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Relatório de revisão do auditor independente sobre as informações contábeis 
intermediárias condensadas 

 
 
Aos  
Administradores e Acionistas da 

Camil Alimentos S.A.  
São Paulo (SP) 
 
Introdução 
 
Revisamos as informações contábeis intermediárias condensadas, individuais e consolidadas, da 
Camil Alimentos S.A. (“Companhia”), referentes ao trimestre findo em 31 de maio de 2017, que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de maio de 2017, e as respectivas demonstrações do 
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o 
trimestre findo naquela data, incluindo as notas explicativas. 
 
A Administração é responsável pela elaboração das informações contábeis intermediárias 
condensadas individuais e consolidadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 21 (R1) - 
Demonstração Intermediária e com a norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, 
emitida pelo International Accounting Standards Board (IASB). Nossa responsabilidade é a de 
expressar uma conclusão sobre essas informações contábeis intermediárias com base em nossa 
revisão. 
 
Alcance da revisão 
 
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de 
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo 
Auditor da Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the 
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações intermediárias 
consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos assuntos 
financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros procedimentos de 
revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida 
de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter segurança de 
que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser identificados em 
uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria. 
 
Conclusão sobre as informações contábeis intermediárias condensadas individuais e 
consolidadas 
 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que 
as informações contábeis intermediárias condensadas individuais e consolidadas acima referidas não 
foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21 (R1) e o IAS 34. 
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Outros assuntos 
 
Demonstrações dos valores adicionados 
 
Revisamos, também, as demonstrações dos valores adicionados (DVA), individuais e consolidadas, 
referente ao trimestre findo em 31 de maio de 2017, preparadas sob responsabilidade da 
Administração da Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida pela 
legislação societária brasileira para companhias abertas e considerada informação suplementar pelas 
IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essas demonstrações foram submetidas aos 
mesmos procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos 
conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não foram elaboradas, em todos os seus 
aspectos relevantes, em relação às informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. 
 
São Paulo, 14 de julho de 2017. 
 
ERNST & YOUNG  
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6 
 
 
 
 
 
Douglas Travaglia Lopes Ferreira 
Contador CRC-1SP218313/O-4 
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Camil Alimentos S.A. 
 
Balanços patrimoniais  
31 de maio e 28 de fevereiro de 2017 
(Em milhares de reais) 
 
 

  Controladora Consolidado 

 Nota 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

Ativo      
Circulante      
Caixa e equivalentes de caixa 3 206.634 95.005 268.619 139.698 
Aplicações financeiras 4 21.758 470.677 21.758 470.677 
Contas a receber 5 425.067 479.236 602.907 676.680 
Estoques 6 587.140 579.245 1.438.272 953.862 
Instrumentos financeiros  - 614 - 614 
Impostos a recuperar  66.430 67.597 73.884 75.744 
Partes relacionadas  8.037 5.498 17.111 10.218 
Outros créditos  26.076 20.591 56.563 41.104 
Despesas do exercício seguinte  6.503 8.095 10.178 11.236 

Total do ativo circulante  1.347.645 1.726.558 2.489.292 2.379.833 
      
Não circulante      
Aplicações financeiras 4 33.502 32.597 33.502 32.597 
Impostos a recuperar  1.724 1.867 1.724 1.867 
Partes relacionadas  17.524 15.934 - - 
Estoques 6 6.933 8.604 8.142 9.766 
Depósitos judiciais  7.180 8.776 8.175 9.220 
Outros créditos  3.003 4.867 7.713 9.462 

   69.866 72.645 59.256 62.912 
       
Investimentos 7 807.346 765.331 27.644 27.258 
Imobilizado 8 491.485 494.095 802.743 797.746 
Intangível 9 227.623 229.201 565.990 562.889 

Total do ativo não circulante  1.596.320 1.561.272 1.455.633 1.450.805 
       
       
       
       
Total do ativo  2.943.965 3.287.830 3.944.925 3.830.638 
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  Controladora Consolidado 

 Nota 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

Passivo e patrimônio líquido      
Circulante      
Fornecedores 6 227.987 322.575 804.387 467.881 
Instrumentos financeiros  413 - 413 - 
Empréstimos e financiamentos 10.a 315.068 488.872 432.611 634.093 
Debêntures 10.b 175.790 146.078 175.790 146.078 
Partes relacionadas  12.225 26.060 4.226 4.546 
Obrigações sociais  30.214 26.846 43.049 37.918 
Impostos a recolher  22.234 24.222 30.611 34.793 
Provisão para férias e encargos  20.551 16.579 36.158 27.407 
Programa de parcelamento especial  10.052 9.613 10.213 9.780 
Outras contas a pagar  5.835 7.823 86.194 47.873 

Total do passivo circulante  820.369 1.068.668 1.623.652 1.410.369 
        
Não circulante      
Empréstimos e financiamentos 10.a 79.173 81.672 258.712 262.743 
Debêntures 10.b 531.105 614.376 531.105 614.376 
Programa de parcelamento especial  47.845 49.871 48.680 50.745 
Imposto de renda diferido 13.b 91.410 83.209 105.924 99.935 
Provisão para demandas judiciais 12 32.520 29.256 35.144 31.539 
Outras contas a pagar  55 55 220 208 

Total do passivo não circulante  782.108 858.439 979.785 1.059.546 
        
Patrimônio líquido      
Capital social  581.374 581.374 581.374 581.374 
Reservas de lucros  441.961 479.697 441.961 479.697 
Ajuste de avaliação patrimonial  318.153 299.652 318.153 299.652 

Total do patrimônio líquido  1.341.488 1.360.723 1.341.488 1.360.723 
        
         
Total do passivo e do patrimônio líquido  2.943.965 3.287.830 3.944.925 3.830.638 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas. 
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Camil Alimentos S.A. 
 
Demonstrações dos resultados  
Períodos de três meses findos em 31 de maio de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação, expresso em reais) 

 
 
  Controladora Consolidado 

 Nota 31/05/2017 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2016 

      
      
Receita líquida de vendas e serviços 15 931.183 804.531 1.225.559 1.136.217 
Custos das vendas e serviços  (708.076) (584.228) (928.159) (842.359) 

Lucro bruto  223.107 220.303 297.400 293.858 
Receitas (despesas) operacionais      
Despesas com vendas  (94.475) (86.148) (133.390) (128.267) 
Despesas gerais e administrativas  (47.104) (39.027) (61.578) (53.167) 
Resultado de equivalência patrimonial 7 22.447 13.735 (875) (996) 
Outras receitas (despesas) operacionais  826 (8.579) 4.494 (8.059) 

Lucro antes das receitas e despesas financeiras  104.801 100.284 106.051 103.369 
Despesas financeiras 14 (48.173) (41.688) (54.692) (49.484) 
Receitas financeiras 14 27.369 9.854 31.896 16.771 

Resultado antes dos impostos  83.997 68.450 83.255 70.656 
Imposto de renda e contribuição social      
Corrente 13.a (14.599) (17.312) (16.763) (21.181) 
Diferido 13.a (8.201) (307) (5.295) 1.356 

Total Imposto de renda e contribuição social  (22.800) (17.619) (22.058) (19.825) 

Lucro líquido do período  61.197 50.831 61.197 50.831 

Lucro líquido, básico e diluído, por ação do capital social - R$  0,50 0,45   

 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas. 
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Camil Alimentos S.A. 
 
Demonstrações dos resultados abrangentes 
Períodos de três meses findos em 31 de maio de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 
 Controladora e Consolidado 

 31/05/2017 31/05/2016 

   
Lucro líquido do período 61.197 50.831 
   
Outros resultados abrangentes:   
Diferenças cambiais sobre conversão de operações estrangeiras 19.568 (65.565) 
   
Resultado abrangente do período, líquido de impostos 80.765 (14.734) 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas. 
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Camil Alimentos S.A. 
 
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - controladora e consolidado 
Períodos de três meses findos em 31 de maio de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 

   Reservas de lucros    

 Nota Capital social Reserva legal 
Lucros a 
distribuir 

Ajuste de 
avaliação 

patrimonial 
Lucros 

acumulados Total 

        
Saldos em 29 de fevereiro de 2016  527.428 34.024 396.756 468.230 - 1.426.438 
Variação cambial sobre investimentos no exterior 7 - - - (65.565) - (65.565) 
Realização depreciação do valor justo, líquido de 

impostos  - - - (1.053) 1.053 - 
Lucro líquido do período  - - - - 50.831 50.831 
Destinação proposta:        

Constituição de reserva legal  - 2.542 - - (2.542) - 
Constituição de reserva de lucros a distribuir  - - 49.342 - (49.342) - 

Saldos em 31 de maio de 2016  527.428 36.566 446.098 401.612 - 1.411.704 
        

Saldos em 28 de fevereiro de 2017  581.374 44.101 435.596 299.652 - 1.360.723 

Variação cambial sobre investimentos no exterior 7 - - - 19.568 - 19.568 

Realização depreciação do valor justo, líquido de 
impostos  - - - (1.067) 1.067 - 

Lucro líquido do período  - - - - 61.197 61.197 

Destinação proposta:        
Distribuição de dividendos 11.a - - (100.000) - - (100.000) 

Constituição de reserva legal  - 3.060 - - (3.060) - 

Constituição de reserva de lucros a distribuir  - - 59.204 - (59.204) - 

Saldos em 31 de maio de 2017  581.374 47.161 394.800 318.153 - 1.341.488 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas. 
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Camil Alimentos S.A. 
 

Demonstrações dos fluxos de caixa  
Períodos de três meses findos em 31 de maio de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 
 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2016 

Fluxos de caixa das atividades operacionais     
Lucro líquido do período 61.197 50.831 61.197 50.831 
Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas 

pelas atividades operacionais:     
Resultado de equivalência patrimonial (22.447) (13.735) 875 996 
Encargos financeiros provisionados 33.471 36.198 37.412 40.736 
Provisão (reversão) para devedores duvidosos (363) 2.420 (392) 2.493 
Provisão (reversão) para descontos (2.165) 3.081 (2.165) 3.081 
Provisão (reversão) para demandas judiciais 3.264 1.306 3.605 1.361 
Provisão (reversão) outras contas (3.661) 5.157 12.864 5.157 
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa - - 230 (2.245) 
Impostos diferidos 8.201 307 5.295 (1.356) 
Depreciações 12.226 11.498 19.621 20.853 
Amortizações 1.624 2.220 1.672 2.233 
Baixa bens do imobilizado 345 - 321 - 

 91.692 99.283 140.535 124.140 
Redução (aumento) nos ativos     
Contas a receber de clientes 56.697 (24.290) 83.973 (3.449) 
Estoques (5.948) (94.167) (463.533) (547.744) 
Outros ativos circulantes e não circulantes (3.199) (16.661) (15.360) 1.189 

Total dos ativos 47.550 (135.118) (394.920) (550.004) 

     
(Redução) aumento nos passivos     
Fornecedores (108.423) (1.535) 326.195 410.604 
Salários e encargos a pagar 7.340 9.378 12.971 17.561 
Obrigações tributárias (3.575) 568 (2.903) (13.853) 
Outros passivos circulantes e não circulantes 11 2.971 20.335 34.736 
Pagamento de IRPJ e CSLL - - (2.963) (2.586) 

Total dos passivos (104.647) 11.382 353.635 446.462 

Caixa gerado (consumido) pelas atividades operacionais 34.595 (24.453) 99.250 20.598 

     
Fluxos de caixa das atividades de investimentos:     
Aplicações financeiras 448.013 (13.149) 449.012 (12.670) 
Venda de imobilizado 1.947 - 1.947 4.849 
Adições ao intangível - (217) (51) (233) 
Adições ao imobilizado (10.006) (5.831) (15.016) (12.914) 

Caixa gerado (aplicado) pelas atividades de investimentos 439.954 (19.197) 435.892 (20.968) 

     
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos:     
Captação (liquidação) de empréstimos (195.924) (36.493) (242.364) (115.143) 
Juros pagos sobre empréstimos (66.996) (40.751) (63.857) (44.815) 
Dividendos distribuídos pagos (100.000) - (100.000) - 

Caixa (aplicado) nas atividades de financiamento (362.920) (77.244) (406.221) (159.958) 

     
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 111.629 (120.894) 128.921 (160.328) 

     
Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa     
No início do período 95.005 352.519 139.698 441.377 
No final do período 206.634 231.625 268.619 281.049 

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa 111.629 (120.894) 128.921 (160.328) 

 
 

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas. 
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Camil Alimentos S.A. 
 
Demonstrações do valor adicionado  
Períodos de três meses findos em 31 de maio de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais) 
 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2016 

Receitas     
Vendas de mercadoria, produtos e serviços 1.019.255 882.021 1.207.480 1.078.299 
Outras receitas 3.780 630 7.975 2.012 
Provisão (reversão) de créditos de liquidação duvidosa (177) (2.408) (178) (4.051) 

 1.022.858 880.243 1.215.277 1.076.260 
Insumos adquiridos de terceiros     
Custos produtos, mercadorias e serviços vendidos (620.400) (499.101) (691.295) (576.915) 
Materiais, energia, serviços terceiros, outros (136.235) (129.711) (183.890) (177.905) 
Outros (2.954) (9.209) (3.471) (10.065) 

 (759.589) (638.021) (878.656) (764.885) 

     
Valor adicionado bruto 263.269 242.222 336.621 311.375 

     
Retenções     
Depreciação, amortização e exaustão (13.850) (13.718) (21.293) (23.086) 

 (13.850) (13.718) (21.293) (23.086) 

Valor adicionado líquido produzido 249.419 228.504 315.328 288.289 

     
Valor adicionado recebido em transferência     
Resultado de equivalência patrimonial 22.447 13.735 (875) (996) 
Receitas financeiras 27.369 15.353 31.896 22.270 

 49.816 29.088 31.021 21.274 

Valor adicionado total a distribuir 299.235 257.592 346.349 309.563 

     
Distribuição do valor adicionado     
Pessoal     

Remuneração direta 37.517 35.512 64.892 62.195 
Benefícios 14.301 12.722 17.082 16.421 
FGTS 4.713 3.084 4.713 3.084 
Outros 16.030 10.510 16.044 10.521 

 72.561 61.828 102.731 92.221 

Impostos, taxas e contribuições     
Federais 38.293 27.572 37.936 30.131 
Estaduais 71.917 65.345 81.667 75.422 
Municipais 1.064 706 2.019 1.767 

 111.274 93.623 121.622 107.320 

Remuneração de capitais de terceiros     
Juros 48.173 47.187 54.692 54.984 
Aluguéis 6.030 4.123 6.107 4.207 

 54.203 51.310 60.799 59.191 

Remuneração de capitais próprios     
Dividendos 100.000 - 100.000 - 
Lucros retidos do período (38.803) 50.831 (38.803) 50.831 

 61.197 50.831 61.197 50.831 

 299.235 257.592 346.349 309.563 

 
 
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias condensadas. 
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1. Contexto operacional  
 
A Camil Alimentos S.A. (“Companhia”) é uma Sociedade Anônima de capital fechado, com sede 
na Cidade de São Paulo/SP, que tem como atividades preponderantes a industrialização e 
comercialização de arroz, feijão, pescados e açúcar. 
 
As atividades da Companhia tiveram início no ano de 1963, sob a forma de uma cooperativa no 
setor de arroz, e desde então a Companhia vem se expandindo tanto organicamente quanto por 
meio de aquisições de empresas e/ou marcas de alimentos no Brasil e em alguns dos principais 
países da América do Sul. 
 
A Companhia possui um amplo portfólio de marcas, incluindo “Camil”, “Pescador”, “Coqueiro”, 
“União”, "Barra”, “Dolce”, “Neve” e “Duçula” no Brasil, “Saman” no Uruguai, “Tucapel” no Chile; e 
“Costeño” e “Paisana” no Peru. Com essas marcas a Companhia possui uma posição destacada 
nos mercados de grãos, pescados e açúcares do Brasil e America Latina. 
 
A Companhia possui quinze unidades industriais no Brasil para atenderem os segmentos de 
grãos, açúcar e processamento de pescados. Fora do Brasil, a Companhia possui nove plantas 
para beneficiamento de grãos no Uruguai, três no Chile e três no Peru. 
 
Em 12 de julho de 2016, a WP Angra dos Reis Hodco S.A., gerida pela Warburg Pincus LLC, 
comprou a totalidade da participação do Fundo de Investimentos em Participações Camil, gerido 
pela Gávea Investimentos Ltda. Em 31 de maio de 2017 sua participação minoritária é de 31,75% 
do capital social da Companhia. 
 
 

2. Práticas contábeis 
 
2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações intermediárias condensadas 

 
As demonstrações financeiras intermediárias condensadas da Companhia comparam os 
trimestres findos em 31 de maio de 2017 e 2016, exceto em relação aos balanços 
patrimoniais que comparam as posições em 31 de maio de 2017 com 28 de fevereiro de 
2017. 



 
 
 

Camil Alimentos S.A. 
 
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias condensadas--Continuação 
31 de maio de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) 
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2. Práticas contábeis--Continuação 
 

2.1. Base de preparação e apresentação das demonstrações intermediárias 
condensadas--Continuação 
 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas, identificadas como 
controladora e consolidado, foram preparadas e estão apresentadas com base no 
pronunciamento técnico CPC 21(R1) - Demonstrações Intermediárias e com IAS 34 - 
International Financial Reporting, de acordo com as Normas Internacionais de Relatórios 
Financeiros (“IFRS”), emitidas pelo International Accounting Standards Board(“IASB”), 
utilizando as mesmas práticas contábeis, julgamentos, estimativas e premissas contábeis 
adotados na apresentação e elaboração das demonstrações financeiras do exercício findo 
em 28 de fevereiro de 2017 descritos na Nota 2. Portanto, as demonstrações financeiras 
intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras de 28 de 
fevereiro de 2017. 
 

O exercício social da Companhia e suas controladas finda em fevereiro de cada ano, a fim 
de alinhar a data de encerramento de seu exercício societário com o ciclo de colheita da 
safra de arroz, principal produto da Companhia. A sazonalidade da colheita afeta as 
compras da Companhia, mas não resultam em variações relevantes de resultado. 
 

As demonstrações financeiras intermediárias condensadas foram aprovadas e sua emissão 
autorizada pela Administração da Companhia em 14 de julho de 2017. 

 

2.2. Demonstrações financeiras intermediárias consolidadas  
 

Em 31 de maio de 2017 e 28 de fevereiro de 2017, a Companhia mantinha participação nas 
seguintes empresas controladas e coligadas: 
 

  31/05/2017 28/02/2017 

  Direta Indireta Direta Indireta 

Uruguai      

CAMILATAM S.A. Controlada 100,00% - 100,00% - 

S.A. Molinos Arroceros Nacionales (SAMAN) Controlada - 100,00% - 100,00% 

Camil Uruguay Sociedad de Inversión S.A. Controlada - 100,00% - 100,00% 

Arrozur S.A. Coligada - 49,19% - 49,19% 

Tacua S.A. Coligada - 40,72% - 40,72% 

Agencia Marítima Sur Coligada - 40,72% - 40,72% 

Comisaco S.A. Coligada - 50,00% - 50,00% 

Galofer S.A. Coligada - 45,00% - 45,00% 

Chile      
Camil Chile SpA. Controlada - 100,00% - 100,00% 

Empresas Tucapel S.A. Controlada - 99,86% - 99,86% 

Servicios Externos S.A.  Controlada - 100,00% - 100,00% 

Peru      
Costeño Alimentos S.A.C.  Controlada - 100,00% - 100,00% 

Envasadora Arequipa S.A.C Controlada - 100,00% - 100,00% 

Argentina      
La Loma Alimentos S.A.  Controlada - 100,00% - 100,00% 

Brasil      
Ciclo Logística Ltda. Controlada 100,00% - 100,00% - 
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Notas explicativas às informações contábeis intermediárias condensadas--Continuação 
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2. Práticas contábeis--Continuação 
 
2.2. Demonstrações financeiras intermediárias consolidadas--Continuação 

 
O período das demonstrações financeiras intermediárias condensadas das controladas 
incluídas na consolidação é coincidente com o da controladora e as políticas contábeis 
foram aplicadas de forma uniforme nas empresas componentes consolidadas e são 
consistentes com aquelas utilizadas no período anterior. 
 
Os principais procedimentos de consolidação são: 
 

 Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas consolidadas; 

 Eliminação das participações no capital, reservas e lucros acumulados das empresas 
consolidadas; e 

 Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como de lucros não realizados, 
decorrentes de negócios entre as empresas. 

 
 

3. Caixa e equivalentes de caixa 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

     
Disponibilidades 1.776 1.733 48.226 25.454 
Aplicações financeiras 204.858 93.272 220.393 114.244 

 206.634 95.005 268.619 139.698 

 
As disponibilidades são representadas substancialmente por depósitos bancários sem 
remuneração de juros. As aplicações financeiras classificadas como valores equivalentes de 
caixa estão representadas por investimentos em renda fixa com rendimento médio mensal de 
97,03% (64,38% em 28 de fevereiro de 2017) do CDI, sendo resgatáveis em até 90 dias das 
datas de contratação, sem alteração significativa do rendimento pactuado. 
 
 

4. Aplicações financeiras  
 
As aplicações financeiras estão representadas por investimentos em renda fixa lastreadas ao 
rendimento médio de 99,91% (99,47% do CDI em 28 de fevereiro de 2017) do CDI, e são 
registradas ao valor justo por meio do resultado, as quais possuem cláusulas de carência de 
liquidez. 
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5. Contas a receber 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

     
Títulos a vencer 451.245 507.231 608.437 672.230 
Títulos vencidos até 30 dias 838 4.575 13.642 31.992 
Títulos vencidos de 31 até 60 dias 1.432 857 5.666 3.071 
Títulos vencidos de 61 até 90 dias 1.753 184 2.317 904 
Títulos vencidos há mais de 91 dias 7.058 6.176 12.842 11.037 

 462.326 519.023 642.904 719.234 
     
Descontos contratados (27.332) (29.497) (27.332) (29.497) 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (9.927) (10.290) (12.665) (13.057) 

 425.067 479.236 602.907 676.680 

 
 

6. Estoques 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

     
Produto acabado 156.028 195.181 275.392 283.886 
Matéria prima 217.063 141.452 721.601 252.688 
Material de embalagem 64.760 55.048 73.371 62.194 
Adiantamento a fornecedores 115.647 182.437 306.829 330.142 
Outros 40.575 13.731 69.221 34.718 

 594.073 587.849 1.446.414 963.628 

     
Circulante 587.140 579.245 1.438.272 953.862 
Não circulante 6.933 8.604 8.142 9.766 

 
Os principais movimentos ocorridos no período de três meses findo em 31 de maio de 2017 
estão relacionados com a compra antecipada da safra de arroz dos produtores, no Chile e 
Uruguai, em contrapartida ao saldo consolidado de fornecedores. 
 
 

7. Investimentos 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

     
Investimento em controladas 622.071 580.056 - - 
Investimento em coligadas - - 27.644 27.258 
Ágio na aquisição de investimento 185.275 185.275 - - 

 807.346 765.331 27.644 27.258 
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7. Investimentos--Continuação 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

     
Saldo no início do período 765.331 972.597 27.258 20.936 
Equivalência patrimonial 22.447 66.515 (875) 741 
Incorporação da Carreteiro - (45.772) - - 
Distribuição de dividendos - (63.541) - - 
Variação cambial em investimentos 19.568 (164.468) 1.261 5.581 

Saldo no final do período 807.346 765.331 27.644 27.258 

 
No período de três meses findo em 31 de maio de 2017, foi gerado um valor positivo de 
R$19.568 (R$65.565 negativo em 31 de maio de 2016) relativos aos efeitos da variação cambial 
derivados da conversão para reais das demonstrações financeiras das controladas sediadas no 
exterior. Estes efeitos são registrados no patrimônio líquido. 
 
 

8. Imobilizado (Consolidado) 
 
No período de três meses findo em 31 de maio de 2017, os principais movimentos observados no 
imobilizado consolidado foram: a) aquisições no valor de R$10.006 na controladora, (R$5.831 em 
31 de maio de 2016), b) aquisições no valor de R$15.061 no consolidado (R$12.914 em 31 de 
maio de 2016), c) depreciação no valor de R$12.226 na controladora, (R$11.498 em 31 de maio 
de 2016); e d) depreciação no valor de R$19.621 no consolidado (R$20.853 em 31 de maio de 
2016). 
 
 

9. Intangível (Consolidado) 
 

 Software Ágio 
Marcas e 
patentes 

Relacionamento 
com clientes 

Contrato não 
competição Outros Total 

        
Saldo em 28/02/2017 7.779 269.710 276.620 7.905 875 - 562.889 

Aquisições 51 - - - - - 51 

Variação cambial 90 2.578 1.186 822 - - 4.676 

Reclassificação 46 - - - - - 46 

Amortização (388) - - (1.229) (55) - (1.672) 

Saldo em 31/05/2017 7.578 272.288 277.806 7.498 820 - 565.990 
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures 
 

a) Empréstimos 
 

    Controladora Consolidado 

 Indexador 

Taxa média 
anual 

ponderada 
31/05/17 

Taxa média 
anual 

ponderada 
28/02/17 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

Capital de giro        
Moeda nacional - 12,19% a.a. 13,94% a.a. 306.049 485.920 306.049 485.920 
Moeda 

estrangeira  USD 3,25% a.a. 3,19% a.a. 21.856 14.847 21.856 14.847 
Moeda 

estrangeira  USD 2,8943% a.a. 2,8943% a.a. - - 36.023 60.936 
Moeda 

estrangeira  USD 3,91% a.a. 3,91% a.a. - - 10.426 10.700 
Moeda 

estrangeira CLP 5,80% a.a. 5,80% a.a. - - 40.827 40.076 
Moeda 

estrangeira PEN 7,73% a.a. 7,73% a.a. - - 123.120 129.876 
Ativo imobilizado 

- moeda 
estrangeira USD 3,89% a.a. 3,90% a.a. 1.480 2.114 1.480 2.114 

Ativo imobilizado TJLP 4,36% a.a. 4,36% a.a. 1.926 1.919 1.927 1.920 
Ativo imobilizado TJLP - 4,47% a.a. - - - 973 
Ativo imobilizado - 2,52% a.a. 2,52% a.a. - - 727 50 
Ativo imobilizado - 4,29% a.a. 4,29% a.a. 62.930 65.744 62.930 65.744 
Ativo imobilizado USD 4,1254% a.a. 4,1254% a.a. - - 85.958 83.680 

     394.241 570.544 691.323 896.836 
Parcela circulante     315.068 488.872 432.611 634.093 
Parcela não 

circulante     79.173 81.672 258.712 262.743 

 
Com exceção das operações de capital de giro do Banco do Brasil de R$95.886, do Banco 
Citibank de R$205.032, do Banco Bradesco no valor de R$21.856 e da operação de 
financiamento de importação (FINIMP) do Banco Itaú de R$1.480, que não possuem 
garantias, todos os demais empréstimos e financiamentos estão garantidos por alienação 
fiduciária de bens do ativo imobilizado e penhor mercantil de estoques. A controlada SAMAN 
possui empréstimos no valor de R$11.353 onde foram dadas em garantia hipotecas, 
máquinas e estoques das Controladas indiretas Arrozur S.A e Galofer S.A. 
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação 
 

a) Empréstimos--Continuação 
 
As parcelas  dos empréstimos vencem como segue: 
 
 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

     
Fev/2018 315.068 488.872 432.611 634.093 
Fev/2019 21.727 24.604 78.562 79.212 
Fev/2020 24.668 24.292 79.341 55.634 
Fev/2021 9.795 9.793 54.787 55.634 
Fev/2022 9.209 9.209 32.248 38.246 
Após 2022 13.774 13.774 13.774 13.774 

Total 394.241 570.544 691.323 896.836 

 
b) Debêntures 
 

    

Controladora e 
Consolidado 

Espécie 
Títulos em 
circulação 

Encargos 
financeiros 

anuais P.U. 31/05/2017 28/02/2017 

      
Garantia quirografária      

Emitida em 04/10/2012 170,0 
CDI + 1,3546% 

a.a. 1.000 103.872 143.781 
Emitida em 03/07/2014 200,0 CDI + 1,30% a.a. 1.000 205.102 212.986 
Emitida em 23/11/2016 - 1ª série 213,9 99% CDI a.a. 1.000 216.770 219.490 
Emitida em 23/11/2016 - 2ª série 188,4 100% CDI a.a. 1.000 189.378 193.318 
Custo transação    (8.227) (9.121) 

    706.895 760.454 
      
Circulante    175.790 146.078 
Não circulante    531.105 614.376 

 
As parcelas das debêntures vencem como segue: 
 

 Controladora e Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 

   
Fev/2018 175.790 146.078 
Fev/2019 83.796 167.739 
Fev/2020 261.897 261.517 
Fev/2021 185.412 185.120 

Total 706.895 760.454 
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação 
 
b) Debêntures--Continuação 

 
Emissão em 4 de outubro de 2012 
 
No dia 4 de outubro de 2012 foram emitidas 170 debêntures no valor nominal de R$1.000 
(um milhão de reais), pela Docelar Alimentos e Bebidas S.A., não conversíveis em ações da 
espécie quirografária as quais foram incorporadas pela Camil Alimentos S.A. em 30 de 
dezembro de 2012, conforme Ata de aprovação do Instrumento de Justificação. 
 
O pagamento da remuneração das debêntures será realizado semestralmente, a partir da 
data de emissão, nos dias 04 dos meses de abril e outubro de cada ano, iniciando em 4 de 
abril de 2013. 
 
Emissão em 3 de julho de 2014 
 
No dia 3 de julho de 2014 a Companhia constituiu sua quarta emissão de debêntures no 
valor de R$200.000, conforme “Instrumento Particular de Escritura da 4ª Emissão de 
Debêntures Simples, Não Conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, em Série Única, 
Para Distribuição Pública com Esforços Restritos, da Camil Alimentos S.A.”, celebrado entre 
a Emissora e o Banco Bradesco BBI S.A. 
 
Foram emitidas 200 debêntures com valor nominal unitário de R$1.000 (um milhão de reais), 
e terão prazo de cinco anos a contar da data da emissão (15 de março de 2014), vencendo-
se, portanto, em 15 de março de 2019. 
 
Sobre o saldo devedor do valor nominal unitário de cada uma das debêntures incidirão juros 
remuneratórios de 100% (cem por cento) da variação acumulada das taxas médias do DI 
(depósitos interfinanceiros de um dia), acrescida exponencialmente de um spread de 1,30% 
ao ano. 
 
Para todas as datas de emissões a Companhia poderá resgatar antecipadamente total ou 
parcial as debêntures, a partir da data de emissão, mediante comunicação escrita ao Agente 
Fiduciário e publicação de aviso aos Debenturistas.  
 
Os contratos de emissão de debêntures prevêem o cumprimento dos seguintes 
compromissos (“covenants”): 
 
(i) Dívida líquida/ebtida igual ou inferior a 3,0 (três vezes); e 

(ii) Ativo circulante/passivo circulante igual ou superior a 1,0 (uma vez).  
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10. Empréstimos, financiamentos e debêntures--Continuação 
 
b) Debêntures--Continuação 

 
Emissão em 23 de novembro de 2016 - Certificado de Recebíveis do Agronegócio (“CRA”) 
 
No dia 23 de novembro de 2016 a Companhia constituiu sua quinta emissão de debêntures, 
conforme “Instrumento Particular de Escritura da 5ª Emissão de Debêntures Simples, Não 
Conversíveis em ações, da Espécie Quirografária, em duas séries, Para Distribuição Pública 
com Esforços Restritos, da Camil Alimentos S.A.”, celebrado entre a Emissora e a Eco 
Securitizadora de Direitos Creditórios do Agronegócio S.A. 
 
Após a aquisição pela Securitizadora, as debêntures foram vinculadas às 91ª e 92ª séries da 
primeira emissão de certificados de rebebíveis do agronegócio da Securitizadora (“CRA”).  
 
As debêntures de primeira série foram emitidas ao custo de 99% a.a. da taxa DI, com 
vencimento em 12 de dezembro de 2019 e remuneração semestral (com exceção do último 
pagamento, que ocorrerá em dezembro de 2019), sendo o primeiro pagamento em 12 de 
abril de 2017. 
 
As debêntures de segunda série foram emitidas ao custo de 100% a.a. da taxa DI, com 
vencimento em 12 de dezembro de 2020 e remuneração semestral (com exceção do último 
pagamento, que ocorrerá em dezembro de 2020), sendo o primeiro pagamento em 12 de 
maio de 2017. 
 
Os CRA´s são decorrentes da compra de açúcar da Companhia contratada com a Raízen 
Energia S.A. (“Raízen”) 
 
Os contratos de emissão de debêntures preveem o cumprimento do seguinte compromisso 
(“covenants”): Dívida líquida/EBTIDA igual ou inferior a 3,5 (três vezes) 
 
A Companhia está em conformidade com as cláusulas de compromisso. 
 
 

11. Patrimônio líquido 
 
a) Dividendos 

 
A Ata de Reunião do Conselho de Administração realizada em 25 de maio de 2017 aprovou 
a distribuição de dividendos no valor de R$100.000 à conta “Reserva de Lucros”. 
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12. Provisão para demandas judiciais 
 
A Companhia tem diversos processos em andamento de natureza trabalhista, cível e tributária, 
decorrentes do curso normal de seus negócios. Baseada em analises gerenciais e na opinião de 
seus assessores legais, a Administração mantém registrada provisão para riscos em montante 
que julga ser suficiente para cobrir eventuais perdas prováveis com esses processos. As 
movimentações que ocorreram no período de três meses findo em 31 de maio de 2017 referem-
se a atualização de processos trabalhistas e cíveis. 
 
 

13. Imposto de renda e contribuição social  
 
a) Conciliação dos valores registrados ao resultado 
 

 Controladora 

 31/05/2017 31/05/2016 

 

Imposto de 
renda 

Contribuição 
social 

Imposto de 
renda 

Contribuição 
social 

     
Resultado antes dos impostos 83.997 83.997 68.450 68.450 
Alíquotas nominais 25% 9% 25% 9% 

Imposto de renda e contribuição social pela taxa nominal (20.999) (7.560) (17.113) (6.161) 
Equivalência patrimonial 5.612 2.020 3.434 1.236 
Exclusões (adições) permanentes (1.377) (496) 724 261 

Valor registrado no resultado (16.764) (6.036) (12.955) (4.664) 

Imposto de renda e contribuição social pela taxa efetiva - (22.800) - (17.619) 

Aliquotas efetivas - -27,1% - -25,7% 

 
 Consolidado 

 31/05/2017 31/05/2016 

 

Imposto de 
renda 

Contribuição 
social 

Imposto de 
renda 

Contribuição 
social 

     
Resultado antes dos impostos 83.255 83.255 70.656 70.656 
Alíquotas nominais (*) 25% 9% 25% 9% 

Imposto de renda e contribuição social pela taxa nominal (20.814) (7.493) (17.664) (6.359) 
Equivalência patrimonial (219) (79) (249) (90) 
Exclusões (adições) permanentes 4.814 1.733 3.336 1.201 

Valor registrado no resultado (16.219) (5.839) (14.577) (5.248) 

Imposto de renda e contribuição social pela taxa efetiva - (22.058) - (19.825) 

Aliquotas efetivas - -26,5% - -28,1% 

 
(*) Imposto de renda calculado à alíquota de 25% para as controladas sediadas no Uruguai, 24% para as sediadas no Chile, 

29,5% para as sediadas no Peru e 35% para as sediadas na Argentina. Não há incidência de contribuição social nesses 
países. 
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13. Imposto de renda e contribuição social--Continuação 
 

b) Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 31/05/2017 28/02/2017 

Diferença temporária ativa     
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 3.375 3.498 4.495 4.204 
Base negativa IRPJ e CSLL - 2.216 - 2.216 
Provisão para participação nos resultados 7.632 6.086 7.632 6.086 
Provisão para perdas de ICMS 3.627 4.099 3.627 4.099 
Provisão para demandas judiciais 11.057 9.758 11.057 9.758 
Créditos diferidos sobre ágio GIF Codajás * 8.226 11.752 8.226 11.752 
Outras provisões temporárias 12.293 14.234 14.954 16.566 

Total 46.210 51.643 49.991 54.681 

     
Diferença temporária passiva     
Diferimento pagamentos CSLL (MP219) 2.309 2.309 2.309 2.309 
Diferença entre ágio contábil e ágio fiscal 31.668 27.655 31.668 27.655 
Sobre alocação à intangíveis 41.535 41.971 47.546 47.937 
Sobre alocação à imobilizados 18.953 19.245 18.953 19.245 
Custo atribuído ao imobilizado (deemed cost) 43.155 43.672 43.155 43.672 
Outros - - 12.284 13.798 

 137.620 134.852 155.915 154.616 

Imposto de renda e contribuição social diferido líquido     
Passivo não circulante 91.410 83.209 105.924 99.935 

 
(*) Os créditos tributários por incorporação referem-se ao futuro benefício de imposto de renda e contribuição social, com base na 

amortização contábil e fiscal de ágio incorporado. Em 1º de dezembro de 2012, a GIF Codajás Participações S.A. (GIF Codajás) 
empresa que detinha participação no capital social da Camil, foi incorporada pela Camil Alimentos S.A. O ágio pago por GIF 
Codajás, justificado pela expectativa de rentabilidade futura, foi incorporado pela Camil, líquido da provisão retificadora do ágio 
prevista pela Instrução CVM nº 319/99 que, em essência, representa o benefício fiscal decorrente da dedutibilidade do referido ágio. 
O acervo líquido incorporado será amortizado contabilmente e fiscalmente em um prazo estimado de cinco anos e teve como 
contrapartida uma reserva especial de ágio a ser transferida para a conta de capital em favor dos acionistas quando da realização 
total do benefício fiscal. 

 

c) Reconciliação Imposto de renda e contribuição social diferidos lançados no resultado 
 

 Controladora 

 31/05/2017 28/02/2017 Variação 

    
Ativo diferido 46.210 51.643 (5.433) 
Passivo diferido (137.620) (134.852) (2.768) 

Impostos diferidos registrados no resultado do período   (8.201) 

    
 Consolidado 

 31/05/2017 28/02/2017 Variação 

    
Ativo diferido 49.991 54.681 (4.690) 
Passivo diferido (155.915) (154.616) (1.299) 

   (5.989) 

    
Variação cambial   694 

Impostos diferidos registrados no resultado do período   (5.295) 
  



 
 
 

Camil Alimentos S.A. 
 
Notas explicativas às informações contábeis intermediárias condensadas--Continuação 
31 de maio de 2017 e 2016 
(Em milhares de reais - R$, exceto quando indicado de outra forma) 
 
 

21 

14. Despesas e receitas financeiras 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2016 

Despesas financeiras     
Juros sobre empréstimos (33.471) (36.198) (37.412) (40.736) 
Derivativos (11.921) - (11.921) - 
Variação cambial 123 (3.028) (935) (3.803) 
Variação monetária (799) (1.259) (760) (1.199) 
Outras (2.105) (1.204) (3.664) (3.748) 

 (48.173) (41.688) (54.692) (49.484) 
     
Receitas financeiras     
Juros 1.376 824 2.030 2.751 
Descontos 1.647 888 1.858 994 
Aplicações financeiras 8.905 7.220 11.668 10.217 
Derivativos 13.857 108 13.857 108 
Variação cambial 550 531 1.449 2.419 
Variação monetária 1.033 284 1.033 284 
Outras 1 - 1 - 

 27.369 9.854 31.896 16.771 

Total  (20.804) (31.834) (22.796) (32.713) 

 
A variação observada nas despesas e receitas financeiras no período estão relacionadas, 
principalmente, com as operações capital de giro, debêntures e derivativos da Companhia. 
 
 

15. Receita líquida de vendas e serviços 
 

 Controladora Consolidado 

 31/05/2017 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2016 

Receita bruta de vendas     
Vendas de mercadorias e serviços no mercado interno 1.085.303 929.547 1.307.552 1.162.893 
Vendas de mercadorias no mercado externo 19.153 15.032 119.856 147.632 

 1.104.456 944.579 1.427.408 1.310.525 
Deduções de vendas     

Impostos sobre vendas (87.063) (76.988) (95.447) (85.314) 
Devoluções e abatimentos (86.210) (63.060) (106.402) (88.994) 

 (173.273) (140.048) (201.849) (174.308) 

Receita líquida de vendas e serviços 931.183 804.531 1.225.559 1.136.217 
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16. Informações por segmento 
 
As informações dos segmentos da Companhia estão incluídas nas tabelas a seguir:  
 

 

Alimentício  
Brasil 

Alimentício 
Internacional 

Alimentício  
Consolidado 

 31/05/2017 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2016 31/05/2017 31/05/2016 

       
Receita líquida de vendas 931.024 804.536 294.535 331.681 1.225.559 1.136.217 
Lucro bruto 222.947 218.882 74.453 74.976 297.400 293.858 

Despesas de vendas, gerais e 
administrativas (140.790) (124.563) (54.178) (56.871) (194.968) (181.434) 

Outras receitas (despesas) 
operacionais e resultado de 
equivalência patrimonial 872 (8.470) 2.747 (585) 3.619 (9.055) 

Lucro antes das receitas e despesas 
financeiras 83.029 85.849 23.022 17.520 106.051 103.369 

Despesas financeiras (48.201) (47.236) (6.491) (7.747) (54.692) (54.983) 
Receitas financeiras 27.369 16.893 4.527 5.377 31.896 22.270 

Lucro antes dos impostos 62.197 55.506 21.058 15.150 83.255 70.656 
IRPJ e CSLL (23.477) (18.272) 1.419 (1.553) (22.058) (19.825) 

Lucro líquido 38.720 37.234 22.477 13.597 61.197 50.831 

 
 

17. Evento subsequente 
 
Em 17 de abril de 2017, foi protocolizado, pela Eco Securitizadora de Direitos Creditórios do 
Agronegócio S.A., junto à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) o Pedido de Registro da 
Oferta Pública de Distribuição de Certificados de Recebíveis do Agronegócio, que terão como 
lastro direitos creditórios representados por debêntures simples, não conversíveis em ações, da 
espécie quirografária, em 2 (duas) séries, para colocação privada, a serem emitidas pela 
Companhia. Na série A serão emitidas 238.020 debêntures com valor nominal unitário de R$1 
(mil reais), com remuneração correspondente a 97% da variação acumulada da Taxa DI e 
vencimento em 21 de julho de 2020. Na série B serão emitidas 166.980 debêntures com valor 
nominal unitário de R$1 (mil reais), com remuneração correspondente a 98% da variação 
acumulada da Taxa DI e vencimento em 20 de julho de 2021. 

 
O valor total da oferta é de R$405.000 (quatrocentos e cinco milhões de reais) e a liquidação 
financeira está prevista para ocorrer em 18 de julho de 2017. 
 


