transações
entre empresas consolidadas são eliminados. Os lucros ou prejuízos não realizados também são
eliminados a menos que a operação forneça evidências de uma perda (impairment) do ativo
transferido. As práticas contábeis das controladas são alteradas, quando necessário, para assegurar a
consistência com as práticas adotadas pela Companhia.
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as demonstrações financeiras da controladora e
de suas controladas, as quais foram consolidadas integralmente:
•
•

Adecoagro Vale do Ivinhema S.A. (Controladora)
Usina Monte Alegre Ltda. (“UMA”)
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•
•
•
•

Adecoagro Energia Ltda. (“AEN”)
Angélica Energia Ltda. (“AEL”)
Ivinhema Energia Ltda. ("IEL")
Monte Alegre Combustíveis Ltda. (“MAC")

2.3

Conversão de moeda estrangeira

a)

Moeda funcional e moeda de apresentação
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal
ambiente econômico no qual a Companhia atua ("a moeda funcional"). As demonstrações
financeiras estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia e, também a sua
moeda de apresentação.

b)

Transações e saldos
As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas
de câmbio vigentes nas datas das transações ou nas datas da avaliação, quando os itens são
remensurados.
Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas
taxas de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas
estrangeiras, são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto quando qualificadas como
hedge accounting e, portanto, diferidos no patrimônio como operações de hedge de fluxo de caixa.
Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa, contas
a receber de clientes e fornecedores são apresentados na demonstração do resultado como receita ou
despesa financeira.

2.4

Ativos financeiros

2.4.1

Classificação e mensuração
A Companhia e suas controladas avaliam os modelos de negócios que se aplicam aos ativos
financeiros mantidos por elas e classificam os instrumentos financeiros nas devidas categorias:
instrumentos de dívida e instrumento de patrimônio. No reconhecimento inicial, um ativo financeiro
é mensurado: ao valor justo por meio do resultado; ao custo amortizado; ou ao valor justo por meio
de outros resultados abrangentes.
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não ser
que a Companhia ou suas controladas mudem o modelo de negócios para a gestão de ativos
financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do
período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.

2.5

Instrumentos financeiros derivativos e atividades de hedge
Instrumentos financeiros derivativos são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo.
O valor justo é o valor no qual um ativo pode ser realizado e um passivo liquidado, entre partes
conhecedoras e dispostas a isso, em condições normais de mercado. O valor justo dos instrumentos
financeiros derivativos pode ser obtido a partir de cotações de mercado ou a partir de modelos de
precificação que consideram as taxas correntes de mercado, e também a qualidade de crédito da
contraparte. Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um
contrato de derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo.
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As variações no valor justo do instrumento financeiro derivativo são reconhecidas no resultado do
período, exceto quando estes são instrumentos de hedge de fluxo de caixa, onde há a adoção da
contabilidade de hedge (hedge accounting) e as variações no valor justo são reconhecidas no
resultado abrangente.
A Companhia e suas controladas adotaram a contabilidade de hedge (hedge accounting) e
designaram os seguintes instrumentos e objetos para proteção de riscos com base em sua política de
Hedge Accounting atualizada em 1º de julho de 2021, para possibilitar a designação de outros
instrumentos de proteção, e atualmente é como segue:
a)

Instrumentos de hedge
• Instrumentos financeiros de dívidas não derivativos, atrelados ao dólar norte-americano
(Adiantamento sobre Contrato de Câmbio –"ACC", Pré-pagamento de Exportação – "PPE",
Partes relacionadas Nota de Crédito à Exportação – "NCE", entre outros);
• Instrumentos derivativos financeiros (Swap de câmbio).

b)

Objeto de hedge
• Projeções de vendas ou compromissos firmes futuros, ambos de commodity e denominados em
moeda estrangeira (USD), onde a expectativa é considerada altamente provável, consubstanciado
na projeção de vendas do departamento comercial.

c)

Riscos protegidos
• O risco protegido é o risco da variação cambial de 1 dólar por 1 dólar, da exportação da venda
futura de commodity devido a flutuação cambial entre o dólar estado-unidense e o real brasileiro.

2.6

Impairment de ativos não financeiros
Os ativos não financeiros são revisados para a verificação de impairment sempre que eventos ou
mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma perda
por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor contábil do ativo excede seu valor
recuperável.
Este último é o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de venda e o seu valor em
uso.

2.7

Outros ativos e passivos circulante e não circulante
Os outros ativos estão a valor de custo ou valor justo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e
as variações monetárias auferidas.
Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
aplicável, dos correspondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das variações
monetárias incorridas.

3

Estimativas contábeis críticas
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência
histórica e em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para
as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia e suas controladas fazem estimativas com relação ao futuro.
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Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos respectivos resultados
reais. As estimativas e premissas que apresentam um risco significativo, com probabilidade de
causar um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o próximo exercício social,
estão contempladas abaixo:
3.1

Valor justo dos ativos biológicos
Lavoura de cana-de-açúcar
O valor justo dos ativos biológicos da Companhia e suas controladas representam o valor presente
dos fluxos de caixa líquidos estimados para estes ativos, o qual é determinado por meio da utilização
de dados internos e da aplicação de premissas estabelecidas em modelos de fluxos de caixa
descontados.

3.2

Imposto de renda e contribuição social diferidos
A Companhia e suas controladas reconhecem contabilmente os tributos diferidos sobre as diferenças
temporárias e sobre os saldos de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de contribuição social, com
base na projeção de realização destes tributos.

3.3

Valor justo de derivativos e outros instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos é determinado
mediante o uso de técnicas de avaliação. A Companhia e suas controladas usam seu julgamento para
escolher diversos métodos e definir premissas que se baseiam principalmente nas condições de
mercado existentes na data do balanço.

3.4

Taxa incremental de juros sobre arrendamentos
A Companhia estima uma taxa incremental sobre os arrendamentos considerando a taxa de juros
que o arrendatário teria que pagar ao tomar recursos emprestados para a aquisição de ativo
semelhante ao objeto do contrato de arrendamento.

4

Gestão de risco financeiro

4.1

Fatores de risco financeiro
As atividades da Companhia e de suas controladas estão expostas a diversos riscos financeiros: risco
de mercado, risco de crédito e risco de liquidez.
A Companhia e suas controladas possuem e seguem política de gerenciamento de risco, que orienta
em relação a transações e requer a diversificação de transações e contrapartidas. Nos termos dessa
política, a natureza e a posição geral dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a
fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também são revistos,
periodicamente, os limites de crédito.
A política de gerenciamento de risco do Grupo estabelecida pelo Comitê de Risco, o qual avalia o
risco das posições (volumes, custos e preços) em mercadorias agrícolas de sua produção e adquiridas
de terceiros, quando for o caso, nos mercados SPOT, Futuros e Opções, no Brasil e no exterior,
incluindo o uso de instrumentos financeiros derivativos, e em relação aos riscos cambiais e de taxa
de juros.
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4.2

Gestão de capital
Os objetivos da Companha e suas controladas ao administrar seu capital são os de garantir a
existência de recursos suficientes para investimentos necessários para a continuidade do seu negócio
e garantir a liquidez necessária para suas atividades.

4.3

Estimativa do valor justo
A Companhia e suas controladas aplicam o CPC 48 para instrumentos financeiros mensurados no
balanço patrimonial pelo valor justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo
nível da seguinte hierarquia de mensuração:
O valor justo dos instrumentos financeiros negociados em mercados ativos é baseado nos preços de
mercado, cotados na data do balanço. Esses instrumentos estão incluídos no nível 1.
O valor justo dos instrumentos financeiros que não são negociados em mercados ativos, o
instrumento estará incluído no nível 2.
O valor justo do ativo baseados em inserções de premissas de mercado e internas são considerados
de nível 3.

5

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 e financiamentos", no passivo circulante, quando aplicável.
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6

Contas a receber de clientes e demais contas a receber
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias ou
prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia e suas controladas.

Os saldos em aberto são realizáveis no curto prazo e a análise sobre esses títulos não revelou
expectativas de perdas em montante superior ao valor já provisionado.
7

Estoques
Na Companhia e em suas controladas, os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou
produção, se inferior ao valor líquido de realização, é constituída provisão para desvalorização desses
estoques a mercado. 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, aplicados a venda da produção agrícola.
A Companhia e suas controladas utilizam o método de custeio por absorção para a produção
industrial e o valor líquido de realização para a produção agrícola.
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Os estoques de produtos acabados têm a seguinte composição em quantidade:

8

Ativo biológico
A Companhia e a controlada “UMA” possuem lavouras de cana-de-açúcar e grãos nos estados de
Mato Grosso do Sul e Minas Gerais. A cana-de-açúcar é utilizada como matéria-prima no processo
industrial para a fabricação de açúcar, etanol, energia e os grãos destinados a venda.

8.1

Principais premissas utilizadas na mensuração do valor justo menos despesas de
venda dos ativos biológicos

8.1.1

Cana-de-açúcar

8.1.2

Grãos
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8.2

Movimentação do valor justo dos ativos biológico
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9

Investimentos (Controladora)
Os investimentos em sociedades controladas e coligadas são avaliados pelo método da equivalência
patrimonial nas demonstrações financeiras individuais.
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9.1

Movimentação dos investimentos

10

Imobilizado
Edifícios, equipamentos, plantas portadoras, dependências e benfeitorias, instalações industriais,
máquinas e equipamento de informática e comunicação, móveis, utensílios, veículos e outros, são
demonstrados pelo custo histórico, menos depreciação acumulada. As terras e terrenos são
demonstrados pelo custo histórico e não são depreciados. O custo histórico inclui os gastos
diretamente atribuíveis à aquisição dos itens, inclusive os custos de financiamento relacionados com
a aquisição de ativos qualificáveis, capitalizados durante o período necessário para executar e
preparar o ativo para o uso pretendido.
A depreciação é calculada usando o método linear, de acordo com as taxas médias estimadas, para
alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, com exceção das plantas
portadoras, cujo método é de produtividade ao longo da vida útil. A depreciação é reconhecida na
demonstração do resultado como custo das vendas, despesas com vendas e administrativas.
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10.1

Controladora

20 de 34

Adecoagro Vale do Ivinhema S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras em 31 de março de 2022
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

10.2

Consolidado
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11

Intangível
Os softwares adquiridos são capitalizados com base nos custos incorridos para adquiri-los, acrescido dos
gastos para fazer com que estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados durante sua
vida útil estimada de cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como
despesa, conforme incorridos.
Os custos de certificação são capitalizados e amortizados conforme seus prazos de validade. As aquisições
de marcas e patentes são capitalizadas, mas não são amortizados.
O ágio da Companhia (R$ 8.089) está fundamentado na rentabilidade futura estimada com base na
instalação da unidade produtiva de Ivinhema que não sofreu amortização contábil, mas começou a ser
amortizado para fins fiscais a partir de maio de 2013, após o início de suas atividades produtivas.
O ágio da controlada “UMA” (R$ 5.604) fundamentado na rentabilidade futura. O ágio foi amortizado até
31 de dezembro de 2008 e, após aquela data, não sofreu amortização contábil, somente fiscal.
Contabilmente o ágio é testado anualmente para verificar perdas por impairment comprovando que o valor
contábil é recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do item do ágio
excede seu valor recuperável, sendo deduzido do valor de custo.
Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existem
fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). A Companhia e suas
controladas possuem três UGC’s: (i) as unidades industriais Angélica e Ivinhema da Companhia; (ii) a
unidade industrial da controlada Usina Monte Alegre Ltda.; e (iii) a unidade industrial da controlada
Adecoagro Energia Ltda. (AEN), quando aplicável.
A Companhia e suas controladas utilizam o modelo de “valor em uso” para realizar o teste de impairment
das UGC’s de “AVI”, “UMA”, testado anualmente. AEN por não possuir ágio alocado, foi avaliado e não
identificado indicativos de impairment.
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12

Direito de uso

12.1

Movimentação do direito de uso
Após o reconhecimento inicial, os ativos do direito de uso são mensurados pelo custo, deduzido de qualquer
amortização e/ou perdas por impairment, ajustado por eventuais índices ou taxas de remensuração do
passivo de arrendamento, previstas em contrato.
A depreciação do direito de uso utiliza o método linear, considerando os prazos definidos para os
respectivos contratos e para fins de apresentação da demonstração dos fluxos de caixa são considerados
100% como ajuste no lucro nas atividades operacionais (Nota 18). Nos casos de remensuração os impactos
na depreciação serão sempre prospectivos.
As movimentações do saldo do direito de uso são evidenciadas no quadro abaixo:

13

Passivos de arrendamentos
Os fluxos de pagamentos futuros das operações com arrendamentos são reconhecidos no passivo do bem
arrendado para todos os contratos com características de arrendamentos, com isenção permitida aos
contratos de curto prazo ou de baixo valor.
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A Companhia reconhece os passivos de arrendamento em relação aos contratos que atendem a definição de
arrendamento estabelecida pelo CPC 06 (R2), cujos passivos são mensurados pelo valor presente dos
pagamentos remanescentes dos contratos com características de arrendamento, descontados com base na
taxa de desconto incremental.
A Companhia adota as seguintes premissas:
a)

O uso de uma taxa de desconto incremental uniforme para contratos com características e prazos
semelhantes;

b)

Isenção para contratos cujo prazo de vencimento ocorrer em até 12 meses ou inferior a US$ 20 mil, onde a
contabilização será diretamente no resultado;

c)

A remensuração baseada em índice ou taxa será elaborada de acordo com clausula específica definida nos
respectivos contratos. Nos casos de parceria agrícola a remensuração ocorrerá anualmente, sempre ao final
de cada ano safra (a findar em 31 de março de cada ano);

d)

Opção de utilização do expediente prático introduzido pela norma.

13.1

Saldos reconhecidos no balanço patrimonial
A Companhia reconhece os passivos de arrendamentos para os contratos vigentes segundo os princípios do
CPC 06 – Operações de arrendamento mercantil, com exceção dos contratos enquadrados no expediente
prático permitido pela norma e adotado pela Companhia.

13.2

Movimentação acumulada
As movimentações dos saldos dos passivos de arrendamento são apresentadas no quadro abaixo:

Os contratos classificados como passivo de arrendamento têm a seguinte composição por vencimento:
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13.3

Taxa de desconto incremental
A Companhia e suas controladas adotaram taxa de desconto incremental aplicada aos passivos de
arrendamento com características e prazos razoavelmente semelhantes. As taxas são representadas por
cotações e empréstimos bancários com instituições financeiras.
Para os contratos adicionados até 31 de dezembro de 2020, foi utilizado o empréstimo bancário contratado
pela Companhia na modalidade Certificado de Recebíveis do Agronegócio “CRA”, com taxa de IPCA do mês
de adição ou modificação, acrescido do spread bancário de 3,80% a.a. e ajustado aos contratos com prazos
semelhantes. Para os contratos adicionados a partir de 1º de janeiro de 2021, a Companhia e suas
controladas passaram a adotar como referência Debêntures contratadas em dez-20, na qual a taxa de juros
negociada na operação foi IPCA + 4,24% a.a. de spread, ajustado aos contratos com prazos semelhantes.
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14

Empréstimos e financiamentos e empréstimos com partes relacionadas
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A movimentação da dívida é evidenciada no quadro abaixo:

Os empréstimos e financiamentos 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 de liquidação é reconhecida na
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos e financiamentos estejam em aberto,
utilizando o método da taxa efetiva de juros.
Os empréstimos e financiamentos são classificados no passivo circulante, se o pagamento for devido no
período de até um ano. Caso contrário, os empréstimos e financiamentos são apresentados no passivo não
circulante.
Os empréstimos e financiamentos classificados no passivo não circulante têm a seguinte composição por
exercício social de vencimento:
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15

Tributos sobre o lucro

15.1

Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferido são calculados sobre prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias entre as bases de cálculo desses tributos sobre ativos e passivos
e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente
para determinação dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição
social.

15.2

Despesa de imposto de renda e contribuição social
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15.3

Reconciliação do imposto de renda e da contribuição social com o resultado da aplicação
direta da alíquota dos respectivos tributos sobre o resultado societário.

(i)

A Companhia tributou exclusivamente na fonte 15% de imposto de renda sobre as negociações de CBIOS
conforme previsto na Lei 13.986/2020.

(ii)

Variação entre o lucro real e o lucro presumido da controlada “AEN”.
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16

Receitas de contratos com clientes
A receita compreende o valor justo recebido ou a receber pela comercialização de produtos no curso normal
das atividades da Companhia e suas controladas. A receita é apresentada líquida dos impostos, das
devoluções, dos abatimentos e dos descontos.
A reconciliação das vendas brutas para a receita líquida é como segue:
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17

Custos das vendas

18

Despesas por natureza

18.1 Controladora
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18.2

Consolidado

19

Outras receitas (despess), líquidas
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20

Receitas e despesas financeiras

(i)

Na Companhia os montantes de juros capitalizados em ativos qualificáveis serão tanto para os juros sobre
empréstimos bancários na construção dos bens como também a capitalização dos juros sobre as
depreciações de direito de uso, normalmente relacionada às plantas portadoras.
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