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Pomi Frutas divulga resultados do 4T17 e 2017 

Fraiburgo, 27 de março de 2018 – A Pomi Frutas S.A.(BM&FBovespa: FRTA3) – “Pomi Frutas ” ou “Companhia”, 
pioneira na produção e comercialização de maçãs in-natura e processadas no Brasil, anuncia hoje os resultados 
consolidados do quarto trimestre (4T17) e ano de 2017. As informações operacionais e financeiras da Companhia 
são apresentadas com base em números consolidados, de acordo com as normas internacionais de relatório 
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board – IASB e as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 
 

  4T17 3T17 4T16 T/T(%) A/A(%) 2017 2016 A/A(%) 

Receita Líquida  4.455   11.571  7.702 -61,5% -42,2%  44.730  45.510 -1,7% 

CMV -6.047  -12.800  -10.282 -52,8% -41,2% -49.154  -48.701 0,9% 

Lucro (Prejuízo) Bruto -1.591  -1.229  -2.580 - - -4.424  -3.191 - 

Margem (%) -35,7% -10,6% -33,5% - - -9,9% -7,0% - 

Despesas Gerais e 
Administrativas 

-1.935  -1.715  -3.283 12,8% -41,1% -8.121  -7.435 9,2% 

EBITDA -2.807  -2.176  -4.895 - - -8.997  -6.620 - 

Margem (%) -63,0% -18,8% -63,6% - - -20,1% -14,5% - 

Resultado Financeiro  820   1.168  3.935 -29,8% -79,2%  1.021  -6.097 -116,7% 

Lucro (Prejuízo) Líquido -5.671  -10.403  -3.661 -45,5% 54,9% -20.051  -18.368 9,2% 

 

 

Destaques do Período 
 

 Receita Líquida atingiu R$4,5 milhões no 4T17, queda de 42,2% em relação aos R$ 7,7 milhões 

registrados no 4T16. No acumulado, a Companhia registrou R$44,7 milhões em 2017, queda de 1,7% 

comparado a 2016; 

 

 A comercialização da safra 2017 teve início no mês de janeiro. A Companhia comercializou ao longo de 

2017 aproximadamente 36,9 mil toneladas, contra o volume de 22,8 mil toneladas no ano de 2016, 

expressivo aumento de 62,0%;  

 

 O preço médio de venda de nossas frutas (ex-industrial) em 2017 foi de R$1,86/kg, contra R$2,70/kg em 

2016, queda de 31,2% devido a menores quantidades de fruta disponíveis naquele período. 
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Mensagem da Diretoria 
 

O ano de 2017 foi marcado por uma grande safra em volume de frutas, principalmente na variedade Fuji 

gerando um excedente de volume tão importante ao ponto de ter havido venda de frutas in natura (não 

embaladas) direta de produtores aos distribuidores o que acabou provocando excesso de oferta de fruta 

para comercialização no primeiro semestre do ano. Como consequência, os preços praticados sofreram 

grande pressão de baixa e diferentemente do verificado historicamente, não ocorreram as habituais 

recuperações dos preços durante o segundo semestre. 

Para a Companhia, o grande volume da safra levou ao aumento proporcional nos custos de produção o 

que aliado aos baixos preços praticados acabou prejudicando em muito as margens e o resultado da 

operação.  

Tendo seu fluxo de caixa suprimido pelas margens ruins, no início do segundo semestre de 2017, a 

Companhia viu-se diante da difícil situação de não possuir capacidade financeira de dar continuidade na 

produção para a safra seguinte em todas as suas áreas, sendo forçada a promover a devolução de grande 

parte de pomares  antes do término do período de arrendo. 

Fez então necessário a adequação do quadro de funcionário ao novo tamanha da área de produção com o 

desligamento de grande número de colaboradores, em todas as áreas da empresa, do campo até a área 

administrativa.  

A receita líquida ao longo do ano de 2017 foi de R$ 44,7 milhões, uma redução nominal de 1,7%, em 

comparação com o ano de 2016 (R$ 45,7 milhões). O preço médio praticado em 2017 foi de R$ 1,86 por 

kg para a fruta (sem considerar a maçã industrial) quando em 2016 o preço médio praticado foi de R$ 

2,70 por kg, portanto uma redução superior a 31 % nos preços em relação ao ano anterior. 

Já o volume total comercializado neste período foi de 36,8 mil toneladas (contra 22.7 mil toneladas em 

2016), o que representa variação percentual positiva de 62,1%. 

A variação negativa de preços ao longo do ano, por conta do excesso de oferta de fruta da safra, 

combinada com o aumento nominal dos custos acabou provocando geração de resultado operacional 

negativo da Companhia no ano. 

Excluindo o impacto das despesas não recorrentes, a Pomifrutas apresentou resultado operacional 

(EBITDA) negativo de R$ 9,0 milhões em 2017 (EBTIDA negativo de R$ 6,6 milhões de 2016), uma piora de 

36,4 %sobre equivalente anterior. 
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O Prejuízo Líquido em 2017 foi de R$ 20 milhões, frente a R$ 18,4 milhões de Prejuízo Líquido em 2016 

observando-se um aumento de 8,7 %. 

Infelizmente a consequência de todos os pontos acima citados levaram a Companhia a uma situação de 

forte constrangimento financeiro, impossibilitando a continuidade de produção sobre diversas áreas de 

pomares, sendo praticamente forçada a devolver aproximadamente 300 hectares de pomares 

arrendados, com consequente dispensa de vários colaboradores. 

Adicionalmente a tais medidas, a Administração aprovou uma chamada de recursos, via aumento de 

capital social, conforme aprovado em RCA de 29 de novembro de 2017, mediante a emissão de até 

3.057.532 (três milhões, cinquenta mil, quinhentas e trinta e duas) novas ações ordinárias, dentro do 

limite do capital autorizado, no valor máximo de R$ 4.586.298,00 (quatro milhões, quinhentos e oitenta e 

seis mil, duzentos e noventa e oito reais) mediante emissão, para subscrição privada, de até 3.057.532 

(três milhões, cinquenta e sete mil, quinhentas e trinta e duas) novas ações ordinárias, todas escriturais e 

sem valor nominal, ao preço de emissão de R$ 1,50 (um real e cinquenta centavos) por ação, fixado nos 

termos do art. 170, §1º, inciso III, da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976 (“Aumento de Capital”).  

Encerrado o período de preferência, o exercício por parte dos acionistas foi irrelevante. 

O acúmulo de obrigações pendentes diante de uma expectativa de produção muito inferior em vista da 

redução da área de pomares levaram à necessidade de recorrer à proteção da lei com o objetivo de 

preservação da atividade e, no dia 25 de janeiro de 2018 a Companhia ingressou com Pedido de 

Recuperação Judicial, que teve seu deferimento na mesma data. 

A direção em conjunto com seus colaboradores tem agora a missão de elaborar o Plano de Recuperação 

que será, nos prazos determinados pela lei, apresentado à assembleia de credores para apreciação e 

votação. 

 
Desempenho Operacional e Financeiro 

 

A tabela abaixo apresenta os principais indicadores operacionais da Pomi Frutas no 4T17 e 2017:  

 
4T17 3T17 4T16 T/T(%) A/A(%) 2017 2016 A/A(%) 

Volume Faturado  
(em mil tons) 

        

in Natura Total   2.654   9.412   2.282  -71,8% 16,3%  36.869   22.763  62,0% 

Indústria  451   2.836   823  -84,1% -45,2%  13.770   6.745  104,1% 

Preço (em R$)  1,73   1,24  2,35 39,8% -26,3%  1,26   2,00  -37,2% 

Preço Médio Total  2,04   1,67  2,99 22,0% -31,9%  1,86   2,70  -31,2% 

Preço Médio Sem Indústria 1,67 1,64  2,68  1,8% -37,7% 1,84  2,66  -30,8% 
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RECEITAS 

A receita líquida do 4T17 foi de R$4,5 milhões, 

queda de 42,2% em relação ao 4T16.  No 

acumulado ano, a Companhia registrou R$44,7 

milhões em 2017, queda de 1,7%. 

Os volumes comercializados no 4T17 e no ano 

de 2017 foram de 2,7 e 36,9 mil toneladas 

(versus 2,3 e 22,8 mil ton. no 4T16 e 2016), 

porém com preços significativamente inferiores, 

o que ocasionou queda nas receitas. 

 

LUCRO BRUTO 

No 4T17 o lucro bruto (Receita Líquida (-) Custo da Mercadoria Vendida) da Companhia atingiu  

-R$1,6 milhão, comparado a lucro bruto de -R$2,6 milhões no 4T16, já no acumulado, registrou-se no 

ano de 2017 -R$4,4 milhões contra -R$3,2 milhões em 2016. 

 

 

 

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

As Despesas Gerais e Administrativas apresentaram queda de 58,5% na comparação 4T17x4T16 e 

queda de 31,1% na comparação 2017x2016, reafirmando o compromisso da administração com o 

controle de despesas. 

 RESULTADO FINANCEIRO 

O Resultado Financeiro apresentou expressiva melhora tanto na comparação acumulada (-R$6,1 

milhões em 2016 x +R$1,0 milhão em 2017) por conta principalmente da recente renegociação de 

dívidas promovida pela administração com os 

principais credores, e também pela queda do juro 

básico que reduziu despesas financeiras. 

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO  

 7.702  
 4.455  

 45.510   44.730  

4T16 4T17 - 2016 2017

Receitas (R$ mil) 

-3.661  
-5.671  

-18.368  
-20.051  

4T16 4T17 - 2016 2017

Lucro Líquido (R$ mil) 
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A Pomi Frutas atingiu a perda líquida de R$5,7 milhões no 4T17, e 20,1 milhões no acumulado do ano de 

2017, por conta do cenário desfavorável quanto aos preços praticados em função dos aspectos de safra já 

comentados. 

 

ENDIVIDAMENTO TOTAL 

O endividamento total da Companhia (ex-PESA) encerrou o trimestre em R$ 62,0 milhões, comparado 

a R$ 57,2 milhões no mesmo período do ano passado, aumento de 8,3%.  

 

PROCESSOS EM CÂMARAS DE ARBITRAGEM 

A Companhia encontra-se em dois processos movidos junto a Câmaras de Arbitragem, conforme 

comunicações de fatos relevantes datados de 30 de outubro de 2015 e 18 de dezembro de 2015. Não 

houve desdobramentos em relação a esses processos ao longo do primeiro trimestre de 2017. A 

Companhia manterá o mercado informado do seu desenvolvimento. 

Arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado (“CAM"), na data de 30/10/2015.  

Conforme comentado na nota explicativa n°18 das Demonstrações Financeiras, a Companhia pleiteia: 

(i) a invalidade de condição contratual contida no Acordo de Incorporação celebrado entre as partes 

em 02.12.2009, segundo a qual a Companhia estava obrigada a garantir, sob certas condições, cotação 

mínima para as ações entregues aos então acionistas da Pomifrai em virtude da operação de 

incorporação de ações, bem como (ii) a restituição à Companhia dos valores pagos a tais acionistas em 

virtude de referida garantia de preço mínimo das ações. 

Arbitragem na Câmara de Arbitragem do Mercado ('CAM"), na data de 18/12/2015  

A Companhia pleiteia: (i) o reconhecimento da eficácia da reconsideração, deliberada na Assembleia 

Geral Extraordinária realizada em 11/12/2015, (i.a) da aprovação das contas da antiga administração 

da Pomi Frutas  relativamente aos exercícios de 2013 e 2014, assim como (i.b) da quitação outorgada 

aos administradores em tais exercícios (ou, sucessivamente, a anulação de tais aprovações de contas e 

outorgas de quitação); (ii) a declaração da invalidade da aprovação pelo Conselho de Administração da 

Companhia das contas da antiga administração da Pomi Frutas  relativamente aos primeiros trimestres 

de 2015, assim como de quitação outorgada pelo referido Conselho a membros da antiga 

administração; (iii) a declaração da invalidade de contratos de prestação de serviço de consultoria 

financeira celebrados pela Pomi Frutas  com as sociedades RB, Private e Valor, com a condenação de 

tais sociedades, em solidariedade com os demais Requeridos, a indenizarem a Pomi Frutas  pelas 

perdas e danos sofridos em decorrência dos mencionados contratos; e (iv) a condenação dos antigos 

controladores e membros da administração da Companhia, respectivamente, por abuso de poder de 

controle e desrespeito a deveres fiduciários, com a sua condenação a indenizar a Pomi Frutas  pelas 

perdas e danos sofridos em razão dos atos irregulares praticados. 
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Sobre a Pomi Frutas S.A. 

A Pomi Frutas (BM&FBovespa: FRTA3) é pioneira na produção e comercialização de maçãs in-natura e processadas no Brasil. A 

companhia possui modernas instalações de plantio, processamento e armazenagem de maçãs. O sabor e a qualidade dos 

produtos Renar/Pomifrai são encontrados em grandes redes varejistas nacionais e internacionais, indústria nacional e 

internacional e grandes distribuidores. 

Este comunicado contém considerações futuras referentes às perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e 

financeiros, e às perspectivas de crescimento da Pomi Frutas. Estas são apenas projeções e, como tal, baseiam-se 

exclusivamente nas expectativas da administração da companhia em relação ao futuro do negócio e seu contínuo acesso a 

capitais para financiar o plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras dependem, substancialmente, de 

mudanças nas condições de mercado, regras governamentais, pressões da concorrência, do desempenho do setor e da 

economia brasileira, entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos de divulgação arquivados pela Pomi 

Frutas e estão, portanto, sujeitas a mudanças sem aviso prévio. 
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Balanço Patrimonial (IFRS) 
 

 

 

BALANÇOS PATRIMONIAIS EM 31 DE DEZ EMBRO 2017

( Va lores  expressos  em  m i lhares  de rea i s )

ATIVO 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

CIRCULANTE

Caixa e equivalentes de caixa (nota 5) 59                62                67                65                

Clientes (nota 6) 36                550              1.624           720              

Estoques (nota 7) 5.422           9.214           5.445           9.876           

Tributos a recuperar (nota 8) 183              198              509              376              

Adiantamentos (nota 9) 401              10.032         487              10.091         

Alienação de bens do imobilizado (nota 10) 140              2.273           410              2.273           

Outras contas a receber 33                10                32                10                

Despesas de exercicios seguintes(11) 92                533              321              988              

Tota l  do a ti vo ci rculante 6.366       22.872     8.895       24.399     

NÃO CIRCULANTE

Depósitos judiciais (nota 12) 323              373              1.286           1.303           

Tributos a recuperar (nota 8) 1.974           1.722           3.254           3.077           

Alienação de bens do imobilizado (nota 10) 1.800           1.800           3.700           4.238           

 Aplicação Financeira (nota 5) -               -               -               300              

Outras contas a receber 64                58                275              269              

Despesas de exercicios seguintes (nota 11) 10                1.336           801              4.077           

Investimentos (nota 13) 1                  1                  -               -               

Propriedade para investimento (nota 14) 17.592         17.583         17.592         17.583         

Imobilizado (nota 15) 2.020           5.799           28.599         37.226         

Intangível 41                45                253              263              

Tota l  do a ti vo não ci rculante 23.825     28.717     55.760     68.336     

TOTAL DO ATIVO 30.191     51.589     64.655     92.735     

Controladora Consolidado
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Balanço Patrimonial (IFRS) 
 

 
 
 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

CIRCULANTE

Fornecedores (nota 16) 6.060           15.128         4.973           5.538           

Empréstimos e financiamentos (nota 17) 4.294           4.109           44.117         4.509           
Financiamentos PESA (nota 18) 435              645              2.329           1.559           

Salários e encargos sociais(nota 19) 1.640           1.830           1.682           1.855           

Salários e encargos sociais - Parcelamento ( nota 20) 2.835           1.804           2.854           1.845           

Obrigações tributárias 562              549              2.226           1.909           

Obrigações tributárias - Parcelamento ( nota 21) 224              91                228              194              
Adiantamentos de clientes 2                  57                153              140              

Partes relacionadas (nota22) 30.704         23.565         2.994           2.473           

Outras obrigações  (nota 23) 2.150           2.188           2.348           2.392           

Tota l  do pass ivo ci rculante 48.906     49.966     63.904     22.414     

NÃO CIRCULANTE

Empréstimos e financiamentos (nota 17) 17.841         15.920         17.841         52.701         

Financiamentos PESA (nota 18) 8.474           11.597         21.112         30.383         

Salários e encargos sociais - Parcelamento ( nota 20) 895              3.315           895              3.330           

Obrigações tributárias - Parcelamento (nota 21) 817              343              817              1.131           

Tributos diferidos sobre reavaliação 3.484           3.489           8.450           9.060           

Provisão para contingências (nota 24) 1.189           986              1.343           1.189           

Provisão para preço mínimo de ações (nota 24.4) 3.152           3.152           3.152           3.152           

Provisão para perdas em investimentos (nota 13) 3.166           45                -               -               

Outras obrigações (nota 23) 4.000           4.457           8.874           11.056         

Tota l  do pass ivo não ci rculante 43.018     43.304     62.484     112.002   

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ( nota  25)

Capital social 142.652       142.652       142.652       142.652       

Reserva de reavaliação 6.513           6.507           6.513           6.507           

Reservas de lucros 35                35                35                35                

Prejuizos acumulados (210.933)      (190.875)      (210.933)      (190.875)      

Tota l  pass ivo descoberto ( 61.733)    ( 41.681)    ( 61.733)    ( 41.681)    

TOTAL DO PASSIVO 30.191     51.589     64.655     92.735     

ConsolidadoControladora
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Demonstração de Resultados (IFRS) 

 

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Venda de mercadorias 30.928          34.734          42.937          43.831          

Venda de polpa -               199               -               229               

Venda de mercadorias - exportação 2.334            339               2.334            1.286            

Venda de serviços 506               1.938            513               2.004            

Recei ta  bruta 33.768     37.210     45.783     47.350     

Devoluções e abatimentos (107)             (257)             (118)             (742)             
Impostos (935)             (1.087)          (936)             (1.098)          

Deduções ( 1.042)      ( 1.344)      ( 1.054)      ( 1.840)      

RECEITA LÍQUIDA 32.725     35.866     44.730     45.510     

Custo das  m ercadorias  e serviços ( 33.399)    ( 37.926)    ( 49.154)    ( 48.701)    

LUCRO ( PREJUÍZ O)  BRUTO ( nota  27) ( 674)         ( 2.060)      ( 4.424)      ( 3.191)      

Despesas gerais e administrativas (nota 28) (5.658)          (4.289)          (6.368)          (5.835)          

Despesas comerciais e de distribuição (1.702)          (1.420)          (1.753)          (1.600)          

Resultado de equivalência patrimonial (nota 13) (3.120)          (5.455)          -               -               

Despesas extraordinárias (nota 29) (227)             (2.669)          (227)             (2.669)          

Outras receitas (despesas) (nota 30) (8.293)          6                   (8.909)          515               

Recei tas  e despesas  operaciona i s  l íquidas ( 19.001)    ( 13.827)    ( 17.257)    ( 9.589)      

Despesas financeiras (6.424)          (6.581)          (11.968)        (16.447)        

Receitas financeiras 6.042            4.067            12.989          10.350          

Resul tado f inancei ro l íquido ( nota  31) ( 382)         ( 2.514)      1.021       ( 6.097)      

PREJUÍZ O ANTES DO IRPJ  E CSLL ( 20.057)    ( 18.401)    ( 20.661)    ( 18.877)    

IR e CS Diferidos 6                   33                 609               509               

PREJUÍZ O DO EXERCÍCIO ( 20.051)    ( 18.368)    ( 20.051)    ( 18.368)    

Por Ação ( 1,6791)    ( 1,5381)    ( 1,6791)    ( 1,5381)    

( Va lores  expressos  em  m i lhares  de rea i s )

Controladora Consol idado

DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADOS

EXERCÍCIOS F INDOS EM 31 DE DEZ EMBRO DE 2017
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Pomi Frutas discloses the results of 4Q17 and 2017 

Fraiburgo, March 27, 2017 – The Pomi Frutas S.A. (BM&FBovespa: FRTA3) – “Pomi Frutas” or “Company”, pioneer in 
the production and commercialization of in natura and processed apples in Brazil, announces today its consolidated 
results for the fourth quarter 2017 (4Q17). The operating and financial information the Company, are presented 
based on consolidated numbers, in accordance with the International Financial Reporting Standards (IFRS) issued by 
International Accounting Standards Board – IASB and the accounting practices adopted in Brazil. 
 

  4Q17 3Q17 4Q16 Q/Q(%) Y/Y(%) 2017 2016 Y/Y(%) 

Net Revenue  4.455   11.571  7.702 -61,5% -42,2%  44.730  45.510 -1,7% 

CMV -6.047  -12.800  -10.282 -52,8% -41,2% -49.154  -48.701 0,9% 

Gross Profit (Loss) -1.591  -1.229  -2.580 - - -4.424  -3.191 - 

Margin (%) -35,7% -10,6% -33,5% - - -9,9% -7,0% - 

General and 
Administrative Expenses 

-1.935  -1.715  -3.283 12,8% -41,1% -8.121  -7.435 9,2% 

EBITDA -2.807  -2.176  -4.895 - - -8.997  -6.620 - 

Margin (%) -63,0% -18,8% -63,6% - - -20,1% -14,5% - 

Financial result  820   1.168  3.935 -29,8% -79,2%  1.021  -6.097 -116,7% 

Net profit (Loss) -5.671  -10.403  -3.661 -45,5% 54,9% -20.051  -18.368 9,2% 

 

 

 

Period Information 
 

 Net Revenue reached R$ 4.5 million in 4Q17, down 42.2% from R$ 7.7 million in 4Q16. In the 

accumulated period, the Company recorded R$ 44.7 million in 2017, down 1.7% compared to 2016; 

 

 The marketing of the 2017 crop began in January. In 2017, the Company sold approximately 36.9 

thousand tons, against a volume of 22.8 thousand tons in 2016, a significant increase of 62.0%; 

 

 The average selling price of our (ex-industrial) fruits in 2017 was R$ 1.86/kg, compared to R$ 2.70/kg in 

2016, down 31.2% due to lower quantities of fruit available in that period. 
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Message from Board of Directors 
 

The year 2017 was marked by a large harvest, in volume of fruits, mainly in the Fuji variety, generating such 

an important volume surplus, to the point where there was sale of fruits in natura (not packed), directly 

from producers to distributors, which caused an excess supply of the fruit for commercialization in the first 

half of the year. As a consequence, the prices suffered great pressure of low and unlike what has been seen 

previously, there was not a usual recovery in prices during the second half. 

For the Company, the large volume of the harvest led to a proportional increase in production costs, which 

together with the low prices practically damaged the margins and the result of the operation. 

With its cash flow suppressed by bad margins, at the beginning of the second half of 2017, the Company 

faced the difficult situation of not having the financial capacity to continue production for the next harvest 

in all its areas, being forced to return much of the orchards before the end of the lease period. 

The staff size was then adjusted to the new size of the production area with the shutdown of large 

numbers of employees in all areas of the Company, in the field and in the administrative area. 

Net revenue for the year 2017 was R$ 44.7 million, a nominal reduction of 1.7% compared to 2016 (R$ 45.5 

million). The average price practiced in 2017 was R$ 1.86 kg for the fruit (without considering the industrial 

apple) when in 2016 the average price practiced was R$ 2.70 kg, thus a reduction of more than 31% in 

compared to the previous year. 

The total volume sold in this period was 36.8 thousand tons (against 22.7 thousand tons in 2016), which 

represents a positive percentage variation of 62.1%. 

The negative price variation during the year, due to the excess supply of fruit in the harvest, combined with 

the nominal increase in costs, resulted in the Company generating a negative operating result in the year. 

Excluding the impact of non-recurring expenses, the Pomi Frutas S.A. presented a negative operating result 

(EBTDA) of R$ 9.0 million in 2017 (negative EBTIDA of R$ 6.6 million in 2016), a decrease of 36.4% over the 

previous equivalent. 

The Net Loss in 2017 was R$ 20 million, compared to R$ 18.4 million in Net Loss in 2016, an increase of 

8.7%. 

Unfortunately, as a result of all the above mentioned factors, the Company was in a situation of severe 

financial constraint, making it impossible to continue production on various areas of orchards, being 

practically forced to return approximately 300 hectares of rented orchards, with consequent dispensation 

of several contributors. 

In addition to such measures, the Administration approved a fundraising, through an increase in the share 

capital, as approved in RCA of November 29, 2017, through the issuance of up to three million, fifty 
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thousand, five hundred and thirty-two (3,057,532) new common shares, within the limit of the authorized 

capital, in the maximum amount of four million, five hundred and eighty-six thousand, two hundred and 

ninety-eight (R$ 4,586,298.00), for private subscription, up to three million, fifty-seven thousand, five 

hundred and thirty-two (3,057,532) new common shares, all with no par value, at the issuance price of R$ 

1.50 (one real and fifty cents) per share, established in terms of art. 170, §1º, subsection III, of Law 6404, 

of December 15, 1976 ("Capital Increase"). Closing the period of preference, the exercise by the 

shareholders was irrelevant. 

The accumulation of outstanding obligations in the face of a much lower production expectation due to 

the reduction of the area of orchards led to the need to resort to the protection of the law in order to 

preserve the activity and, on January 25, 2018, the Company entered with Request for Judicial Recovery, 

which had its approval on the same date. 

The management, together with its employees, is now tasked with drawing up the Recovery Plan, which 
will be submitted to the meeting of creditors for consideration and voting within the time limits 
established by law. 

 

 
 

Operational and Financial Performance 
 

The table below shows Pomi Frutas main operating indicators in 4Q17 and 2017:  

 
4Q17 3Q17 4Q16 Q/Q(%) Y/Y(%) 2017 2016 Y/Y(%) 

Billed Volume 
(In thousand tons) 

        

in Natura Total   2.654   9.412   2.282  -71,8% 16,3%  36.869   22.763  62,0% 

Industry  451   2.836   823  -84,1% -45,2%  13.770   6.745  104,1% 

Price (R$)  1,73   1,24  2,35 39,8% -26,3%  1,26   2,00  -37,2% 

Medium Price w/ Industry  2,04   1,67  2,99 22,0% -31,9%  1,86   2,70  -31,2% 

Medium Price Total 1,67 1,64  2,68  1,8% -37,7% 1,84  2,66  -30,8% 
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REVENUE 
 

Net revenue for 4Q17 was R$ 4.5 million, 

down 42.2% over 4Q16. In the year, the 

Company recorded R$ 44.7 million in 2017, 

down 1.7%. 

The volumes traded in 4Q17 and 2017 were 

2.7 and 36.9 thousand tons (versus 2.3 and 

22.8 thousand tons in 4Q16 and 2016), but 

with significantly lower prices, which caused a 

drop in revenues. 

GROSS PROFIT 

In 4Q17, the Company's gross profit (Net Revenue (-) Cost of Goods Sold) reached -R$ 1.6 million, 

compared to gross profit of -R$ 2.6 million in 4Q16, already accumulated, in 2017 -R$ 4.4 million 

against -R$ 3.2 million in 2016. 

GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES 

General and Administrative Expenses decreased by 58.5% in the 4Q17x4T16 comparison and a 31.1% 

decrease in the 2017x2016 comparison, reaffirming management's commitment to controlling 

expenses. 

FINANCIAL RESULT 

The Financial Result showed a significant improvement both in the accumulated comparison (-R$ 6.1 

million in 2016 x + R$ 1.0 million in 2017) mainly due to the recent renegotiation of debts promoted by 

management with the main creditors, as well as by the basic interest that reduced financial expenses. 

NET INCOME (LOSS) 

Pomi Frutas achieved a net loss of R$ 5.7 million in 

4Q17 and R$ 20.1 million in the accumulated 

amount for the year 2017, due to the unfavorable 

scenario regarding the prices practiced due to the 

aspects of the crop already mentioned. 

 

 

 7.702  
 4.455  

 45.510   44.730  

4T16 4T17 - 2016 2017

Revenue (R$ thousand) 

-3.661  
-5.671  

-18.368  
-20.051  

4T16 4T17 - 2016 2017

Net Income (R$ thousand) 
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TOTAL DEBT 

The Company's total indebtedness (ex PESA) closed the quarter at R$ 62.0 million, compared to R$ 57.2 

million in the same period last year, an increase of 8.3%. 

 

PROCESSES IN ARBITRATION CHAMBERS 

The Company is involved in two lawsuits filed with the Arbitration Chambers, in accordance with 

relevant facts communications dated October 30, 2015 and December 18, 2015. There was no 

unfolding in relation to these lawsuits during the first quarter of 2017. The Company will keep the 

market informed of its development. 

Arbitration hearing with the Market Arbitration Panel on October 30, 2015 

As mentioned in Note No. 18 of the Financial Statements, the Company seeks: (i) to invalidate the 

contractual condition contained in the Merger Agreement of December 2, 2009, whereby the Company 

was obliged to ensure, under certain conditions, a minimum price for the shares delivered to the then 

shareholders of Pomifrai, under the terms of the merger; and (ii) that the Company be refunded for the 

amounts paid to those shareholders who benefited from this minimum share price guarantee. 
 

Market Arbitration Panel Hearing, December 18, 2015 

 
As determined at the Extraordinary General Meeting held on November 12, 2015, the Company seeks: 

(i) to reconsider, (a) the approval of the accounts prepared by the previous Pomifrutas administration 

for fiscal years 2013 and 2014, as well as (b) the responsibility granted to management for those years 

(or successively, the annulment of the approvals of the accounts and the responsibility granted to 

management); (ii) that the approval by the Company's Board of Directors of the accounts prepared by 

the previous management of Pomifrutas for the first quarters of 2015 be declared invalid, as well as 

any related responsibility granted by the Board to the former administration; (iii) that the financial 

advisory consulting contracts between Pomifrutas and RB, Private, and Valor be declared invalid, and, 

as also sought by other Claimants, that these consulting firms compensate Pomifrutas for damages 

and losses suffered as a result of the these contracts; and (iv) that the previous owners and 

management of the Company be penalized for abuse of control and disregard of fiduciary duties, and 

be required to compensate Pomifrutas for damages suffered as a result of unlawful activities. 

About Pomi Frutas S.A. 
 

The Pomi Frutas (BM&FBovespa: FRTA3) It is a pioneer in the production and commercialization of in 

natura and processed apples in Brazil. The company has modern facilities planting, processing and 

storage of apples. The taste and quality of products Renar / Pomifrai are found in large networks 

national and international retailers, national and international industry and large distributors. 
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This release contains forward-looking statements concerning the business prospects, estimates of 

operating and financial results and growth prospects of Pomi frutas. These are merely projections and, 

as such, are based exclusively on the company's management's expectations regarding the future of the 

business and its continued access to capital to fund the Company's business plan. Such looking 

statements depend, substantially, on changes in market conditions, government regulations, 

competitive pressures, the performance of the sector and the Brazilian economy, among other factors 

and risks presented in the disclosure documents filed by Pomi frutas and are, therefore, subject to 

change without notice. 
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Balance Sheets (IFRS) 
 

 

 

BALANCE  SHEETS DECEMBER 31, 2017

ASSETS 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

CURRENT

Cash and Cash Equiva lents  (note 5) 59                62                67                65                

Cl ients  (note 6) 36                550              1.624           720              

Invetory (note 7) 5.422           9.214           5.445           9.876           

Taxes  Recoverable (note 8) 183              198              509              376              

Advances  (note 9) 401              10.032         487              10.091         

Disposal  of Fixed Assets  (note 10) 140              2.273           410              2.273           

Other Accounts  Receivable 33                10                32                10                

Pre-paid Expenses  (note11) 92                533              321              988              

Total Current Assets 6.366       22.872     8.895       24.399     

NON-CURRENT

Escrow Depos i ts  (note 12) 323              373              1.286           1.303           

Taxes  Recoverable (note 8) 1.974           1.722           3.254           3.077           

Disposal  of Fixed Assets  (note 10) 1.800           1.800           3.700           4.238           

Financia l  appl ication (note 5) -               -               -               300              

Other Accounts  Receivable 64                58                275              269              

Pre-paid Expenses  (note11) 10                1.336           801              4.077           

Investments  (note 13) 1                  1                  -               -               

Investment Property (note 14) 17.592         17.583         17.592         17.583         

Fixed Assets  (note 15) 2.020           5.799           28.599         37.226         

Intangible 41                45                253              263              

Total Non-Current Assets 23.825     28.717     55.760     68.336     

TOTAL ASSETS 30.191     51.589     64.655     92.735     

Parent Consolidated

( In R$ Thousands )
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Balance Sheets (IFRS) 
 

 

 
 
 

PASSIVO 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

CURRENT

Suppl iers  (note 16) 6.060           15.128         4.973           5.538           

Loans  and Financings  (note 17) 4.294           4.109           44.117         4.509           

Financing PESA (note 18) 435              645              2.329           1.559           

Payrol l  and Socia l  Charges  (note 19) 1.640           1.830           1.682           1.855           

Payrol l  and Socia l  Charges  - insta l lment (note 20) 2.835           1.804           2.854           1.845           

Tax 562              549              2.226           1.909           

Tax Payments  in Insta l lments  (note 21) 224              91                228              194              

Advances  to Cl ients 2                  57                153              140              

Related Parties  (note 22) 30.704         23.565         2.994           2.473           

Other Obl igations  (note 23) 2.150           2.188           2.348           2.392           

Total Current Liabilities 48.906     49.966     63.904     22.414     

NON-CURRENT

Loans  and Financings  (note 17) 17.841         15.920         17.841         52.701         

Financing PESA (note 18) 8.474           11.597         21.112         30.383         

Payrol l  and Socia l  Charges  - insta l lment (note 20) 895              3.315           895              3.330           

Tax Payments  in Insta l lments  (note 21) 817              343              817              1.131           

Deferred Tax on Revaluation 3.484           3.489           8.450           9.060           

Provis ion for Contigencies  (note 24) 1.189           986              1.343           1.189           

Provis ion for Minimum Share Price (note 24.4) 3.152           3.152           3.152           3.152           

Provis ion for losses  on investments  (Note 13) 3.166           45                -               -               

Other Obl igations  (note 23) 4.000           4.457           8.874           11.056         

Total Non-Current Liabilities 43.018     43.304     62.484     112.002   

SHAREHOLDERS' EQUITY (note 25)

Share Capita l 142.652       142.652       142.652       142.652       

Revaluation Reserve 6.513           6.507           6.513           6.507           

Profi t Reserve 35                35                35                35                

Accumulated Loss (210.933)      (190.875)      (210.933)      (190.875)      

Total Shareholders' Equity ( 61.733)    ( 41.681)    ( 61.733)    ( 41.681)    

TOTAL LIABILITIES 30.191     51.589     64.655     92.735     

Parent Consolidated
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Income Statement (IFRS) 
 

 

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Sale - Goods 30.928          34.734          42.937          43.831          

Sale - Pulp -               199               -               229               

Sale - Goods  - Exportation 2.334            339               2.334            1.286            

Sale - Services 506               1.938            513               2.004            

Gross Income 33.768     37.210     45.783     47.350     

Returns  and Rebates (107)             (257)             (118)             (742)             

Taxes (935)             (1.087)          (936)             (1.098)          

Deductions ( 1.042)      ( 1.344)      ( 1.054)      ( 1.840)      

NET INCOME 32.725     35.866     44.730     45.510     

Cost of Goods and Services ( 33.399)    ( 37.926)    ( 49.154)    ( 48.701)    

GROSS PROFIT / (LOSS) (note 27) ( 674)         ( 2.060)      ( 4.424)      ( 3.191)      

General  and Adminis trative Expenses  (note 28) (5.658)          (4.289)          (6.368)          (5.835)          

Commercia l  Expenses  and Dis tribution (1.702)          (1.420)          (1.753)          (1.600)          

Result - Equity Income (note 13) (3.120)          (5.455)          -               -               

Extraordinary expenses  (note 29) (227)             (2.669)          (227)             (2.669)          

Other income (expenses) (note 30) (8.293)          6                   (8.909)          515               

Net Operating Income and Expenses ( 19.001)    ( 13.827)    ( 17.257)    ( 9.589)      

Financia l  expenses (6.424)          (6.581)          (11.968)        (16.447)        

Financia l  income 6.042            4.067            12.989          10.350          

Net financial income (Note 31) ( 382)         ( 2.514)      1.021       ( 6.097)      

INCOME (LOSS) BEFORE IRPJ AND CSLL ( 20.057)    ( 18.401)    ( 20.661)    ( 18.877)    

INCOME TAX AND SOCIAL CONTRIBUTION DEFERRED 6                   33                 609               509               

LOSS FOR THE PERIOD ( 20.051)    ( 18.368)    ( 20.051)    ( 18.368)    

Per Share ( 1,6791)    ( 1,5381)    ( 1,6791)    ( 1,5381)    

( In R$ Thousands )

Parent Consol idated

INCOME STATEMENT

FOR THE PERIODS ENDING DECEMBER 31,2017


