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BAUMINAS PARTICIPAÇÕES S.A

Balanços patrimoniais em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Consolidado Consolidado
Nota 2018 2018 2017 Nota 2018 2018 2017

 (não auditado)  (não auditado) 

Ativos Passivos
Caixa e equivalentes de caixa 10 2.480 -                      -   Empréstimos, financiamentos e debêntures 18 25.429 -                        - 
Outros Investimentos, incluindo derivativos 11 137.286 -                        -   Fornecedores 19 59.576 - 3
Contas a receber 12 95.393 -          -   Obrigações tributárias 20 9.788 -                   - 
Estoques 13 50.816 -                        -   Obrigações sociais trabalhistas 21 9.239 -                    - 
Impostos a recuperar 14 24.754 3 2 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 7.775 -                      - 
Outros ativos 10.191 4 533 Aquisições societárias a pagar 22 31.387 -                      - 

Outras contas a pagar 727 -   - 
Total do ativo circulante 320.920 7 535

Total do passivo circulante 143.921 - 3

Empréstimos, financiamentos e debêntures 18 259.615   -                        - 
Créditos com partes relacionadas 31              5.141     17.351 106 Empréstimos com partes relacionadas 31 - 17.261 - 
Depositos judiciais 18 8.473 -            -   Obrigações tributárias 20 7.039 -                        - 
Impostos a recuperar 14 2.768 -                        -   Passivo fiscal diferido 31 12.886 -                        - 
Outros ativos não circulantes              1.445 -                        -   Provisão para contingências 23 29.989 -                        - 

Outros passivos 1.320 -                        - 
Total do realizável a longo prazo 17.827 17.351 106

Investimentos 15 47.417 260.231 -  Total do passivo não circulante 310.849 17.261    - 
Imobilizado 16 252.410 -      -   
Intangível 17 84.856 -    -   Patrimônio líquido 24

Capital social 232.780 232.780 100
Ajuste de avaliação patrimonial 7.591 7.591

Total do ativo não circulante 384.683 260.231  - Reserva de lucros 19.957         19.957 538 
260.328 260.328 638

Participação dos acionistas minoritários 8.332 -                        - 

Total do patrimônio líquido 268.660 260.328 638

Total do passivo 454.770 17.261 3

Total do ativo 723.430 277.589 641 Total do passivo e patrimônio líquido 723.430 277.589 641

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora Controladora
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BAUMINAS PARTICIPAÇÕES S.A

Demonstrações de resultados 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Nota Consolidado
2018 2018 2017

 (não auditado) 
Receita de vendas e serviços 26 454.458 -                       - 
Custo das vendas e serviços 27         (308.563)    -                         - 

Lucro bruto 145.895 -     - 

Despesas de vendas 28           (62.320) -   
Despesas administrativas 29           (19.589) (21) (4)
Despesas tributárias             (1.370) -                         - 
Outras (despesas) receitas             (4.990) -                         - 

Resultado antes das receitas (despesas) financeiras 
líquidas e impostos 

            57.626 (21) (4)

Receitas financeiras 30 9.376 12 13
Despesas financeiras 39           (20.048) -                         - 

Despesas financeiras líquidas           (10.672)      12 13 

Resultado de equivalência patrimonial 15           (10.217)        26.145 - 

Resultado antes dos impostos             36.737              26.136 9 

Imposto de renda e contribuição social 31             (7.868) - (1)
Imposto de renda e contribuição social diferido 31             (1.841) -                         - 

Resultado líquido do exercício             27.028              26.136 8 

Resultado do exercício atribuível a:
    Acionistas controladores 26.136          
    Acionistas não-controladores 892               

            27.028 

Resultado por ação/cota 

Resultado por ação/cota - básico (em R$) 0,11 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora
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BAUMINAS PARTICIPAÇÕES S.A

Demonstrações de resultados abrangentes

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)
Consolidado

2018 2018 2017
 (não auditado) 

Resultado Líquido do exercício 27.028 26.136 8

Resultado abrangente total 27.028 26.136 8

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Controladora
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BAUMINAS PARTICIPAÇÕES S.A

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017

(Em milhares de Reais)

Capital social Legal
Retenção de 

Lucro

Ajuste de 
Avaliação 

Patrimonial
Lucros 

acumulados

Total do 
Patrimônio 

Liquido 
Controlador

Participação 
dos acionistas 

minoritários

Total do 
patrimônio 

líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2016 100 530 630 - 630

Resultado líquido do exercício -   8 8 - 8

Saldo em 31 de dezembro de 2017 100 538 638 - 638

Resultado líquido do exercício -                         -            -                        -   26.136 26.136 892 27.028

Transações com acionistas e não controladores:
Aumento de capital 232.680 -                        -            -                        -   232.680 7.440 240.120
Aquisição de participações -                         -            -   7.591 - 7.591 - 7.591

Destinação:
Constituição reserva - 1.307 18.650 - (19.957) -                        -           - 

Dividendos e juros sobre capital próprio -                       -            -                        -   (6.717) (6.717) - (6.717)

Saldo em 31 de dezembro de 2018 232.780 1.307 18.650 7.591 - 260.328 8.332 268.660

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Reserva de lucros
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Consolidado

2018 2018 2017
(Não auditado)

27.028 26.136             8 

3.966 
2.967 
7.198 (26.145)             - 

15.747 
19.105 
(1.602) 
1.540 (1) 

(95.393) 
(50.816) 

(6.735) (1) (2) 
21.516 

(11.639) (3) (2) 
59.576 3 

1.340 
33.900 

2.740 16 (106) 
31.387 
2.047 

63.872 3 (100) 

(2.040) 
(17.072) 

44.760 3 (100) 

(122.712) 
(210.000) 
112.545 
(39.083) 

(259.250) - - 

249.192 100 
(3.297) 

(30.638) (3) 
215.257 (3) 100 

767 - - 

1.713 - - 
2.480 - - 

767 - - 

Controladora

BAUMINAS PARTICIPAÇÕES S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

Resultado líquido do exercício antes do IR e CSLL

Ajustes para:
Provisão para contingências
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Despesas com juros, variações monetárias e cambiais ´liquidas
Valor residual de ativos permanentes baixados
(Reversão) constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa 
Outros

Variações em:
(Aumento) contas a receber
(Aumento) estoques
(Aumento)  impostos a recuperar
(Aumento) depósito judicial e contingências
Diminuição (aumento) outros créditos
Aumento (diminuição) fornecedores
Aumento (diminuição) obrigações tributárias
Aumento (diminuição) imposto de renda e contribuição social 
Aumento (diminuição) partes relacionadas
Aumento valores a pagar - aquisições
Aumento (diminuição) outras obrigações

Caixa gerado nas atividades operacionais

Pagamento de juros sobre empréstimos
Imposto de renda e contribuição social pagos

Fluxo de caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

Fluxo de caixa de atividades de investimento
Aquisição de controlada, líquido do caixa adquirido no consolidado
(Aplicação) outros investimentos, incluindo derivativos
Resgate outros investimentos, incluindo derivativos
Aquisição de imobilizado e intangível
Fluxo de caixa (aplicado) nas atividades de investimento

Fluxo de caixa de atividades de financiamento
Recursos obtitos de empréstimos e financiamentos
Custos de transação relacionados a empréstimos
Amortização de principal
Caixa líquido gerado das atividades de financiamento

(Redução) aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
Variação em caixa e equivalente de caixa

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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Notas explicativas às demonstrações financeiras  

(Em milhares de Reais) 

1 Contexto operacional 

A BAUMINAS Participações S.A. (“BAUMINAS” ou “Companhia”), fundada em 2015, é 
sediada em Cataguases/MG e tem por principais objetivos sociais a participação no capital 
social de outras empresas e a administração de imóveis.  

As demonstrações financeiras da Companhia abrangem a Companhia e suas subsidiárias 
(conjuntamente referidas como “Grupo”). 

1.1. Movimentações Societárias 

Em 6 de março de 2018, foi iniciado um processo de reestruturação societária e patrimonial 
(“Reestruturação”) de empresas do Grupo BAUMINAS, tendo como principais objetivos (i) 
viabilizar uma estrutura societária mais alinhada com os critérios internos de avaliação de 
performance e acompanhamento de negócios; (ii) concentrar as participações societárias na 
Companhia, que atuará como holding de parte dos investimentos.   

Neste sentido, foi aprovado o seguinte evento societários em 6 de março de 2018, onde os sócios 
do Grupo BAUMINAS aprovaram por unanimidade a cessão e transferência de suas 
participações nas empresas do Grupo BAUMINAS para a sociedade BAUMINAS Participações 
S.A., passando esta a constar como acionista das seguintes empresas:

a. BAUMINAS Investimentos Ltda.
A Bauminas Investimentos Ltda.,(“BAUMINAS INVESTIMENTOS"), fundada em 26 de Abril
de 2018, é sediada em Cataguases/MG e tem por principais objetivos sociais a participação no
capital de outras sociedades na qualidade de acionista e ou quotista controladora, atuando como
holding.

b. BAUMINAS Química S.A.
A BAUMINAS Química S.A. (“BAUMINAS QUÍMICA”), fundada em 1961, é sediada em
Cataguases/MG e tem por principais objetivos sociais a participação no capital de outras
empresas, além da fabricação e comercialização de produtos químicos.

c. BAUMINAS Ambiental
A BAUMINAS Ambiental, Serviços, Indústria Química e Com. Ltda. (“BAUMINAS
AMBIENTAL”), fundada em 2011, é sediada em Cataguases/MG e tem por principais objetivos
sociais a prestação de serviços para recuperação de passivos ambientais em geral, participação
no capital de outras empresas, dentre outros.

d. BAUMINAS Distribuição
A Bauminas Distribuição (“BAUMINAS DISTRIBUIÇÃO”), fundada em 9 de janeiro de 2015,
é sediada em Cataguases/MG e tem por principais objetivos sociais distribuição e revenda de
produtos químicos em todo território nacional.
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e. BAUMINAS Energia e Serv. Ltda. 

A Bauminas Energia e Serv. Ltda., (“BAUMINAS ENERGIA”), fundada em 22 de março de 
2017, é sediada em Cataguases/MG, tem por principais objetivos sociais são geração e produção 
de energia elétrica através de incineração de resíduos, eólica, solar, térmica, biomassa, entre 
outros. 
 
 

f. BAUMINAS Química NNE Ltda.  
A Bauminas Química N/NE Ltda, (“BAUMINAS N/NE”), fundada em 1978, é sediada em 
Cataguases/MG e tem por principais objetivos sociais a participação no capital de outras 
empresas, além da fabricação e comercialização de produtos químicos. 
 

g.  BAUMINAS Participações Societárias Ltda. 
A Bauminas Participações Societárias Ltda., (“BAUMINAS Participações Ltda”), 
fundada em 22 de novembro de 2013, é sediada em Cataguases/MG, tem por principais 
objetivos sociais a participação no capital de outras sociedades, sejam civis ou 
comerciais, quaisquer que sejam seus objetivos e independentemente da forma jurídica 
de associação, inclusive em consórcios, sociedades em conta de participação, 
companhias e sociedades. 
 
 

(i) Bauminas Logística 
 
No dia 7 de maio de 2018 foi aprovada na Assembleia Geral Extraordinaria, por unanimidade, a 
transformação do tipo jurídico da Bauminas Logística, ora uma Sociedade Empresária Limitada, 
para um Sociedade Anônima de Capital Fechado, de acordo com a Lei nº 6.404/76, e  
regularização da composição societária dos acionistas em que os sócios da Bauminas, cederam e 
transferiram suas participações societárias no capital social da Bauminas Log e Transporte 
LTDA, para fazer constar a Bauminas Investimentos LTDA, na qualidade de acionista integral 
da Bauminas Log e Transporte S/A.  

 
(ii) Aquisição de participações 

 
GRUPO PIGMINAS  
Em 11 de abril de 2018, o Grupo BAUMINAS. firmou contrato de Compra e Venda de 75% das 
ações das sociedades: Pigminas – Fábrica de Pigmentos Minas Gerais Ltda. (“Pigminas”); 
Eletro Manganês S.A. (“Embra”); e Laboratório de Determinações Físicas e Químicas Linus 
Pauling S.A. (“Laboratório”).  

 
A Pigminas é uma empresa especializada em agronegócio com foco em compostos químicos 
para nutrição animal e vegetal. Pela compra a BAUMINAS Empreendimentos Societários Ltda. 
se compromete a pagar aos vendedores R$ 66.414. A compra contemplou adicionalmente a 
aquisição de 75% de outras duas companhias, a Eletro Manganês S.A. (por R$ 23.414) e 
Laboratório Linus Pauling S.A (por R$ 171). 
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B&G Participações S/A 
Em 7 de junho de 2018, as empresas BAUMINAS Química N/NE Ltda, BAUMINAS 
Participações Societárias Ltda. e BAUMINAS Sociedades e Participações Ltda. (Subsidiária da 
BAUMINAS Log), firmaram Acordo de Investimento (“Acordo de Investimento”) para a 
constituição de Joint Venture e aquisição de participação acionária na B&G Participações S.A. 
(“B&G”). A efetivação da operação e controle compartilhado se deram em 31 de julho de 2018. 
A B&G é uma holding, controladora das empresas BAUMINAS Química Sul Ltda. e Guaíba 
Química Industria e Comércio Ltda, cujas atividades estão relacionadas a atuação na produção 
de produtos químicos visando atender os mercados de Papel e Celulose, Processos industriais e 
Saneamento. 

 
 

a. Contraprestação transferida 
 

(i) Grupo Pigminas: A participação das 3 companhias foi adquirida por R$ 90.000, 
pela BAUMINAS Empreendimentos Societários Ltda. sendo que deste valor R$ 
70.000 foram pagos a vista e o saldo remanescente será pago em 12 meses da data 
do fechamento, atualizado pela variação do CDI -Certificado de Depósito 
Interbancário. 

(ii) B&G:  A compra da participação acionária definida foi efetuada pela empresa 
BAUMINAS Sociedades e Participações Ltda (“BAUMINAS Sociedades”) e se 
compromete a pagar aos vendedores R$ 22.775. O pagamento foi dividido em 3 
parcelas, sendo 50% no ato, 25% em até 6 meses e o saldo remanescente em até 12 
meses, todos atualizado pela variação do CDI -Certificado de Depósito 
Interbancário. 
 

b. Custos de aquisição 
 
O Grupo incorreu em custos relacionados à aquisição no valor de R$ 1.350 referentes a 
honorários advocatícios e custos de due diligence. Os honorários advocatícios e os custos de due 
diligence foram registrados como ‘Despesas administrativas’ na demonstração de resultado. 
 

c. Ativos identificáveis adquiridos e passivos assumidos 
A tabela abaixo resume os valores dos ativos adquiridos e passivos assumidos na data da 
aquisição. 

Em milhares de Reais  Pigminas Eletromanganês Laboratorio 
Caixa e equivalentes de caixa   1.565  632 10 
Contas a receber de clientes   10.301  1.943 114 

Estoques   3.519  2.120 - 

Imobilizado   6.940  6.018 169 

Outros Ativos   3.523  2.278 - 

Fornecedores e outras contas a pagar  (8.057) (3.143) (27) 
Salários e Encargos  (930) (200) (14) 

Outros Passivos  (996) (1.358) (80) 

Total dos ativos identificáveis, líquido  15.864 8.289 171 
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(i) Mensuração de valor justo 
 
As técnicas de avaliação utilizadas para mensurar o valor justo dos ativos significativos 
adquiridos foram as seguintes: 
 
Ativos adquiridos Técnica de avaliação 

Imobilizado 

 
Técnica de comparação de mercado e técnica de custo: o 
modelo de avaliação considera os preços de mercado para 
itens semelhantes, quando disponível, e o custo de 
reposição depreciado, quando apropriado. O custo de 
reposição depreciado reflete ajustes de deterioração física, 
bem como a obsolescência funcional e econômica. 
 

Estoques 

Técnica de comparação de mercado: o valor justo é 
determinado com base no preço estimado de venda no 
curso normal dos negócios, menos os custos estimados de 
conclusão e venda e numa margem de lucro razoável com 
base no esforço necessário para concluir e vender os 
estoques. 

 
 
 
Se novas informações obtidas dentro do prazo de um ano, a contar da data da aquisição, sobre 
fatos e circunstâncias que existiam na data da aquisição, indicarem ajustes nos valores 
mencionados acima, ou qualquer provisão adicional que existia na data de aquisição, a 
contabilização da aquisição será revista. 
 

d. Ágio (goodwill) 
 
O ágio reconhecido como resultado da aquisição foi determinado conforme segue: 
 
Em milhares de reais Pigminas Eletromanganês Laboratório 
 
Contraprestação transferida 66.415 23.414 

 
171 

Participação proporcional nos ativos e passivos reconhecidos da adquirida 

(15.864) (8.289) 

 
 

(171) 
Valor justo carteira de clientes (4.639) (1.385) - 
Valor justo ativo imobilizado  (4.573) (19.657) - 
IR diferido passivo 3.132 7.155 - 
 
Ágio  44.471 1.238 

 
- 

 
 
Na aquisição da participação da B&G, foi inicialmente apurado um ágio de R$ 17.108, o qual 
ainda não foi concluído estudo de sua alocação, enquanto tal estudo não seja concluído os 
valores estão contabilizados como goodwill. 
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2 Relação de entidades controladas 
 
 
Abaixo seguem as controladas diretas e indiretas do Grupo Bauminas: 
 
 

 
 
 

3 Base de preparação 
 

Declaração de conformidade  
 
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas de acordo com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). 
 
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria em 18 de abril de 2019. 
Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras. 
 
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais do Grupo no qual são 
apresentados os montantes consolidados e o CPC 47/IFRS 15 - Receita de Contrato com Cliente 
e o CPC 48/IFRS 9 - Instrumentos Financeiros foram aplicados. Mudanças nas principais 
polítias contábeis estão descritas na Nota Explicativa 6. 
 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 

  
Participação acionária 

%
País 2018

Participação Diretas Brasil 100%
BAUMINAS Investimentos
BAUMINAS Química Brasil 100%
BAUMINAS Ambiental Brasil 100%
BAUMINAS Distribuição Brasil 100%
BAUMINAS Energia e Serv. Brasil 100%
BAUMINAS Química NNE Brasil 100%

Participação Indiretas
BAUMINAS Log e Transporte S.A. Brasil 100%
BAUMINAS Empreendimentos Societários Ltda Brasil 100%
ELETRO Manganês S.A. Brasil 75%
LABORATÓRIO Linus Pauling S.A. Brasil 75%
PIGMINAS Fábrica de Pigmentos MG S.A Brasil 75%
BAUMINAS Sociedades e Participações Ltda Brasil 100%
BAUMINAS Participações Ltda Brasil 100%
NHEEL Química Ltda Brasil 100%
SULFABRAS Sulfatos do Brasil Ltda Brasil 100%
B&G Participações S.A. Brasil 50%
BAUMINAS Química Sul Brasil 50%
Guaíba Química Ltda Brasil 50%

16



 
 

 
 

Esta demonstração financeira está considerando o resultado das controladas diretas a partir da 
movimentação societária mencionada na nota 1. 
 
 

4 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Estas demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a 
moeda funcional da Bauminas Participações e suas controladas. Todas as informações 
financeiras apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo (R$ mil), 
exceto quando indicado de outra forma. 
 
 

5 Uso de estimativas e julgamentos 
 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos e 
estimativas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo e os valores reportados dos 
ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 
 
As estimativas e premissas são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são 
reconhecidas prospectivamente. 
 
 

a. Julgamentos 
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm 
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão 
incluídas nas seguintes notas explicativas: 
 

 Nota explicativa 2: consolidação: determinação se o Grupo detém de fato controle sobre uma 
investida; 

 Nota explicativa 9(n) - arrendamento: determinação se um contrato contém um arrendamento; 
e 

 Nota explicativa 15 - equivalência patrimonial em investidas: determinação se o Grupo tem 
influência significativa sobre uma investida. 

b. Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de dezembro 
de 2018 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos 
contábeis de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas 
explicativas: 
 

 Nota explicativa 1.1(a), (c) - aquisição de controlada: valor justo da consideração transferida 
(incluindo contraprestação contingente) e o valor justo dos ativos adquiridos e passivos 
assumidos, mensurados em base provisória; 

 Nota explicativa 16 – mensuração/determinação da vida útil do ativo imobilizado e a sua 
depreciação; 
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 Nota explicativa 17 - teste de redução ao valor recuperável de ativos intangíveis e ágio:
principais premissas em relação aos valores recuperáveis, incluindo a recuperabilidade dos
custos de desenvolvimento;

 Notas explicativas 22 - reconhecimento e mensuração de provisões e contingências: principais
premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos; e

 Nota explicativa 25 - mensuração de perda de crédito esperada para contas a receber e ativos
contratuais: principais premissas na determinação da taxa média ponderada de perda.

(i) Mensuração do valor justo

Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo requer a mensuração de valor justo
para ativos e passivos financeiros e não financeiros.

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, o Grupo usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma
hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da seguinte
forma.

 Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos idênticos.

 Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

 Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).

 Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:

 Nota explicativa 3(c) - aquisição de negócio; e

 Nota explicativa 26 - instrumentos financeiros.

6 Mudanças nas principais políticas contábeis 

O Grupo aplicou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 e CPC 48/IFRS 9 a partir de 1º de janeiro de 
2018. Uma série de outras novas normas também entraram em vigor a partir de 1º de janeiro de 
2018, mas não afetaram materialmente as demonstrações financeiras do Grupo. 

Devido aos métodos de transição escolhidos pelo Grupo na aplicação dessas normas, as 
informações comparativas dessas demonstrações financeiras não foram reapresentadas para 
refletir os requerimentos das novas normas, pela apresentação separada de redução ao valor 
recuperável de contas a receber e ativos contratuais. 
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a. CPC 47/IFRS 15 Receita de contrato com cliente 
 
O CPC 47/IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar se e quando uma 
receita é reconhecida e por quanto a receita é mensurada. Ele substituiu o CPC 30/IAS 18 - 
Receitas, o CPC 17/IAS 11- Contratos de Construção e interpretações relacionadas. De acordo 
com o CPC 47/IFRS 15, a receita é reconhecida quando o cliente obtém o controle dos bens ou 
serviços. Determinar o momento da transferência de controle - em um momento específico no 
tempo ou ao longo do tempo - requer julgamento. 
 
O Grupo analisou e verificou que o método de reconhecimento já utilizado, reconhecimento na 
transferência de controle, se enquadram no CPC 47/IFRS 15, sendo assim,  não haverá impactos 
materiais decorrentes da transição para o CPC 47/IFRS 15, tanto no exercício corrente como no 
anterior. 
 

c. CPC 48/IFRS 9 Instrumentos Financeiros 
 
O CPC 48/IFRS 9 estabelece requerimentos para reconhecer e mensurar ativos financeiros, 
passivos financeiros e alguns contratos de compra ou venda de itens não financeiros. Esta norma 
substitui o CPC 38/IAS 39 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. 
 
O Grupo adotou o CPC 48/IFRS porém não foram identificados valores materiais. 
 
Adicionalmente, o Grupo adotou as alterações consequentes ao CPC 40/IFRS 7 - Instrumentos 
Financeiros: Evidenciação, que são aplicadas às divulgações em 2018, mas que, em geral, não 
foram aplicadas à informação comparativa. 
 

(i) Classificação e mensuração de ativos financeiros e passivos financeiros 
 
O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação para ativos financeiros: 
mensurados ao custo amortizado, VJORA e VJR. A classificação de ativos financeiros de 
acordo com o CPC 48/IFRS 9 é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo 
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. O CPC 48/IFRS 
9 elimina as categorias antigas do CPC 38/IAS 39 de títulos mantidos até o vencimento, 
empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda. De acordo com o IFRS 9, os derivativos 
embutidos em que o contrato principal é um ativo financeiro no escopo da norma nunca são 
separados. Em vez disso, o instrumento financeiro híbrido é avaliado para classificação como 
um todo. 
 
O CPC 48/IFRS 9 retém em grande parte os requerimentos existentes no CPC 38/IAS 39 para a 
classificação e mensuração de passivos financeiros. 
 
A adoção da IFRS 9 não teve um efeito significativo nas políticas contábeis do Grupo 
relacionadas a passivos financeiros e instrumentos financeiros derivativos. 
A tabela a seguir e as notas explicativas abaixo explicam as categorias de mensuração originais 
no CPC 38/IAS 39 e as novas categorias de mensuração do CPC 48/IFRS 9 para cada classe de 
ativos e passivos financeiros do Grupo em 1º de janeiro de 2018. O efeito da adoção do CPC 
48/IFRS 9 sobre os valores contábeis dos ativos financeiros em 1º de janeiro de 2018 está 
relacionado apenas aos novos requerimentos de redução ao valor recuperável. 
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Consolidado 
 

Controladora 
 

(*) Ativos financeiros reconhecidos nas demonstrações financeiras pelo valor justo com mensuração de nível 2, mediante a técnica de 
fluxos de caixa descontados. De acordo com o CPC 48 / IFRS 9, esses ativos financeiros foram designados como mensurados a valor 
justo por meio de resultado (VJR) porque são administrados com base nos seus valores justos e seus desempenhos são monitorados 
nesta base.

Classificação original de 
acordo com o

Nova classificação 
de acordo com o 
CPC 48/IFRS 9

Valor contábil 
original de 

acordo com o 
CPC 38/IAS 39

Novo valor 
contábil de 

acordo com o 
CPC 48/IFRS 9

Em milhares de Reais CPC 38/IAS 39
Caixa e equivalente Mantido para negociação Custo amortizado 2.480 2.480

Aplicações financeiras Mantido para negociação
Obrigatoriamente a 
VJR*

136.414 136.414

Instrumento financeiro - 
SWAP

Empréstimos e recebíveis
Obrigatoriamente a 
VJR*

872 872

Contas a receber Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 95.393 95.393
Créditos com partes 
relacionadas

Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 5.141 5.141

Total de ativos financeiros 240.300 240.300

Classificação original de 
acordo com o

Nova classificação 
de acordo com o 
CPC 48/IFRS 9

Valor contábil 
original de 

acordo com o 
CPC 38/IAS 39

Novo valor 
contábil de 

acordo com o 
CPC 48/IFRS 9

Em milhares de Reais CPC 38/IAS 39
Empréstimos, 
financiamentos e 

Outros passivos financeiros Custo Amortizado 285.044 285.044

Fornecedores Outros passivos financeiros Custo Amortizado 59.576 59.576

Valors a pagar- aquisições Outros passivos financeiros Custo Amortizado 31.387 31.387

Contas a pagar Outros passivos financeiros Custo Amortizado 2.047 2.047

Total de passivos 378.054 378.054

Classificação original de 
acordo com o

Nova classificação 
de acordo com o 
CPC 48/IFRS 9

Valor contábil 
original de 

acordo com o 
CPC 38/IAS 39

Novo valor 
contábil de 

acordo com o 
CPC 48/IFRS 9

Em milhares de Reais CPC 38/IAS 39
Créditos com partes 
relacionadas

Empréstimos e recebíveis Custo amortizado 17.351 17.351

Total de ativos financeiros 17.351 17.351
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Impairment de ativos financeiros 
 
O CPC 48/IFRS 9 substitui o modelo de ‘perdas incorridas’ da IAS 39 por um modelo de 
‘perdas de crédito esperadas’. O novo modelo de redução ao valor recuperável aplica-se aos 
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado, ativos de contratos e instrumentos de dívida 
mensurados ao VJORA, mas não a investimentos em instrumentos patrimoniais. Nos termos do 
CPC 48/IFRS 9, as perdas de crédito são reconhecidas mais cedo do que no CPC 38/IAS 39.  
 

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

 os instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo; e 

 os instrumentos financeiros não-derivativos designados pelo valor justo por meio do resultado 
são mensurados pelo valor justo. 

 

8 Principais políticas contábeis 
 
O Grupo aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os 
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, salvo indicação ao contrário.  
 
 

a. Base de consolidação 
(i) Combinações de negócios 

Combinações de negócio são registradas utilizando o método de aquisição quando o controle é 
transferido para o Grupo. A contraprestação transferida é geralmente mensurada ao valor justo, 
assim como os ativos líquidos identificáveis adquiridos. Qualquer ágio que surja na transação é 
testado anualmente para avaliação de perda por redução ao valor recuperável. Ganhos em uma 
compra vantajosa são reconhecidos imediatamente no resultado. Os custos da transação são 
registrados no resultado conforme incorridos. 
 
A contraprestação transferida não inclui montantes referentes ao pagamento de relações pré-
existentes. Esses montantes são geralmente reconhecidos no resultado do exercício. 
 
 

(ii) Controladas 
O Grupo controla uma entidade quando está exposto a, ou tem direito sobre, os retornos 
variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de afetar esses 
retornos exercendo seu poder sobre a entidade. As demonstrações financeiras de controladas são 
incluídas nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o Grupo obtiver o 
controle até a data em que o controle deixa de existir. 
 
Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras de 
controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial. 
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(iii) Participação de acionistas não-controladores 
O Grupo elegeu mensurar qualquer participação de não-controladores inicialmente pela 
participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis da adquirida na data de aquisição. 
 

(iv) Investimentos em entidades contabilizados pelo método da equivalência 
patrimonial 
Os investimentos do Grupo em entidades contabilizadas pelo método da equivalência 
patrimonial compreendem suas participações em coligadas e empreendimentos controlados em 
conjunto (joint ventures). 
 
As coligadas são aquelas entidades nas quais o Grupo, direta ou indiretamente, tenha influência 
significativa, mas não controle ou controle conjunto, sobre as políticas financeiras e 
operacionais. Para ser classificada como uma entidade controlada em conjunto, deve existir um 
acordo contratual que permite ao Grupo controle compartilhado da entidade e dá ao Grupo 
direito aos ativos líquidos da entidade controlada em conjunto, e não direito aos seus ativos e 
passivos específicos. 
 
Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo custo, o qual inclui os gastos com a 
transação. Após o reconhecimento inicial, as demonstrações financeiras incluem a participação 
do Grupo no lucro ou prejuízo líquido do exercício e outros resultados abrangentes da investida 
até a data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. Nas 
demonstrações financeiras individuais da controladora, investimentos em controladas também 
são contabilizados com o uso desse método. 
 

(v) Transações eliminadas na consolidação 
Saldos e transações intra-grupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas derivadas de 
transações intra-grupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de transações com 
investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados contra o investimento na 
proporção da participação do Grupo na investida. Perdas não realizadas são eliminadas da 
mesma maneira de que os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não haja 
evidência de perda por redução ao valor recuperável. 
 

b. Moeda estrangeira 
(i) Transações em moeda estrangeira 

Transações em moeda estrangeira são convertidas para as respectivas moedas funcionais das 
entidades do Grupo pelas taxas de câmbio nas datas das transações. 
 
Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do 
balanço são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e 
passivos não monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são 
reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi 
determinado. Itens não monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda 
estrangeira são convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas 
estrangeiras resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado. 
 

c. Receita de contrato com cliente 
A Empresa adotou inicialmente o CPC 47/IFRS 15 a partir de 1º de janeiro de 2018. 
Não houve efeitos relevantes com a adoção do CPC 47 para a Empresa. 
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A receita é mensurada pelo valor que reflita a contraprestação à qual se espera ter direito 
e está baseada em um modelo de cinco etapas detalhadas a seguir: 1) identificação do 
contrato; 2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da 
transação; 4) alocação do preço da transação às obrigações de desempenho; 5) 
reconhecimento da receita. 
 
 

(i) Venda de bens 
A receita é reconhecida quando os produtos são entregues e aceitos pelos clientes. 
Para contratos que permitem ao cliente devolver as mercadorias, a receita é reconhecida 
na medida em que seja altamente provável que uma reversão significativa no valor da 
receita acumulada reconhecida não ocorrerá. Portanto, o valor da receita reconhecida é 
ajustado para as devoluções esperadas, que são estimadas com base nos dados históricos 
para tipos específicos de produto. Nessas circunstâncias, um passivo de devolução e um 
direito de recuperar o ativo a ser devolvido são reconhecidos. Para 31 de dezembro de 
2018 não existia esta situação 
 

(ii) Serviços  
A receita de serviços prestados é reconhecida no resultado em função da sua realização. 
Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua realização. 
 
 

d. Benefícios a empregados 
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de 
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo 
montante do pagamento esperado caso o Grupo tenha uma obrigação presente legal ou 
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e a 
obrigação possa ser estimada de maneira confiável. 
 
 

e. Receitas financeiras e despesas financeiras 
As receitas e despesas financeiras do Grupo compreendem: 
 

 receita de juros; 

 despesa de juros; 

 receita de apliações financeiras; 

 variação cambial; e 

 juros sobre empréstimos; 

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método de juros efetivos. A 
receita de dividendos é reconhecida no resultado na data em que o direito do Grupo de receber o 
pagamento é estabelecido. O Grupo classifica juros recebidos e dividendos e juros sobre capital 
próprio recebidos como fluxos de caixa das atividades de investimento. 
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No cálculo da receita ou da despesa de juros, a taxa de juros efetiva incide sobre o valor contábil 
bruto do ativo (quando o ativo não estiver com problemas de recuperação) ou ao custo 
amortizado do passivo. No entanto, a receita de juros é calculada por meio da aplicação da taxa 
de juros efetiva ao custo amortizado do ativo financeiro que apresenta problemas de recuperação 
depois do reconhecimento inicial. Caso o ativo não esteja mais com problemas de recuperação, 
o cálculo da receita de juros volta a ser feito com base no valor bruto. 
 
 

f. Imposto de renda e contribuição social 
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com 
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de 
R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o 
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição 
social, limitada a 30% do lucro real do exercício. 
 
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e 
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são 
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios ou a 
itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 
 

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente 
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou 
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos 
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no 
balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos 
impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, se 
houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do balanço. 
 
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem 
atendidos. 
 
 

(iii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido 
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias entre 
os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados 
para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício são 
reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida. O imposto 
diferido não é reconhecido para: 
 

 diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos e passivos em uma transação 
que não seja uma combinação de negócios e que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável 
nem o resultado contábil; 

 diferenças temporárias relacionadas a investimentos em controladas, coligadas e 
empreendimentos sob controle conjunto, na extensão que o Grupo seja capaz de controlar o 
momento da reversão da diferença temporária e seja provável que a diferença temporária não 
será revertida em futuro previsível; e 

 diferenças temporárias tributáveis decorrentes do reconhecimento inicial de ágio. 
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Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias 
dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros 
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Os lucros tributáveis futuros são 
determinados com base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o 
montante das diferenças temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente 
um ativo fiscal diferido, serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as 
reversões das diferenças temporárias existentes, com base nos planos de negócios da 
controladora e de suas subsidiárias individualmente. 
 
Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que 
sua realização não seja mais provável. São mensurados com base nas alíquotas que se espera 
aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que 
foram decretadas até a data do balanço. 
 
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias 
decorrentes da maneira sob a qual o Grupo espera recuperar ou liquidar seus ativos e passivos. 
 
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem atendidos. 
 
 

g. Estoques 
Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O custo 
dos estoques é baseado no custo médio de aquisição,  usando-se o método de Média Ponderada 
Móvel. O valor realizável líquido corresponde ao preço de vendas estimado no curso normal dos 
negócios, menos os custos estimados de execução e as despesas de vendas.  
 
Os estoques compreendem produtos de fabricação própria ou adquiridos de terceiros, insumos, 
materiais de manutenção e de uso e consumo. No caso dos estoques manufaturados e produtos 
em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na 
capacidade operacional normal de operação. 
 

h. Imobilizado 
(i) Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 
de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas de redução ao valor recuperável 
(impairment). 
 
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são 
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado. 
 
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no 
resultado. 
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(ii) Depreciação 
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus 
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. 
A depreciação é reconhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados pelo menor 
período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja 
razoavelmente certo que a BAUMINAS Participações e suas controladas obterão a propriedade 
do bem ao final do prazo de arrendamento. Terrenos não são depreciados. 
 
O valor residual e vida útil dos ativos e os métodos de depreciação são revistos no encerramento 
de cada exercício e ajustados, de forma prospectivas, quando for o caso. 
 
As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: 
 
Máquinas e equipamentos 10 - 25 anos 
Edificações  25 - 50 anos 
Móveis e utensílios 10 - 15 anos 
Veículos 5 - 10 anos 
Equipamentos de Informática  3 - 5 anos 

 
 

i. Ativos intangíveis e ágio 
(i) Reconhecimento e Mensuração 

 
Ágio 
O ágio (goodwill) é representado pela diferença positiva entre o valor pago e/ou a pagar pela 
aquisição de um negócio e o montante líquido do valor justo dos ativos e passivos da controlada 
adquirida. O ágio de aquisições de controladas é registrado como "Ativo intangível". Se a 
adquirente apurar deságio, deverá registrar o montante como ganho no resultado do período, na 
data da aquisição. O ágio não é amortizado, mas é testado anualmente para avaliação de perda 
por redução ao valor recuperável. 
 
Outros ativos intangíveis 
Outros ativos intangíveis que são adquiridos pelo Grupo e que têm vidas úteis finitas são 
mensurados pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por 
redução ao valor recuperável. 

(ii) Amortização 
A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens, 
líquido de seus valores residuais estimados. A amortização é geralmente reconhecida no 
resultado. O ágio não é amortizado. 

As vidas úteis estimadas são as seguintes: 

Direitos de uso 4 anos 

Carteira de clientes 10 anos 

 
Os métodos de amortização, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 
balanço e ajustados caso seja apropriado. 
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j. Instrumentos financeiros 
 

(i) Reconhecimento e mensuração inicial 
O contas a receber de clientes e os títulos de dívida emitidos são reconhecidos inicialmente na 
data em que foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos 
inicialmente quando o Grupo se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 
 
Um ativo financeiro (a menos que seja um contas a receber de clientes sem um componente de 
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 
acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente 
atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Um contas a receber de clientes sem um componente 
significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 
 
 

(ii) Classificação e mensuração subsequente 
Instrumentos Financeiros - Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018 
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 
amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA -instrumento patrimonial; ou ao 
VJR. 
 
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não 
ser que o Grupo mude 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. 
 
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 
não for designado como mensurado ao VJR: 
 

 é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para 
receber fluxos de caixa contratuais; e  

 seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos somente 
ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir e não 
for deignado como mensurado ao VJR: 
  

 é mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de 
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e  

 seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas pagamentos 
de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja 
mantido para negociação, o Grupo pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em ORA. Essa escolha é feita investimento por 
investimento. 
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Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 
VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. No reconhecimento inicial, o 
Grupo pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda os 
requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR se isso eliminar 
ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria. 
 
Ativos financeiros - Avaliação do modelo de negócio: política aplicável a partir de 1º 
de janeiro de 2018 
O Grupo realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo financeiro é 
mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é gerido e as 
informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem: 
 

 as políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas. 
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção de 
receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a 
correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados ou 
saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos; 

 como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo; 

 os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido 
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; 

 como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada no 
valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e 

 a frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores, 
os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. 

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para 
o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o 
reconhecimento contínuo dos ativos do Grupo 
 
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com 
base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
 
Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente 
pagamentos de principal e de juros: Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018 
 
Para fins dessa avaliação, o ‘principal’ é definido como o valor justo do ativo financeiro no 
reconhecimento inicial. Os ‘juros’ são definidos como uma contraprestação pelo valor do 
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um 
determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 
 
O Grupo considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa 
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o 
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos 
fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa 
avaliação, o Grupo considera: 
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 eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa; 

 termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; 

 o pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e 

 os termos que limitam o acesso do Grupo a fluxos de caixa de ativos específicos (por exemplo, 
baseados na performance de um ativo). 

O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o 
valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de 
juros sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional 
razoável pela rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro 
adquirido por um valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a 
exigência de pré-pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os 
juros contratuais (que também pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão 
antecipada do contrato) acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse 
critério se o valor justo do pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. 
 

Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável a partir de 1º de janeiro de 2018 
 
Ativos financeiros 
a VJR 
 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é 
reconhecido no resultado. 

 
Ativos financeiros 
a custo amortizado 
 

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são 
reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. 

 
Instrumentos de 
dívida a VJORA 
 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada utilizando o método de juros 
efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos 
em ORA. No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é reclassificado para o resultado. 

 
Instrumentos 
patrimoniais a 
VJORA 
 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a 
menos que o dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos 
são reconhecidos em ORA e nunca são reclassificados para o resultado. 

 
Ativos financeiros - Política aplicável antes de 1 de janeiro de 2018 
 
O Grupo classificou os ativos financeiros nas seguintes categorias: 
 

 empréstimos e recebíveis;  

 ativos financeiros mantidos até o vencimento;  

 ativos financeiros disponíveis para venda; e  

 ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado, e dentro dessa categoria 
como: 

 ativos financeiros mantidos para negociação; 
 

 ativos financeiros designados ao valor justo por meio do resultado. 
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Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas: Política aplicável antes de 1 de janeiro de 2018 

Ativos financeiros a VJR 
 
Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, incluindo juros ou receita de 
dividendos, é reconhecido no resultado. 

Ativos financeiros 
mantidos até o 
vencimento 
 

Mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 

Empréstimos e recebíveis 
 

Mensurados ao custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. 

Ativos financeiros 
mantidos para venda 

Mensurados ao valor justo e as variações no valor justo, exceto as perdas por impairment, juros e diferenças cambiais 
sobre os instrumentos de dívida, foram reconhecidas em ORA e acumuladas na reserva de valor justo. Quando esses 
ativos foram desreconhecidos, os ganhos e perdas acumulados no patrimônio líquido foram reclassificados para o 
resultado. 

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente e ganhos e perdas 
 
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao VJR. 
Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao valor justo por meio do resultado caso 
for classificado como mantido para negociação, for um derivativo ou for designado como tal no 
reconhecimento inicial. Passivos financeiros mensurados ao VJR são mensurados ao valor justo 
e o resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros 
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos.  
 
A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou 
perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado. 
 
 

(iii) Desreconhecimento 
 
Ativos financeiros 
 
O Grupo desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa do 
ativo expiram, ou quando o Grupo transfere os direitos contratuais de recebimento aos fluxos de 
caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual substancialmente todos os 
riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos ou na qual o Grupo nem 
transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo 
financeiro e também não retém o controle sobre o ativo financeiro. 
 
O Grupo realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial, mas 
mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos. Nesses 
casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos. 
 
Passivos financeiros 
 
O Grupo desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada, 
cancelada ou expira. O Grupo também desreconhece um passivo financeiro quando os termos 
são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente diferentes, 
caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é reconhecido a valor 
justo. 
 
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a 
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos 
assumidos) é reconhecida no resultado. 
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(iv) Compensação 
 
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 
patrimonial quando, e somente quando, o Grupo tenha atualmente um direito legalmente 
executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma base líquida ou de 
realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 
 
 

(v) Instrumentos financeiros derivativos 
 
Instrumentos financeiros derivativos - política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 
2018 
 
O Grupo mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições aos riscos 
de variação de moeda estrangeira e taxa de juros. Derivativos embutidos são separados de seus 
contratos principais e registrados separadamente caso o contrato principal não seja um ativo 
financeiro e certos critérios sejam atingidos. 
 
Os derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os 
derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente 
registradas no resultado. 
 

k. Redução ao valor recuperável (Impairment) 
 

(i) Ativos financeiros não-derivativos 
 
Política aplicável a partir de 1º de Janeiro de 2018 
 
Instrumentos financeiros e ativos contratuais 
O Grupo reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre: 
 

 ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;  

O Grupo mensura a provisão para perda em um montante igual à perda de crédito esperada para 
a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como perda de crédito 
esperada para 12 meses. 
 

 títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e 

 outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de 
inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado 
significativamente desde o reconhecimento inicial. 

As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a 
um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. 
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Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o 
reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, o Grupo considera 
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou 
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na 
experiência histórica do Grupo, na avaliação de crédito e considerando informações 
prospectivas (forward-looking). 
 
O Grupo presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente se 
este estiver com mais de 90 dias de atraso. 
 
O Grupo considera um ativo financeiro como inadimplente quando: 
 

 é pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo, sem 
recorrer a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou 

 o ativo financeiro estiver vencido há mais de 90 dias. 

 As perdas de crédito esperadas para a vida inteira são as perdas esperadas com crédito que 
resultam de todos os possíveis eventos de inadimplemento ao longo da vida esperada do 
instrumento financeiro. 

 As perdas de crédito esperadas para 12 meses são perdas de crédito que resultam de possíveis 
eventos de inadimplência dentro de 12 meses após a data do balanço (ou em um período mais 
curto, caso a vida esperada do instrumento seja menor do que 12 meses). 

O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período 
contratual máximo durante o qual o Grupo está exposto ao risco de crédito. 
 
Mensuração das perdas de crédito esperada 
 
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de 
crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as 
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos ao Grupo de acordo 
com o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo espera receber). 
 
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. 
 
Ativos financeiros com problemas de recuperação 
 
Em cada data de balanço, o Grupo avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo 
amortizado e os títulos de dívida mensurados ao VJORA estão com problemas de recuperação. 
Um ativo financeiro possui ”problemas de recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos 
com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro. 
 
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os 
seguintes dados observáveis: 
 

 dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário;  

 quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 dias; 
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 reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não seriam aceitas em condições 
normais;  

 a probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização 
financeira; ou  

 o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. 

 
Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 
 
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do 
valor contábil bruto dos ativos. 
 
Para títulos de dívida mensurados ao VJORA, a provisão para perdas é debitada no resultado e 
reconhecida em ORA. 
 
Baixa 
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo não tem expectativa 
razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação a clientes 
individuais, o Grupo adota a política de baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro 
está vencido há 180 dias com base na experiência histórica de recuperação de ativos similares.  
 
Com relação a clientes corporativos, o Grupo faz uma avaliação individual sobre a época e o 
valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de recuperação. O Grupo 
não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado. No entanto, os ativos 
financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos 
procedimentos do Grupo para a recuperação dos valores devidos. 
 
Política aplicável antes de 1º de Janeiro de 2018 
 
Ativos financeiros não derivativos 
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado eram avaliados em cada data de balanço para determinar se havia evidência objetiva 
de perda por redução ao valor recuperável. 
 
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor incluia: 
 

 inadimplência ou atrasos do devedor;  

 reestruturação de um valor devido ao Grupo em condições que não seriam aceitas em condições 
normais;  

 indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial;  

 mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores;  

 o desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras; ou  
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 dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa 
esperados de um grupo de ativos financeiros. 

Para investimentos em títulos patrimoniais, evidência objetiva de perda por redução ao valor 
recuperável incluia um declínio significativo ou prolongado no seu valor justo abaixo do custo.  

Ativo financeiro 
mensurado a custo 
amortizado 

O Grupo considerava evidência de perda de valor de ativos mensurados 
pelo custo amortizado tanto em nível individual como em nível coletivo. 
Todos os ativos individualmente significativos eram avaliados quanto à 
perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tinham sofrido 
perda de valor individualmente eram então avaliados coletivamente quanto 
a qualquer perda de valor que pudesse ter ocorrido, mas não tinha ainda 
sido identificada. Ativos que não eram individualmente significativos eram 
avaliados coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento 
de ativos com características de risco similares. 
 
 
Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, o 
Grupo utilizava tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores 
de perda incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração 
se as condições econômicas e de crédito atuais eram tais que as perdas reais 
provavelmente seriam maiores ou menores que as sugeridas pelas 
tendências históricas. 
 
Uma perda por redução ao valor recuperável foi calculada como a diferença 
entre o valor contábil e o valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados, descontados à taxa de juros efetiva original do ativo. As perdas 
foram reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. 
Quando o Grupo considerou que não havia expectativas razoáveis de 
recuperação, os valores foram baixados. Caso a perda por redução ao valor 
recuperável tenha posteriormente diminuído e a diminuição fosse 
relacionada objetivamente a um evento subsequente ao reconhecimento da 
perda por redução ao valor recuperável, a provisão era revertida através do 
resultado. 
 

Ativo financeiro 
disponível para venda 

Perdas por redução ao valor recuperável de ativos financeiros disponíveis 
para venda eram reconhecidas pela reclassificação da perda acumulada 
reconhecida em ajustes de avaliação patrimonial no patrimônio líquido para 
o resultado. A perda reclassificada era a diferença entre o custo de 
aquisição, líquido de qualquer reembolso e amortização do principal, e o 
valor justo atual, diminuído de qualquer redução por perda de valor 
recuperável previamente reconhecida no resultado. Caso o valor justo de 
um título de dívida disponível para venda, para o qual havia sido 
reconhecida uma perda no valor recuperável, tivesse posteriormente 
apresentado aumento e, esse aumento estivesse objetivamente relacionado a 
um evento ocorrido após a perda por redução no valor recuperável ter sido 
reconhecida, então a perda era revertida e o valor da reversão reconhecido 
no resultado. As perdas por redução ao valor recuperável reconhecidas no 
resultado para instrumentos patrimoniais classificados como ativos 
financeiros disponíveis para venda não eram revertidas. 
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(ii) Ativos não financeiros 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo, que não os ativos biológicos, 
propriedade para investimento, estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data 
de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal 
indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado. No caso do ágio, o valor 
recuperável é testado anualmente. 
 
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades 
Geradoras de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas 
de caixa pelo seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das 
entradas de caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado 
às UGCs ou grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da 
combinação. 
 
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor 
justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros 
estimados, descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos 
que reflita as avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos 
específicos do ativo ou da UGC. 
 
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou 
UGC exceder o seu valor recuperável. 
 
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas 
reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio 
alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros 
ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. 
 
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto 
aos demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na 
extensão em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido 
apurado, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido 
reconhecida. 
 

l. Provisões 
As provisões são reconhecidas quando se tem uma obrigação presente, legal ou não 
formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.  
 
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a 
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do 
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do 
desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como 
despesa financeira. 
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m. Arrendamentos 
(i) Determinando quando um contrato contém um arrendamento 

No início do contrato, o Grupo determina se ele é ou contém um arrendamento. 
 
No início ou na reavaliação sobre se um contrato contém um arrendamento, o Grupo separa os 
pagamentos e outras contraprestações requeridas pelo contrato referentes ao arrendamento 
daquelas referentes aos outros elementos do contrato com base no valor justo relativo de cada 
elemento. Se o Grupo conclui, para um arrendamento financeiro, que é impraticável separar os 
pagamentos de forma confiável, então o ativo e o passivo são reconhecidos por um montante 
igual ao valor justo do ativo; subsequentemente, o passivo é reduzido quando os pagamentos 
são efetuados e o custo financeiro associado ao passivo é reconhecido utilizando a taxa de 
captação incremental do Grupo. 
 

(ii) Ativos arrendados 
Arrendamentos de ativo imobilizado que transferem para o Grupo substancialmente todos os 
riscos e benefícios de propriedade são classificados como arrendamentos financeiros. No 
reconhecimento inicial, o ativo arrendado é mensurado por montante igual ao menor entre o seu 
valor justo e o valor presente dos pagamentos mínimos do arrendamento. Após o 
reconhecimento inicial, o ativo é contabilizado de acordo com a política contábil aplicável ao 
ativo. 
 
Os ativos mantidos sob outros arrendamentos são classificados como arrendamentos 
operacionais e não são reconhecidos no balanço patrimonial do Grupo. 
 

(iii) Pagamentos de arrendamentos 
Os pagamentos para arrendamentos operacionais são reconhecidos no resultado pelo método 
linear pelo prazo do arrendamento. Os incentivos recebidos são reconhecidos como parte 
integrante das despesas totais de arrendamento, ao longo da vigência do arrendamento. 
 
Os pagamentos mínimos de arrendamento efetuados sob arrendamentos financeiros são 
alocados como despesas financeiras e redução do passivo a pagar. As despesas financeiras são 
alocadas em cada período durante o prazo do arrendamento visando produzir uma taxa periódica 
constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo. 
 

9 Novas normas e interpretações ainda não efetivas 
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2018. 
O Grupo não adotou essas alterações na preparação destas demonstrações financeiras. 
 
Entre as normas que ainda não estão em vigor, espera-se que o CPC 06 (R2)/IFRS 16 tenha um 
impacto material nas demonstrações financeiras do Grupo no período de aplicação inicial. 
 

a. CPC 06 (R2)/IFRS 16 - Arrendamentos 
O Grupo deverá adotar o CPC 06(R2)/IFRS 16 - Arrendamentos a partir de 1º de janeiro de 
2019. O Grupo avaliou o potencial impacto que a aplicação inicial do CPC 06 (R2)/IFRS 16 terá 
sobre as demonstrações financeiras consolidadas, conforme descrito abaixo. Os impactos reais 
da adoção da norma a partir de 1º de janeiro de 2019 poderão mudar porque as novas políticas 
contábeis estão sujeitas à mudança até que o Grupo apresente suas primeiras demonstrações 
financeiras que incluam a data da aplicação inicial. 
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O CPC 06 (R2)/IFRS 16 introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no 
balanço patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso 
que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que 
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções estão disponíveis 
para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do arrendador 
permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a classificar os 
arrendamentos em financeiros ou operacionais. 
 
O CPC 06 (R2)/IFRS 16 substitui as normas de arrendamento existentes, incluindo o CPC 
06/IAS 17 Operações de Arrendamento Mercantil e o ICPC 03/IFRIC 4, SIC 15 e SIC 27 
Aspectos Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. 
 
Não se espera nenhum impacto significativo sobre os arrendamentos financeiros do Grupo. 
 

(i)     Transição 
O Grupo pretende aplicar o CPC 06(R2)/IFRS 16 inicialmente em 1º de janeiro de 2019, 
utilizando a abordagem retrospectiva modificada. Portanto, o efeito cumulativo da adoção do 
CPC 06(R2)/IFRS 16 será reconhecido como um ajuste no saldo de abertura dos lucros 
acumulados em 1º de janeiro de 2019, sem atualização das informações comparativas. 
 
O Grupo planeja aplicar o expediente prático com relação à definição de contrato de 
arrendamento na transição. Isso significa que aplicará o CPC 06(R2)/IFRS 16 a todos os 
contratos celebrados antes de 1º de janeiro de 2019 que eram identificados como arrendamentos 
de acordo com o CPC 06(R1)/IAS 17 e a ICPC 03/IFRIC 4. 
 
 

b. Outras normas 
 
As seguintes normas alteradas e interpretações não deverão ter um impacto significativo nas 
demonstrações financeiras consolidadas do Grupo. 
 

 IFRIC 23/ICPC 22 Incerteza sobre Tratamentos de Tributos sobre o Lucro. 

 Características de Pré-Pagamento com Remuneração Negativa (Alterações na IFRS 9). 

 Investimento em Coligada, em Controlada e em Empreendimento Controlado em Conjunto 
(Alterações no CPC 18(R2)/IAS 28). 

 Alterações no Plano, Reduções ou Liquidação do Plano (Alterações no CPC 33/IAS 19). 

 Ciclo de melhorias anuais nas normas IFRS 2015-2017 - várias normas. 

 Alterações nas referências à estrutura conceitual nas normas IFRS. 

 IFRS 17 Contratos de Seguros. 
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10 Caixa e equivalentes de caixa 
 

  
 
 
 

11 Outros investimentos, incluindo derivativos 
 

 
 
 
As aplicações financeiras referem-se substancialmente a aplicações em títulos de renda fixa, 
com taxa de remuneração atrelada à aproximadamente 100% do CDI em 2018 e 2017.  
 
 

12 Contas a receber de clientes 
 

 

Consolidado

2018

Duplicatas a Receber 101.236
Partes relacionadas (i) 717
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (6.560)

95.393

 
 

(i) Os saldos de partes relacionadas estão demonstrados na nota explicativa 32. 

Consolidado
2018

Bancos conta movimento 2.451
Caixa 29

2.480

Consolidado
2018

Aplicações financeiras - Itaú 34.701
Aplicações financeiras - Bradesco 13.125
Aplicações financeiras - Banco da Amazônia 1.065
Aplicações financeiras - Mercantil do Brasil -
Aplicações financeiras - Banco do Brasil 84.509
Aplicações financeiras - CEF 73
Aplicações financeiras - Safra 1.349
Aplicações financeiras - Banpará 1.592
Swaps de taxa de juros utilizados para hedging 872

137.286
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Em 31 de dezembro de 2018, a abertura das contas a receber por idade de vencimento 
era composta como segue: 
 

 
 
 
A movimentação da perdas de crédito esperadas é apresentada a seguir: 
 

 
 
 

13 Estoques 

  

A Administração efetuou avaliação dos estoques e considerou que não existe a necessidade de 
constituição de provisão de perdas. 

 
 
 
 
 
 
 

Consolidado
2018

A Vencer 72.063
Vencido de 0 a 30 dias 16.423
Vencido de 31 a 60 dias 3.911
Vencido de 61 a 90 dias 2.996
Vencido acima de 91 dias 6.560

101.953

Consolidado

Saldo inicial (8.162)

Adições / baixas 1.602

Saldo em 31 de Dezembro de 2018 (6.560)

Consolidado
2018

Matérias-primas e embalagens 25.421
Produtos acabados e em processo 21.591
Produtos em consignação e outros 3.804

50.816
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14 Impostos a recuperar  

 
Os saldos de impostos a recuperar estão registrados pelo seu valor de realização e não são 
esperadas perdas adicionais e referem-se a créditos gerados nas operações normais das 
empresas, podendo ser compensados com tributos da mesma natureza.  
 

(a) A segregação entre circulante e não circulante para o ICMS está relacionado ao prazo de 
aproveitamento dos créditos fiscais aplicáveis na aquisição do ativo imobilizado.  

 

15 Investimentos 
 
 

a. Composição controladora 

  

 
 
 

Consolidado
2018

Circulante

IRPJ e CSLL 12.548
ICMS 5.307
IPI 2.125
PIS e COFINS 3.341
INSS 1.372
Impostos retidos e outros 61

24.754

Não Circulante
ICMS 2.764
IRPJ e CSLL 4

2.768

Impostos a recuperar circulante e não circulante 27.522

 % de % no Capital Patrimônio Lucro líquido
 Participação votante líquido (prejuízo)
   
Empresas Consolidadas
BAUMINAS Investimentos Ltda. 100% 100%                 36.642 6.315
BAUMINAS Química S.A. 100% 100%               107.952 (1.447)
BAUMINAS Ambiental 100% 100%                   4.828 1.530
BAUMINAS Distribuição 100% 100%                     306 (51)
BAUMINAS Energia e Serv. Ltda. 100% 100%                     528 28
BAUMINAS Química NNE Ltda 66% 66%               109.976 19.771

Valor do Investimento 260.231              26.145               
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b. Movimentação controladora 

 

 
 

c. Composição consolidado 
 

 
 

d. Movimentação consolidado 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% de Participação
Empresas Controladas Participação 2017 Adições no resultado 2018

  
BAUMINAS Investimentos Ltda. 100% -                     30.327               6.315                 36.642               
BAUMINAS Química S.A. 100% -                     109.399              (1.447) 107.952              
BAUMINAS Ambiental 100% -                     3.298                 1.530 4.828                 
BAUMINAS Distribuição 100% -                     357                    (51) 306                    
BAUMINAS Energia e Serv. Ltda. 100% -                     500                    28 528                    
BAUMINAS Química NNE Ltda 66% -                     88.561               19.771 109.976              

                       -                 232.442                 26.145               260.231 

 % de % no Capital Patrimônio Lucro líquido
 Participação votante líquido (prejuízo)
   
Empresas Consolidadas
B&G 50% 50%                 47.417 7.198

Valor do Investimento 47.417               7.198                 

% de Ágio na Participação
Participação 2017 Adições aquisição no resultado 2018

 
B&G Participações S.A. 50,00% - 23.111 17.108 7.198 47.417               

Saldo em 31/12/2017 (não auditado) -                  
(+) Equivalência patrimonial 7.198               
(-) Distribuição de dividendos desproporcionais (17.415)

Saldo em 31/12/2018 (10.217)
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16 Imobilizado  
 

a. Composição imobilizado 
 

 
 
 
 
 

b. Movimentação  
 
 
 

 
 

 
 
As controladas da Companhia concedem veículos financiados como garantia para os contratos 
de leasing e Finame. 

Custo Histórico
 Depreciação 
Acumulada 

Saldo Líquido

Terrenos 6.085 (0)                             6.085

Edificações e Construções 88.651 (4.962)                      83.689

Máquinas e Equipamentos 81.427 (13.916)                    67.511

Móveis e Utensílios 1.444 (484)                         959

Veículos 60.829 (17.921)                    42.908

Equipamentos de Informática 1.893 (1.060)                      833

Imobilizado em andamento 49.757 -                               49.757

Imobilizado em poder de Terceiros 679 (11)                           668

Total do Imobilizado 290.764 (38.354)                    252.410

2018

Saldo inicial
 Aquisições de 

empresas 
Adições Baixas Transferências 2018

Terrenos 3.686 2.488 -                      (90)                      -                      6.085                   
Edificações e Construções 53.250 28.411 393 (1.001)                  7.598 88.651                 
Máquinas e Equipamentos 65.530 9.916 5.082 (1.435)                  2.334 81.427                 
Móveis e Utensílios 1.141 189 127 (15)                      -                      1.444                   
Veículos 60.755 242 6.615 (6.783)                  -                      60.829                 
Equipamentos de Informática 1.399 144 363 (12)                      -                      1.893                   
Imobilizado em andamento 44.114 -                      15.576 -                          (9.933)                  49.757                 
Imobilizado em poder de Terceiros 513 -                      166 -                          -                      679                      
Aeronave -                      -                      9.769 (9.769)                  -                      -                      

Total do Imobilizado 230.388 41.389 38.091 (19.104)                -                      290.764               

Total do Custo 230.388 41.389 38.091                 (19.104)                -                      290.764               

Movimentação da Depreciação Acumulada Saldo inicial Adições Baixas 2018

Terrenos -                      -                          -                          -                      
Edificações e Construções (4.110)                  (1.090)                  237                      (4.963)                  
Máquinas e Equipamentos (12.298)                (2.128)                  509                      (13.916)                
Móveis e Utensílios (428)                     (65)                      9                         (484)                     
Veículos (17.805)                (2.903)                  2.788                   (17.921)                
Equipamentos de Informática (858)                     (212)                     10                        (1.060)                  
Imobilizado em andamento -                          -                          -                          -                          
Imobilizado em poder de Terceiros (3)                        (8)                        -                          (11)                      
Aeronave (153)                     153                      -                          

Total da Depreciação (35.502)                (6.558)                  3.706 (38.355)                
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A Companhia e suas controladas efetuaram análise de impairment e adequação do seu 
imobilizado e não identificou distorções significativas.  
 
 

17 Intangível 
 

  
(i) Refere-se ao ágio apurado na aquisição das participações nas empresas B&G, PIGMINAS, 

Embra e Laboratório (Nota 1). 

 
 

18 Empréstimos e financiamentos 

 
 
Em 24 de julho de 2018, houve a primeira emissão pública de Debêntures simples, não 
conversíveis em ações, pela BAUMINAS Log e Transporte S.A, com forma de captação de 
recursos para realização dos investimentos da Companhia no exercício de 2018, tendo como 
garantidoras as demais empresas do Grupo BAUMINAS. O valor total da emissão foi de 
R$210.000, compostos por 210.000 debêntures, com prazo de vencimento em 3 de julho de 
2023.  
 
A escritura apresenta cláusulas de covenants de acordo com as práticas usuais de mercado, que 
estabelecem, além de determinadas obrigações de praxe, a manutenção do limite de cobertura da 
dívida líquida através da relação da dívida líquida e o EBITDA, e a relação do EBITIDA e a 
despesas financeira líquida. A manutenção de “covenants” está baseada em relação às 
demonstrações financeiras combinadas do Grupo BAUMINAS. 

Consolidado
2018

Ágio (goodwill) (i) 79.212
Carteira de clientes alocada 6.024
Deságio (735)
Direitos de uso e outros 355

84.856

Consolidado
2018

Encargos Vencimento

Capital de giro Taxa média de CDI + 1,6% até 2022 44.495
Finame Taxa média de CDI + 0,98% até 2023 21.729
Leasing Taxa média de CDI + 13,99% até 2023 4.097
Debêntures 2,15% a.a 2023 214.723

285.044

Passivo circulante 25.429
Passivo não circulante 259.615

285.044
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Não foi identificado nenhum evento de não conformidade destes covenants em 31 de dezembro 
de 2018. 

 
19 Fornecedores 

 

 
 

20 Obrigações tributárias 
 

  
 

21 Obrigações sociais trabalhistas 

 
 

 Consolidado
2018

 
Matérias-primas 24.074
Mercadorias e serviços 12.169
Outras contas a pagar 23.333

59.576

 Consolidado
2018

Circulante
ICMS 3.431
Retenções na fonte 1.722
PIS e COFINS 2.424
Parcelamento de tributos 288
ISS 148
Demais tributos a pagar 1.775

9.788

Não Circulante
Parcelamento de tributos 1.005
Demais tributos a pagar 6.034

7.039
Obrigações tributárias 16.827

 Consolidado

2018

Férias a pagar 5.463
Encargos sociais sobre folha a recolher 2.098
Salários 1.678

9.239
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22 Aquisições societárias a pagar 
 Consolidado  

 2018 

    

Grupo Pigminas 20.000 

B&G Participações 11.387  

 31.387  

 

 
23 Provisões para contingências 

 
 

 
 

(a) O Grupo figura como parte em processos que surgem no curso normal de suas operações, os 
quais incluem processos de natureza trabalhistas e cíveis com probabilidade provável de perda. 
O Grupo possui outras causas cíveis, tributárias e trabalhistas no valor de R$ 9.345 (R$5.379 em 
2017) cuja a probabilidade de perda é possível.  

(b) No ano de 2007, em função do rompimento de sua barragem denominada Barragem São 
Francisco, a Bauminas Mineração foi autuada e condenada ao pagamento de multa. No ano de 
2012, a Empresa obteve junto aos órgãos responsáveis através de um TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta), a conversão de parte do valor da multa em projetos ambientais no 
valor de R$13.052.  

 
 

24 Patrimônio líquido 
 

Capital social 

Em fevereiro de 2015, a BAUMINAS Participações S/A foi constituída com o capital social 
representado por 100.000 (Cem mil) cotas do valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, 
totalmente subscritas e integralizadas, em moeda corrente nacional. 

Em 6 de Março de 2018, os acionistas aprovaram, por unanimidade pelo aumento do capital 
social da BAUMINAS Participações S/A, no valor de R$ 232.680 decorrente da integralização 
das participações societárias detidas pelos sócios/acionistas das sociedades do Grupo Bauminas, 
composto por 232.679.613 ações ordinárias nominativas, com direito a voto, sem valor nominal 
e com valor de emissão de R$1,00 (um real) cada, totalmente subscrito e integralizado. 

 

 Consolidado

2018

Trabalhista 11.635

Cível 18.354

29.989
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Em 31 de dezembro de 2018, o capital social está representado por 232.779.613 cotas do valor 
nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, totalmente subscritas e integralizadas, em moeda 
corrente nacional, conforme demonstrativo abaixo: 

  

Reserva legal 
Constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício nos termos do art. 193 da 
Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.  
 
Reserva de lucros 
A conta de reserva de lucros é constituída com os resultados remanescentes após a definição da 
administração quanto aos percentuais de lucros destinados à distribuição aos acionistas e 
constituição de outras reservas de acordo com a legislação societária. 
 
Juros sobre capital próprio (“JCP”) 
 
A Empresa e suas controladas efetuaram o cálculo dos juros sobre capital próprio, de acordo 
com a legislação vigente, inclusive recolhendo o Imposto de Renda de 15% sobre o resultante 
deste cálculo.  
 

25 Instrumentos financeiros 
 
O efeito da aplicação inicial do CPC 48/IFRS 9 nos instrumentos financeiros do Grupo está 
descrito na Nota explicativa 6. Devido ao método de transição escolhido, as informações 
comparativas não foram reapresentadas para refletir os novos requerimentos. 
 
Não há diferença entre os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros. 
 

a. Mensuração do valor justo 
 

(i) Técnicas de avaliação e inputs significativos não observáveis 
As tabelas abaixo apresentam as técnicas de valorização utilizadas na mensuração dos valores 
justos de Nível 2 e 3 para instrumentos financeiros mensurados ao valor justo no balanço 
patrimonial, assim como os inputs não observáveis significativos utilizados. Os processos de 
avaliação estão descritos na Nota explicativa 6. 
 
 
 

Acionistas Valor Participação

Andréia Barbosa Silva 37.998                    16,3%
Leonardo Barbosa Silva 37.998                    16,3%
Esp.Márcio Barbosa Silva Bissoli 37.998                    16,3%
Marcus Tadeu Barbosa Silva 37.998                    16,3%
Simone Barmosa Silva 37.998                    16,3%
Túlio Barbosa Silva 37.998                    16,3%
Fiebig Participações Ltda 4.793                      2,1%

232.780                 100%

BAUMINAS Participações S/A
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Instrumentos financeiros mensurados ao valor justo 

 
Tipo Técnica de avaliação 

Inputs 
significativos 
não 
observáveis 

 
Relacionamento entre os 
inputs significativos não 
observáveis e mensuração do 
valor justo 

Títulos de dívida 
corporativos 

Técnica de comparação de mercado / fluxos de caixa 
descontados: O valor justo é estimado considerando 
(i) preços cotados atuais ou recentes para títulos 
idênticos em mercados que não estão ativos e (ii) o 
valor presente líquido calculado usando taxas de 
desconto derivadas de retornos correntes cotados de 
títulos negociados em mercados ativos com prazo de 
vencimento e classificação de crédito similares, 
ajustados por um fator de liquidez. 

Não aplicável. Não aplicável. 

Swaps de taxa de 
juros 

Modelos de swap: O valor justo é calculado com 
base no valor presente dos fluxos de caixa futuros 
estimados. As estimativas dos fluxos de caixa 
futuros de taxas pós-fixadas são baseadas em taxas 
cotadas de swap, preços futuros e taxas de juros de 
empréstimos interbancários. Os fluxos de caixa 
estimados são descontados utilizando uma curva 
construída a partir de fontes similares e que reflete a 
taxa de referência interbancária relevante utilizada 
pelos participantes do mercado para esta finalidade 
ao precificar swaps de taxa de juros. A estimativa do 
valor justo está sujeita a um ajuste de risco de 
crédito que reflete o risco de crédito do Grupo e da 
contraparte, calculado com base nos spreads de 
crédito derivados de credit default swaps ou preços 
atuais de títulos negociados. 

Não aplicável. Não aplicável. 

 
Instrumentos financeiros não mensurados ao valor justo 

Tipo Técnica de avaliação 

 
Inputs significativos não 
observáveis 

Outros passivos financeiros* 
Fluxos de caixa descontados: O modelo de avaliação 
considera o valor presente do pagamento esperado, 
descontado utilizando uma taxa de desconto ajustada ao risco. 

Não aplicável. 

 

(*)        Outros passivos financeiros incluem empréstimos bancários com e sem garantia, títulos de dívida emitidos sem 
garantia, notas conversíveis - componente passivo, ações preferenciais resgatáveis, empréstimos de coligadas e 
passivos de arrendamento mercantil financeiro. 

b. Gerenciamento dos riscos financeiros 
 

(i) Estrutura de gerenciamento de risco  
O Administração da Companhia tem a responsabilidade global sobre o estabelecimento e 
supervisão da estrutura de gerenciamento de risco do Grupo, sendo responsável pelo 
desenvolvimento e acompanhamento das políticas de gerenciamento de risco do Grupo.  
 
As políticas de gerenciamento de risco do Grupo são estabelecidas para identificar e analisar os 
riscos aos quais o Grupo está exposto, para definir limites de riscos e controles apropriados, e 
para monitorar os riscos e a aderência aos limites definidos. As políticas de gerenciamento de 
risco e os sistemas são revisados regularmente para refletir mudanças nas condições de mercado 
e nas atividades do Grupo. O Grupo através de suas normas e procedimentos de treinamento e 
gerenciamento, busca manter um ambiente de disciplina e controle no qual todos os 
funcionários tenham consciência de suas atribuições e obrigações. 
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(ii) Risco de crédito 
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, incluindo contas a receber em aberto. 
 
O Grupo busca manter um volume de disponibilidades suficientes para fazer frente: (i) à sua 
necessidade de capital de giro; (ii) aos investimentos orçados nos planos de negócios; e (iii) às 
condições adversas que possam demandar maiores investimentos em capital de giro. Esses 
recursos são alocados de forma a: (i) buscar retorno compatível com a volatilidade máxima 
determinada pela política de riscos e de investimentos; (ii) evitar o risco de crédito decorrente 
de concentração em poucos títulos; e (iii) acompanhar a variação da taxa de juros de mercado. 
 
No que diz respeito às aplicações financeiras e aos demais investimentos, o Grupo têm como 
política não ter grande concentração de investimentos em um único grupo econômico, no 
momento, a concentração ocorre devido a captação ocorrida no ano de 2018. 
 
Não foram reconhecidas perdas por redução ao valor recuperável sobre ativos financeiros e de 
contrato reconhecidas no resultado. 
 
Informações comparativas nos termos do CPC 38/IAS 39 
Uma análise da qualidade de crédito do saldo de contas a receber de clientes que não estavam 
vencidas nem reduzidas ao valor recuperável e o vencimento das contas a receber de clientes 
vencidas mas não reduzidas ao valor recuperável está apresentada na nota 13. 
 
Avaliação da perda esperada de crédito para clientes em 1º de janeiro e em 31 de 
dezembro de 2018 
 
A Administração do Grupo BAUMINAS efetuou a análise da carteira de clientes para avaliar os 
efeitos e reflexos na mudança da perspectiva de perda das empresas. A análise abrangeu a 
totalidade da carteira de clientes em seus últimos 3 anos e em comparação a perda efetiva 
apurada pelo Grupo BAUMINAS. 
 
As taxas de perda são baseadas na experiência real de perda de crédito verificada nos últimos 
três anos. Essas taxas foram multiplicadas por fatores de escala para refletir as diferenças entre 
as condições econômicas durante o período em que os dados históricos foram coletados, as 
condições atuais e a visão do Grupo sobre as condições econômicas ao longo da vida esperada 
dos recebíveis. 
 
Desta forma, o Grupo não identificou a necessidade de realizar uma perda esperada de crédito 
para o exercício 2018, para a BAUMINAS Log. Para as empresas controladas de forma direta e 
indireta foi constituída uma provisão no montante de R$ 99 mil. 
 

(iii) Risco de liquidez 
É a dificuldade que as empresas do Grupo encontrarão em cumprir com as obrigações 
associadas aos seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com 
outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo na administração de liquidez é de garantir, o 
máximo possível, que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao 
vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de 
prejudicar a reputação das empresas do Grupo. 
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O Grupo e sua Administração alinham sua disponibilidade e geração de recursos de modo a 
cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 
 

c. Risco de mercado 
Risco de mercado é o risco de que alterações nos preços de mercado - tais como taxas de 
câmbio, taxas de juros e preços de ações - irão afetar os ganhos do Grupo ou o valor de seus 
instrumentos financeiros. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e 
controlar as exposições a riscos de mercado, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo 
otimizar o retorno. 
 
O Grupo utiliza derivativos para gerenciar riscos de mercado. Todas essas operações são 
conduzidas dentro das orientações estabelecidas pelo Comitê de Gerenciamento de Risco. 
 

d. Risco de taxa de juros 
Decorre da possibilidade do Grupo sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas 
de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de 
risco, a Empresa busca diversificar a captação de recursos em termos de taxas prefixadas ou 
pós-fixadas.  
 
 
Análise de sensibilidade de variações nas taxas de juros 
O Grupo está exposto a riscos e oscilações de taxas de juros em suas aplicações financeiras, 
títulos e valores mobiliários, e adiantamentos de contratos de câmbio. Em consonância com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, o Grupo realizou análise de sensibilidade dos principais 
riscos aos quais seus instrumentos financeiros estão expostos.  
 
Esses cenários foram definidos com base na expectativa da Administração para as variações das 
taxas de juros dos respectivos contratos sujeitos a esses riscos. As práticas contábeis adotadas 
no Brasil determinaram que fossem apresentados mais dois cenários, sendo apresentado neste 
caso, cenários com deterioração e apreciação das taxas em 25% (cenário I) e 50% (cenário II) da 
variável do risco considerado, além dos cenários prováveis. 
 
Abaixo, são considerados dois cenários de taxas de juros, apreciação e depreciação, com os 
respectivos impactos nos resultados: 
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e. Contratos de pagamentos líquidos ou similares 
O Grupo contrata operações de derivativos com base em contratos padrão da Associação 
Internacional de Swaps e Derivativos (AISD) que prevêem pagamentos líquidos. Em geral, com 
base nesses contratos, os direitos e obrigações de cada contraparte em um mesmo dia em relação 
a todas as transações em aberto e na mesma moeda, são agregados em um único montante 
líquido que é pago por uma parte para a outra. Em certas circunstâncias, por exemplo, quando 
um evento de crédito tal como inadimplência ocorre, todas as transações em aberto sob esse 
contrato são encerradas, o valor da liquidação é apurado e um único montante líquido é pago 
para liquidação de todas as transações. 
 
Tais contratos da AISD não atendem aos critérios para compensação de saldos no balanço 
patrimonial. Isso porque atualmente o Grupo não possui nenhum direito legal atualmente 
executável para compensar os montantes reconhecidos, porque o direito de compensação só 
pode ser exercido na ocorrência futura de determinados eventos, tais como a inadimplência de 
empréstimos bancários ou outros eventos de crédito. A tabela abaixo indica os valores contábeis 
dos instrumentos financeiros reconhecidos que estão sujeitos aos contratos mencionados acima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Operação Risco Cenário AtualBase - 31/12/18 25% 50%

CDI
Aumento (redução) da 

cotação CDI
1,0392% 6,4209% 4,8157% 3,2105%

Apreciação das taxas Deterioração das taxas

Títulos e Valores Imobiliários 2018
Taxa atual 

média
Cenário atual

Cenário I + 
25%

Cenário II + 
50%

Cenário I - 25% Cenário II - 50%

Aplicações financeiras - Banpará 1.588                           CDI 1.690              1.665           1.639           1.512                1.537                 

Aplicações financeiras - Basa 1.046                           CDI 1.114              1.097           1.080           996                   1.013                 

Aplicações financeiras - Bradesco 8.795                           CDI 9.359              9.218           9.077           8.371                8.512                 

Aplicações financeiras - Banco do Brasil 79.921                         CDI 85.053            83.770         82.487         76.073               77.356                

Aplicações financeiras - Caixa Econômica 73                               CDI 78                   76                75                69                     71                      

Aplicações financeiras - Itaú 37.303                         CDI 39.698            39.099         38.501         35.507               36.105                

Aplicações financeiras - Mercantil 6.582                           CDI 7.005              6.899           6.793           6.265                6.371                 

Aplicações financeiras - Safra 1.245                           CDI 1.325              1.305           1.285           1.185                1.205                 

Apreciação das taxas Deterioração das taxas

Empréstimos 2018
Taxa atual 

média
Cenário atual

Cenário I + 
25%

Cenário II + 
50%

Cenário I - 25% Cenário II - 50%

Capital de giro 44.495 CDI + 1,6% 47.352            47.350         46.635         41.640               42.355                

Leasing 4.097 0,98% 4.360              4.867           4.802           3.327                3.392                 

Finame 21.729 CDI + 13,99% 23.124            22.988         22.640         20.470               20.818                

Debentures 214.723 2,15% a.a 228.510           227.168        223.721        202.278             205.725              
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 Nota 

Valores brutos 
dos 

instrumentos 
financeiros no 

balanço 
patrimonial 

Instrumentos 
financeiros 

não 
compensados Valor líquido 

 
31 de dezembro de 2018     
Ativos financeiros     
Outros investimentos incluindo derivativos     
 Swap de taxa de juros  8.149 (872) 7.277 

     
Passivos financeiros     
Fornecedores e outras contas a pagar     
 Swap de taxa de juros   7.277 - 7.277 

 
 
 

26 Receita de vendas e serviços 
 

   
 
 

27 Custo de vendas e serviços 
 

  
 
 
 
 
 
 

Consolidado
 2018

Receita bruta de vendas 519.176
Receita bruta de prestação de serviços 72.557
(-) Tributos sobre receita (125.125)
(-) Devoluções de vendas (12.150)

Receita líquida de vendas 454.458

Consolidado
 2018

Matéria-prima (189.074)
Gastos gerais de fabricação/depreciação (68.229)
Mão de obra direta (33.245)
Mão de obra indireta (18.016)

(308.563)
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28 Despesas de vendas 
 

   
 

29 Despesas administrativas 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidado

 2018

Serviços de terceiros 4.615
Remuneração 3.555
Encargos socais e benefícios 3.092
Comissão sobre vendas 2.508
Viagens e estadias 1.442
Fretes e seguros de cargas 43.681
Aluguéis 656
Depreciação e amortização 641
Demais despesas de vendas 2.130

62.320

Consolidado
 2018

Serviços de terceiros 6.712
Encargos socais e benefícios 3.312
Remuneração 3.161
Depreciação e amortização 500
Viagens e estadias 740
Manutenção 1.231
Expediente 337
Aluguéis 109
Demais despesas administrativas 3.487

19.589
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30 Resultado financeiro 
 

   
 

31 Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 
 

a. Provisão para IR/CS corrente 
 
  

 
 
 
 
 

b. Provisão para IR/CS diferido 
 

   
 
 

Consolidado
 2018
Receitas Financeiras
Receita sobre aplicação financeira 5.180
Receita com juros 3.765
Descontos obtidos/ Outros 431

9.376

Despesas Financeiras
Juros sobre empréstimos (14.552)
Variação cambial e monetária (31)
Descontos concedidos (1.600)
Outros (3.865)

(20.048)

Resultado Financeiro (10.672)

Consolidado
2.018

Lucro antes do IRPJ/CSLL 36.737
IRPJ e CSLL apurados com base nas alíquotas normais – 34% 9.709
IRPJ e CSLL no resultado do exercício – corrente 7.868
IRPJ e CSLL no resultado do exercício – diferido 1.841

 

Saldo inicial 889

IR diferido exercício                                                                     1.841
IR da mais valia e carteira de clientes                                            10.156

Saldo IR diferido 2018                                                                12.886
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32 Partes relacionadas  
 
Todos os saldos em aberto com esta parte relacionada devem ser liquidados dentro do prazo de 
60 dias da data base das demonstrações financeiras e não possuem garantias. Nenhuma despesa 
foi reconhecida no ano em curso ou ano anterior para dívidas incobráveis ou duvidosas em 
relação aos valores devidos por partes relacionadas.  
 

a. Controladora 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consolidado
2018

Ativos fiscais diferidos 
Provisão para contingências                       6.497 
Provisão para perdas ativos                       1.309 
Prejuízo Fiscal e Base de Cálculo Negativa CSLL                            92 

                      7.898 
Passivos fiscais diferidos 
Diferença de depreciação fiscal - contábil - Imobilizado                      (9.043)
Ágio aquisição investimentos                    (10.286)
Outras (1.456)                     

                   (20.785)

Efeito líquido                    (12.886)

Resultado
 2018 2017 2018 2017 2018

(não auditado) (não auditado)
AFAC
BAUMINAS Química N/NE Ltda. 17.261 - - - -

17.261 - - - -

Empréstimos 
BAUMINAS Química S.A. - - 4.207 - 2.644
BAUMINAS Distribuição - - 305 - -
BAUMINAS Empreendimentos Soc. Ltda - - 107 - -
BAUMINAS Log e Transp. S.A. - 106 9.453 - 6.314
BAUMINAS Química N/NE Ltda. 90 - - - 2.652
NHEEL Química - - 1.550 - -
BAUMINAS Hidroazul Indústria e Comércio Ltda. - - - -
BAUMINAS Ambiental Serviços Ind. Química e Comércio Ltda 1.110 -
BAUMINAS Energia e Serviços Ltda - - 529 - -

90 106 17.261 - 11.609

Total 17.351 106 17.261 - 11.609

Ativo Passivo
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b. Consolidado 
 
 

 
 
Remuneração do pessoal chave da administração  
 
A remuneração do pessoal chave da administração, composta exclusivamente pelos diretores no 
montante de R$ 3.197 a título de remuneração e premiação. 

 
 
 
 
 

* * * 
 
 

Diretor Administrativo Financeiro 
José Heitor Leonardo 

 
 

Responsável Técnico 
Marcio Eduardo Garcia Romero 

Contador 
1SP214204/O-1. 

Ativo Passivo Resultado
 
Contas a receber
BAUMINAS Hidroazul Indústria e Comércio Ltda. 668                        2.589                     
BAUMINAS Mineração Ltda 49                          208                        

717 - 2.797

Outras contas
BAUMINAS Hidroazul Indústria e Comércio Ltda. 57 (27) -

57 (27) -

Empréstimos com partes relacionadas
BAUMINAS Prest. Serv. Consultoria Ltda 1 - -
BAUMINAS Mineração Ltda 5.139 - -
SIJOBIG – Administradora de Bens Ltda 1 - -
Sijosi Indústria e Comércio - 10 -

5.141 10 -

Total 5.915 (17) 2.797

2018
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