Pomi Frutas divulga resultados do 1T18
Fraiburgo, 15 de maio 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 primeiro trimestre 2018 (1T18). 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.
1T18
Receita Líquida
CMV
Lucro (Prejuízo) Bruto
Margem (%)
Despesas Gerais e
Administrativas
EBITDA
Margem (%)
Resultado Financeiro
Lucro (Prejuízo) Líquido

1T17

A/A(%)

1.989
-2.739
-751
-37,8%
-1.585

14.397
-11.567
2.830
19,7%
-1.845

-86,2%
-76,3%
N/A
N/A
-14,1%

-1.629
-81,9%
37
-1.558

1.620
11,3%
-1.039
-410

N/A
N/A
-103,6%
280,0%

Destaques do Período


Receita Líquida atingiu R$2,0 milhões no 1T18, queda de 86,2% em relação aos R$ 14,4 milhões
registrados no 1T17.



A comercialização da safra 2018 teve início no mês de janeiro. A Companhia comercializou ao longo de
2017 aproximadamente 1,4 mil toneladas, contra o volume de 9,4 mil toneladas no 1T17, queda de
85,5%;



O preço médio de venda de nossas frutas (ex-industrial) no 1T18 foi de R$1,76/kg, contra R$2,17/kg no
1T17, queda de 18,9%.
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Mensagem da Diretoria
Como contexto aos resultados apresentados no primeiro trimestre de 2018 (1T18), há que se recordar o
cenário do ano de 2017, que 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 tamanho da área de produção com o
desligamento de grande número de colaboradores, em todas as áreas da empresa, do campo até a área
administrativa.
Infelizmente a somatória de todos os pontos acima citados levou 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.
Por conta da situação detalhada, a Companhia já sentiu impactos nos resultados de 2017 e segue
sentindo-os no primeiro trimestre de 2018 (1T18). A expressiva queda no volume de frutas, com recuo de
preços em relação aos observados no 1T17 se refletiu em resultados aquém dos ideais.
O acúmulo de obrigações pendentes diante de uma expectativa de produção muito inferior, em vista da
redução da área de pomares levou 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.
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Desempenho Operacional e Financeiro
A tabela abaixo apresenta os principais indicadores operacionais da Pomi Frutas no 1T18:
1T18
Volume Faturado
(em mil tons)
in Natura Total
Indústria
Preço (em R$)
Preço Médio Total
Preço Médio Sem Indústria

1.362
262
1,46
1,76
1.362

1T17

A/A(%)

9.419
3.218
1,54
2,17
9.419

-85,5%
-91,9%
-5,2%
-18,9%
-85,5%

RECEITAS

Receitas (R$ mil)

A receita líquida do 1T18 foi de R$2,0 milhões,
queda de 86,2% em relação ao 1T17.
O volume comercializado no 1T18 foi 85,5%
inferior ao 1T17, o que junto a um cenário de
preços inferiores, o que ocasionou queda nas
receitas.

14.397

1.989

LUCRO BRUTO

1T17

1T18

No 1T18 o lucro bruto (Receita Líquida (-) Custo da Mercadoria Vendida) da Companhia atingiu
-R$0,751 milhão, comparado a lucro bruto de R$2,8 milhões no 1T17

DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
As Despesas Gerais e Administrativas apresentaram queda de 14,1% na comparação 1T18x1T17,
reafirmando o compromisso da administração com o controle de despesas.
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RESULTADO FINANCEIRO
O Resultado Financeiro apresentou expressiva melhora: R$37 mil positivos no 1T18, contra -1,0 milhão
negativos no 1T17, 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
A Pomi Frutas atingiu a perda líquida de R$1,6
milhão no 1T18,, por conta do cenário desfavorável
quanto aos preços praticados e principalmente
pela menor quantidade de fruta comercializada.

Lucro Líquido (R$ mil)
1T17

1T18

-410

ENDIVIDAMENTO TOTAL
-1.558

O endividamento total da Companhia (ex-PESA)
encerrou o trimestre em R$ 62,1 milhões,
praticamente estável em relação aos R$ 62,0 milhões reportados no fechamento de 2017.

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
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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.

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)
POMI F RU TA S S.A . ( EM RECU PERA ÇÃ O J U DICIA L)
BA LA N ÇOS PA TRIMON IA IS EM 31 DE MA RÇO 2018
( V a l ores expres s os em m i l ha res de rea i s )

A TIV O

Consolidado
31/03/2018 31/12/2017

CIRCU LA N TE
Caixa e equivalentes de caixa (nota 5)
Clientes (nota 6)
Estoques (nota 7)
Tributos a recuperar (nota 8)
Adiantamentos (nota 9)
Alienação de bens do imobilizado (nota 10)
Outras contas a receber
Despesas de exercicios seguintes(11)

16
1.352
5.527
543
173
140
129
233

67
1.624
5.445
509
487
410
32
321

8.113

8.895

1.221
3.154
3.700
275
750
17.588
27.831
251

1.286
3.254
3.700
275
801
17.592
28.599
253

Tota l do a ti vo nã o ci rcul a nte

54.770

55.760

TOTA L DO A TIV O

62.883

64.655

Tota l do a ti vo ci rcul a nte
N Ã O CIRCU LA N TE

Depósitos judiciais (nota 12)
Tributos a recuperar (nota 8)
Alienação de bens do imobilizado (nota 10)
Outras contas a receber
Despesas de exercicios seguintes (nota 11)
Investimentos (nota 13)
Propriedade para investimento (nota 14)
Imobilizado (nota 15)
Intangível

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Balanço Patrimonial (IFRS)
PA SSIV O

Consolidado
31/03/2018 31/12/2017

CIRCU LA N TE
Fornecedores (nota 16)
Fornecedores RJ (nota 16)
Empréstimos e financiamentos (nota 17)
Empréstimos e financiamentos - RJ (nota 17)
Financiamentos PESA (nota 18)
Salários e encargos sociais(nota 19)
Salários e encargos sociais - Parcelamento ( nota 20)
Salários e encargos sociais - RJ (nota 20)
Obrigações tributárias
Obrigações tributárias - RJ
Obrigações tributárias - Parcelamento ( nota 21)
Adiantamentos de clientes
Partes relacionadas (nota 22)
Partes relacionadas - RJ (nota 22)
Outras obrigações (nota 23)
Outras obrigações - RJ (nota 23)

2.414
2.511
2.551
59.554
1.507
1.341
4.835
2.568
172
330
155
103
3.045
1.940
431

4.973
44.117
2.329
1.682
2.854
2.226
228
153
2.994
2.348
-

83.457

63.904

20.332
525
8.330
1.343
3.152
8.874

17.841
21.112
895
817
8.450
1.343
3.152
8.874

42.556

62.484

Capital social
Reserva de reavaliação
Reservas de lucros
Prejuizos acumulados

142.813
6.513
35
(212.491)

142.652
6.513
35
(210.933)

Tota l pa s s i vo des coberto

( 63.130)

( 61.733)

62.883

64.655

Tota l do pa s s i vo ci rcul a nte
N Ã O CIRCU LA N TE
Empréstimos e financiamentos (nota 17)
Financiamentos PESA (nota 18)
Salários e encargos sociais - Parcelamento ( nota 20)
Obrigações tributárias - Parcelamento (nota 21)
Tributos diferidos sobre reavaliação
Provisão para contingências (nota 24)
Provisão para preço mínimo de ações (nota 24.4)
Provisão para perdas em investimentos (nota 13)
Outras obrigações (nota 23)
Tota l do pa s s i vo nã o ci rcul a nte
PA TRIMÔN IO LÍQU IDO ( nota 25)

TOTA L DO PA SSIV O
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Demonstração de Resultados (IFRS)
POMI F RU TA S S.A . ( EM RECU PERA ÇÃ O J U DICIA L)
DEMON STRA ÇÕES DE RESU LTA DOS
EXERCÍCIOS F IN DOS EM 31 DE MA RÇO DE 2018
( V a l ores expres s os em m i l ha res de rea i s )
Cons ol i dado

Venda de mercadorias
Venda de mercadorias - exportação
Venda de serviços
Recei ta bruta

31/03/2018

31/03/2017

1.331
651
11

13.815
672
350

1.993

14.838

Devoluções e abatimentos
Impostos

(4)

(21)
(420)

Deduções

( 4)

( 441)

RECEITA LÍQU IDA
Cus to da s m erca dori a s e s ervi ços
LU CRO ( PREJ U ÍZ O) BRU TO ( nota 27)
Despesas gerais e administrativas (nota 28)
Despesas comerciais e de distribuição
Resultado de equivalência patrimonial (nota 13)
Despesas extraordinárias (nota 29)
Outras receitas (despesas) (nota 30)
Recei ta s e des pes a s opera ci ona i s l í qui da s
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Res ul ta do f i na ncei ro l í qui do ( nota 31)

1.989

14.397

( 2.739)

( 11.567)

( 750)

2.830

(1.404)
(181)
619

(1.378)
(467)
(356)
(113)

( 966)

( 2.314)

(4.596)
4.633

(4.268)
3.229

37

( 1.039)

PREJ U ÍZ O A N TES DO IRPJ E CSLL
IR e CS Diferidos

( 1.678)
120

( 523)
113

PREJ U ÍZ O DO EXERCÍCIO

( 1.558)

( 410)

( 0,1298)

( 0,0343)

Por A çã o
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Pomi Frutas discloses the results of 1Q18
Fraiburgo, May 15, 2018 – 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 first semester 2018 (1Q18). 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.
1Q18
Net Revenue
Cost of goods and
services
Gross Profit (Loss)
Margin (%)
General and
Administrative Expenses
EBITDA
Margin (%)
Financial result
Net profit (Loss)

1Q17

Y/Y(%)

1.989
-2.739

14.397
-11.567

-86,2%
-76,3%

-751
-37,8%
-1.585

2.830
19,7%
-1.845

N/A
N/A
-14,1%

-1.629
-81,9%
37
-1.558

1.620
11,3%
-1.039
-410

N/A
N/A
-103,6%
280,0%

Period Information
▪

Net Revenue reached R$ 2.0 million in 1Q18, 86.2% down on R$ 14.4 million recorded in 1Q17.

▪

The marketing of the 2018 crop began in January. In 2017, the Company sold approximately 1,400
tons, against 9.4 thousand tons in 1Q17, down 85.5%;

▪

The average selling price of our fruits (ex-industrial) in 1Q18 was R$ 1.76/kg, against R$ 2.17/kg in
1Q17, down 18.9%.
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Message from Board of Directors
For the results presented in the first quarter of 2018 (1Q18), it is worth recalling the scenario for the year
2017, which was marked by a large harvest in fruit volume, mainly in the Fuji variety, generating a surplus
of volume so important that there was a direct sale of fresh fruits (not packed) from producers to
distributors, which led to an excess supply of fruit for commercialization in the first half of the year. As a
consequence, the prices practiced suffered great downward pressure and unlike the historically verified
prices, there was no usual price recovery during the second half.
For the Company, the large volume of the crop led to a proportional increase in production costs, which,
together with the low prices, ended up greatly hampering 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 promote the return of a large part of orchards before the end of
the tenancy period.
It was then necessary to adjust the staff, with the dismissal of large numbers of employees in all areas of
the company, from the field to the administrative area.
Unfortunately, the sum of all the points mentioned above led the Company to a situation of severe
financial constraint, making it impossible to continue production on several areas of orchards, being
practically forced to return approximately 300 hectares of rented orchards, with consequent dismissal of
several collaborators.
Due to this situation, the Company has already felt impacts on the results of 2017 and continues to feel in
the first quarter of 2018 (1Q18). The significant fall in the volume of fruit, with falling prices in relation to
those observed in 1Q17, was reflected in results below ideal.
The accumulation of outstanding obligations in view of a much lower production expectation and the
reduction of the orchard area led to the need to resort to the protection of the law with the purpose of
preserving 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.
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Operational and Financial Performance
The table below shows Pomi Frutas main operating indicators in 1Q18:
1Q18
Billed Volume
(In thousand tons)
in Natura Total
Industry
Price (R$)
Medium Price w/ Industry
Medium Price Total

1Q17

1.362
262
1,46
1,76
1.362

9.419
3.218
1,54
2,17
9.419

Y/Y(%)

-85,5%
-91,9%
-5,2%
-18,9%
-85,5%

REVENUE
Net revenue in 1Q18 was R $ 2.0 million, down
86.2% over 1Q17.
The volume sold in 1Q18 was 85.5% lower than
1Q17, which together with a scenario of lower
prices, which caused a fall in revenues.

Revenue (R$ thousand)
14.397

1.989
1T17

1T18

GROSS PROFIT
In 1Q18, the Company's Gross Profit (Net Revenue (-) Cost of Goods Sold) reached -R $ 0.751 million,
compared to a gross profit of R $ 2.8 million in 1Q17
GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES
General and Administrative Expenses decreased by 14.1% in 1Q18 vs. 1Q17, reaffirming management's
commitment to controlling expenses.
FINANCIAL RESULT
The Financial Result showed a significant improvement: R$ 37 thousand in 1Q18, against -1.0 million in
1Q17, mainly due to the recent renegotiation of debts promoted by management with the main
creditors, as well as the drop in basic interest that reduced expenses financial institutions.
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NET INCOME (LOSS)
Pomi Frutas achieved a net loss of R$ 1.6 million in
1Q18, due to the unfavorable scenario regarding
the prices practiced and mainly due to the lower
quantity of fruit traded.

Net Income (R$ Thousand)
1T17

1T18

-410

-1.558

TOTAL DEBT
The Company's total indebtedness (ex PESA) closed the quarter at R$ 62.1 million, practically stable in
relation to the R$ 62.0 million reported at the end of 2017.
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
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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.
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)
PO MI F RU T A S S.A . ( IN J U DICIA L RECO V ERY )
BA LA N CE SHEET S A S O F MA RCH 31, 2018

( In R$ Thousands )

A SSET S

Consolidated
31/03/2018 31/12/2017

CU RREN T
Ca s h a nd Ca s h Equi va l ents
Cl i ents
Invetory
Ta xes Recovera bl e
Adva nces
Di s pos a l of Fi xed As s ets
Other Accounts Recei va bl e
Pre-pa i d Expens es

16
1.352
5.527
543
173
140
129
233

67
1.624
5.445
509
487
410
32
321

8.113

8.895

1.221
3.154
3.700
275
750
17.588
27.831
251

1.286
3.254
3.700
275
801
17.592
28.599
253

Total Non-Current Assets

54.770

55.760

T O T A L A SSET S

62.883

64.655

Total Current Assets
N O N - CU RREN T

Es crow Depos i ts
Ta xes Recovera bl e
Di s pos a l of Fi xed As s ets
Other Accounts Recei va bl e
Pre-pa i d Expens es
Inves tments
Inves tment Property
Fi xed As s ets
Inta ngi bl e
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Balanço Patrimonial (IFRS)
LIA BILITIE

Consolidated
31/03/2018 31/12/2017

CU RREN T
Suppl i ers
Suppl i ers - JR
Loa ns a nd Fi na nci ngs
Loa ns a nd Fi na nci ngs - JR
Fi na nci ng PESA
Wages and social charges
Wages and social charges - Installments
Wages and social charges - JR
Tax
Tax - JR
Tax - Installments
Adva nces to Cl i ents
Rel a ted Pa rti es
Rel a ted Pa rti es - JR
Other Obl i ga ti ons
Other Obl i ga ti ons - JR

2.414
2.511
2.551
59.554
1.507
1.341
4.835
2.568
172
330
155
103
3.045
1.940
431

4.973
44.117
2.329
1.682
2.854
2.226
228
153
2.994
2.348
-

83.457

63.904

20.332
525
8.330
1.343
3.152
8.874

17.841
21.112
895
817
8.450
1.343
3.152
8.874

42.556

62.484

Sha re Ca pi ta l
Reva l ua ti on Res erve
Profi t Res erve
Accumul a ted Los s

142.813
6.513
35
(212.491)

142.652
6.513
35
(210.933)

Total Shareholders' Equity

( 63.130)

( 61.733)

62.883

64.655

Total Current Liabilities
N ON - CU RREN T
Loa ns a nd Fi na nci ngs
Fi na nci ng PESA
Wages and social charges - Installments
Tax - Installments
Deferred taxes on revaluation
Provision for contingencies
Provision for minimum price of shares
Provision for losses on investments
Other Obl i ga ti ons
Total Non-Current Liabilities
SHAREHOLDERS' EQUITY

TOTAL LIABILITIES
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Demonstração de Resultados (IFRS)
INCOME STATEMENT

FOR THE PERIODS ENDING MARCH 31,2018

( In R$ Thousands )
Cons ol i date d

Sa l e - Goods
Sa l e - Goods - Exportation
Sa l e - Servi ces
Gross Income

31/03/2018

31/03/2017

1.331
651
11

13.815
672
350

1.993

14.838

Returns a nd Reba tes
Ta xes

(4)

(21)
(420)

Deductions

( 4)

( 441)

NET INCOME
Cost of Goods and Services
GROSS PROFIT / (LOSS)
Genera l a nd Admi ni s tra tive Expens es
Commerci a l Expens es a nd Di s tri bution
Res ul t - Equi ty Income
Extra ordi na ry expens es
Other i ncome (expens es )
Net Operating Income and Expenses
Fi na nci a l expens es
Fi na nci a l i ncome
Net financial income

1.989

14.397

( 2.739)

( 11.567)

( 750)

2.830

(1.404)
(181)
619

(1.378)
(467)
(356)
(113)

( 966)

( 2.314)

(4.596)
4.633

(4.268)
3.229

37

( 1.039)

INCOME (LOSS) BEFORE IRPJ AND CSLL
INCOME TAX AND SOCIAL CONTRIBUTION DEFERRED

( 1.678)
120

( 523)
113

LOSS FOR THE PERIOD

( 1.558)

( 410)

( 0,1298)

( 0,0343)

Per Share

PÁGINA 8 DE 8

