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Relatório dos Auditores Independentes sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Conselheiros e Diretores da
elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações
Travelers Seguros Brasil S.A.
financeiras: Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em
São Paulo - SP
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório
Opinião: Examinamos as demonstrações financeiras da Travelers Seguros Brasil S.A. (“Companhia”), que de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as respectivas demonstrações do resultado, do que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são
bem como as correspondentes notas explicativas selecionadas, compreendendo as políticas contábeis significativas consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva
e outras informações elucidativas. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. Como
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Travelers Seguros Brasil parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos
S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: • Identificamos e
findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades supervisionadas avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por
pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP. Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos
com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de
normas, estão descritas na seção a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. • Obtemos
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles
que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. Outras informações internos da Companhia. • Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das
que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório do auditor: A Administração da Companhia é estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração. • Concluímos sobre a adequação do uso,
responsável por essas outras informações que compreendem o Relatório da Administração. Nossa opinião sobre pela Administração, da base contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas,
as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração e não expressamos qualquer forma de se existe incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em
conclusão de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
intermediárias, nossa responsabilidade é a de ler o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
relatório está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos a comunicar condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. • Avaliamos a
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. Responsabilidades da Administração e da governança apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as
pelas demonstrações financeiras: A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis às entidades o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança da Companhia a
supervisionadas pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP e pelos controles internos que ela respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a trabalhos.
Administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando,
quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na
São Paulo, 20 de fevereiro de 2018
elaboração das demonstrações financeiras, a não ser que a Administração pretenda liquidar a Companhia ou
cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os KPMG Auditores Independentes
Fernando Antônio Rodrigues Alfredo
responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de CRC 2SP014428/O-6
Contador - CRC 1SP252419/O-0

Companhia Agrícola Usina Jacarezinho
CNPJ nº 61.231.478/0001-17
Relatório da Administração
Senhores Acionistas: Submetemos a Vossa apreciação, em conformidade às disposições legais e estatutárias, as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017.
A Administração
Demonstração dos Fluxos de Caixa em
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares reais)
31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares reais)
Consolidado
Controladora
(*) Reapresentado
(*) Reapresentado
Consolidado
Controladora
2017 2016*
2017 2016* Passivo
Ativo
Consolidado
Controladoria
2017 2016*
2017 2016*
Caixa e equivalentes de caixa ...........
669 6.563
659 6.548
2017
2016*
2017
2016*
Fornecedores................................... 17.415 23.826 10.716 17.878 (*) Reapresentado
Aplicações financeiras ....................... 25.714 7.504 25.714 7.504
Empréstimos e financiamentos........ 105.103 73.415 97.104 63.196 Atividades Operacionais
Clientes ..............................................
132
844
15
47
Debêntures ......................................
– 16.276
– 16.276 Resultado Líquido do Exercício 15.451
31.418
15.463
31.404
Contas-correntes - Cooperativa ......... 35.710 28.099 35.710 28.099
Adiantamento - Cooperativa ............ 101.466 109.640 101.466 109.640 Ajustes...................................... 37.963
32.391
13.207
(829)
Estoques ............................................ 72.217 43.719 68.235 39.813
Repasse contingências - Cooperativa 2.909
–
2.909
–
Depreciação e amortização ..... 37.093
31.123
6.023
6.683
Adiantamento a fornecedores............ 14.653 6.980 67.355 43.952
Mútuo - Cooperativa ........................
531
531
531
531
Imobilizado e investimentos .....
1.555
660
1.197
461
Impostos a recuperar ......................... 22.108 24.597 18.188 21.203
Remuneração e encargos ............... 6.767
6.137
2.793
2.703
Equivalência patrimonial ..........
–
–
5.442 (7.271)
Ativo biológico .................................... 14.549 13.717
–
–
Impostos .......................................... 2.032
1.509
1.585
1.353
Outros créditos .................................. 2.792 2.895 3.016 1.344
Valor justo de ativo biológico ... (1.368)
1.410
–
–
Outras contas .................................. 1.725
4.600
888
1.139
Ativo Circulante .................................188.544 134.918 218.892 148.510
Provisão para contingências ....
684
(802)
545
(702)
Impostos a recuperar .........................
833 1.291
801 1.260 Passivo Circulante........................... 237.948 235.934 217.992 212.716 Variação Ativo Operacional .... (32.855)
19.916 (50.486)
20.529
Fornecedores...................................
983
1.420
–
–
Impostos diferido ............................... 30.192 34.033 20.285 23.947
Clientes ....................................
712
(726)
32
(43)
Empréstimos e financiamentos........ 146.276 72.147 136.495 59.748
Depósitos judiciais .............................
787
916
576
651
Adiantamento a fornecedores.. (8.338)
9.925 (24.068)
8.090
Adiantamento a fornecedores............
665
– 15.257 14.592
Debêntures ......................................
– 21.937
– 21.937
Estoques .................................. (28.498)
10.835 (28.422)
11.371
Empresas ligadas .............................. 86.261 76.618 83.971 74.534 Adiantamento produção - Cooperativa
66
66
66
66
Impostos a recuperar ...............
2.946
(629)
3.474
519
382
474
361
457
Outros créditos ..................................
Repasse contingências - Cooperativa 24.693 28.368 24.693 28.368
Outros créditos ........................
322
511 (1.502)
592
Realizável a Longo Prazo .................119.120 113.332 121.251 115.441
Mútuo - Cooperativa ........................ 5.741
7.056
5.741
7.056
Variação Passivo Operacional (10.731)
8.517 (9.238)
3.881
Investimentos .....................................
–
– 59.658 65.101
Impostos ..........................................
–
15
–
–
Fornecedores........................... (6.848)
2.329 (7.162)
1.715
Outros investimentos ......................... 10.345 8.411 10.345 8.411
Provisões para contingências ..........
684
–
545
–
Imobilizado.........................................219.163 210.602 96.079 92.641
Impostos ..................................
508
193
232
129
Empresas ligadas ............................ 57.013 51.865 57.013 51.865
218
146
185
121
Intangível ...........................................
Remuneração e encargos .......
630
148
90
74
Outras contas ..................................
–
65
–
65
Ativo não Circulante ..........................348.846 332.491 287.518 281.715
Outras contas .......................... (5.021)
5.847 (2.397)
1.963
Total do Ativo .....................................537.390 467.409 506.410 430.225 Passivo não Circulante ................... 235.456 182.939 224.553 169.105 Resultado Financeiro, IR e CS 50.123
67.130
49.991
59.518
Capital social ................................... 72.298 72.298 72.298 72.298
Demonstração do Resultado Abrangente - Exercícios Findos
Resultado financeiro .................. 43.268
51.787
40.864
47.582
Reserva
de
reavaliação
...................
38.040
38.763
38.040
38.764
em 31 de Dezembro 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
6.855
15.343
9.126
11.936
Prejuízos acumulados...................... (45.633) (61.818) (45.633) (61.818) Despesa IR e CS .......................
Consolidado
Controladora
Fluxo
Operacional
Outros
resultados
abrangentes
.......
(840)
(840)
(840)
(840)
2017
2016* 2017
2016*
(*) Reapresentado
antes Financeiro, I.R. e C.S. .. 59.951 159.373
18.937 114.503
–
–
Resultado Líquido do Exercício ........ 15.451 31.418 15.463 31.404 Patrimônio Líquido Controladores 63.865 48.404
Outros Itens Operacionais .... (60.679) (80.158) (57.927) (63.297)
121
132
–
–
Resultado Abrangente ....................... 15.451 31.418 15.463 31.404 Participações não Controladores ..
Juros e variações monetárias (55.096) (72.483) (52.343) (55.622)
Acionistas controladores..................... 15.463 31.404
–
– Patrimônio Líquido .......................... 63.986 48.536 63.865 48.404
Acionistas não controladores..............
(12)
14
–
– Passivo e Patrimônio Líquido ........ 537.390 467.409 506.410 430.225
Impostos pagos ...................... (5.583) (7.675) (5.583) (7.675)
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
Fluxo de Caixa Operacionais .
(729)
79.215 (38.989)
51.206
Prejuízos
Total
Total não
Capital Reserva de Reavaliação Resultados
Atividades de Investimento
Social
Própria
Reflexa Abrangentes Acumulados Controladores Controladores Total
Investimentos ........................... (1.934) (1.353) (1.934) (1.353)
6.009
32.094
(840)
(92.562)
16.999
117 17.116
Saldo em 31/12/2015 (Reapresentado)........... 72.298
Imobilizado............................... (31.470) (31.891) (10.672) (16.593)
Realização da reserva própria..........................
–
1.004
–
–
(1.004)
–
–
–
Ativo biológico - Tratos culturais (13.875) (12.768)
–
–
Reserva reflexa ................................................
–
–
(344)
–
344
–
–
–
–
–
–
–
31.404
31.404
14 31.418
Resultado líquido do exercício..........................
Fomento Plantio Cana ............. (4.537)
(573) (4.537)
(573)
7.013
31.750
(840)
(61.818)
48.404
132 48.536 Fluxo de Caixa das
Saldo em 31/12/2016 (Reapresentado)........... 72.298
Realização da reserva própria..........................
–
(688)
–
–
688
–
–
–
Atividades de Investimento .. (51.816) (46.585) (17.143) (18.519)
Reserva reflexa ................................................
–
–
(35)
–
35
–
–
–
Atividades de Financiamento
–
–
–
–
15.463
15.463
(12) 15.451
Resultado líquido do exercício..........................
Créditos tomados..................... 289.252 122.780 282.836 122.780
6.325
31.715
(840)
(45.633)
63.865
121 63.986
Saldo em 31/12/2017 ...................................... 72.298
Amortização de créditos .......... (222.524) (129.344) (212.516) (129.332)
Demonstração do Resultado - Exercícios Findos em 31 de Dezembro 2017 e 2016 (Em milhares de reais)
Partes relacionadas ................. (1.867) (16.688) (1.867) (16.688)
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
68.453 (23.240)
2017
2016*
2017
2016* Resultado antes Financeiro
2017
2016*
2017
2016* Fluxo de Caixa Financiamento 64.860 (23.252)
(*) Reapresentado
65.573
98.549
65.453
90.921 Variação Líquida de Caixa ..... 12.316
e IR e CS ................................
9.378
12.321
9.447
Receita Operacional Líquida . 315.092 384.614 314.662 384.292
Variação valor justo ativo biológico 1.368 (1.410)
–
– Resultado financeiro ................. (43.268) (51.787) (40.864) (47.581)
No início do exercício ............. 14.066
4.688
14.052
4.605
Receitas financeiras ...............
10.836
10.491
10.597
10.170
Custo dos produtos vendidos ... (238.830) (271.874) (237.718) (291.348)
No fim do exercício ................ 26.382
14.066
26.373
14.052
Despesas financeiras ............. (54.104) (62.278) (51.461) (57.751)
77.629 111.330
76.943
92.944
Resultado Bruto......................
A Diretoria
46.761
24.589
43.340
Resultado antes dos Impostos 22.306
Despesas com vendas .............
(928) (1.116)
(928) (1.116) IR e CS .....................................
Contador
(6.855) (15.343) (9.126) (11.936)
Ermelindo José de Godoy - CRC - 1SP-236873/O-8
Despesas administrativas ......... (13.918) (13.686) (9.418) (9.554) Resultado Líquido do Exercício 15.451
31.418
15.463
31.404
Outras receitas e despesas ......
2.790
2.021
4.298
1.376 Acionistas controladores ..........
15.463
31.404
–
– As notas explicativas, bem como o relatório dos auditores independentes
(12)
14
–
–
Resultado da equivalência patrimonial –
– (5.442)
7.271 Acionistas não controladores ....
estão disponíveis na sede social da Companhia

BEST METAIS E SOLDAS S/A
CNPJ N. 59.105.643/0001-42
Balanço Patrimonial
ATIVO
2.017
2.016
CIRCULANTE
802.850,77
961.348,86
Caixa e equivalentes de Caixa
85.147,73
18.811,54
Duplicatas a Receber
40.581,04
60.879,94
Outras contas a Receber
661.771,88
866.307,26
Impostos a Recuperar
15.350,12
15.350,12
NÃO CIRCULANTE
7.555.750,55
7.954.395,18
Depósitos judiciais
0,00
173.222,71
Investimentos
6.372.519,24
6.595.491,16
Imobilizado
419.718,58
422.168,58
Intangivel
763.512,73
763.512,73
Total do Ativo
8.358.601,32
8.915.744,04
Demonstração de Resultado do Exercício
Operações em continuidade
2.017
2.016
Receita Operacional Liquida
0,00
1.645,00
Custo dos produtos vendidos
0,00
(7.400,31)
Resultado Bruto
0,00
(5.755,31)
Despesas tributarias
7.800.941,45 (769.144,92)
Despesas administrativas
(809.508,29) (468.980,72)
Despesas financeiras
(3.359,74)
(2.873,06)
Receitas financeiras
31.578,61
6,36
Despesas c/depreciações e amortizações
(2.450,00)
(3.461,94)
Resultado da equivalência patrimonial
(222.971,92) (333.107,61)
Outros resultados operacionais
362.075,00
308.550,00
Lucro/Prejuizo Liquido Exercicio
7.156.305,11 (1.274.767,20)
Lucro/Prejuizo Liquido Exercicio Por Mil Ações 9,67
(1,72)
Demonstração de Resultado Abrangente
2.017
2.016
Lucro/Prejuizo Liquido Exercicio
7.156.305,11 (1.274.767,20)
Resultado Abrangente no Período
7.156.305,11 (1.274.767,20)
Diretoria: João Antonio Dias Ramos – José Eduardo Ramos Teixeira

Demonstrações Finaceiras
em 31 de Dezembro
Resultado de equivalência patrimonial
222.971,92 333.107,61
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO
2.017
2.016 Provisão para contingências tributarias
(7.823.717,12) 720.198,03
CIRCULANTE
47.407,55
62.101,37 Redução em duplicatas a receber
20.298,90
0,00
Fornecedores
20.980,12
18.990,12 Redução dos impostos a recuperar
0,00 29.680,25
Salarios e obrigações sociais
21.859,29
39.738,83 Redução/Aumento em outros créditos
204.535,38 (160.389,65)
Impostos, taxas e contr.sociais a recolher
4.568,14
3.372,42 Redução/Aumento de depósitos judiciais
173.222,71 (65.000,00)
NÃO CIRCULANTE
3.212.838,09 10.912.870,44 Aumento em fornecedores
1.990,00
0,00
Obrigações fiscais e trabalhistas
82.923,65
100.806,10 Redução/Aumento em obrigações
Débitos com empresas ligadas
3.129.914,44
2.988.347,22
e encargos sociais
(17.879,54)
2.815,27
Provisão para contingências tributarias
0,00
7.823.717,12 Redução em impostos e taxas a recolher
(16.686,73) (14.260,36)
PATRIMÔNIO LIQUIDO
5.098.355,68 (2.059.227,77) Aumento em outras contas a pagar
142.845,56 435.067,60
Capital social realizado
10.600.000,00 10.600.000,00 Caixa liquido gerado nas atividades operacionais 66.336,19
9.913,49
Reservas de lucros
303.917,51
303.917,51 Atividades de investimentos
Reservas de reavaliação
401.220,20
401.220,20 Redução em imobilizados
0,00
7.400,31
Prejuizos acumulados
(6.206.782,03) (13.364.365,48) Caixa liquido gerado nas atividades de
Total do Passivo e Patrimônio Liquido 8.358.601,32
8.915.744,04
investimentos
0,00
7.400,31
Demonstração de Fluxo de Caixa
Aumentoliquido no caixa e equivalente - caixa
66.336,19 17.313,80
Atividades operacionais
2.017
2.016 Caixa e equivalentes de caixa no inicio do periodo 18.811,54
1.497,74
Lucro/Prejuizo liquido do exercicio
7.156.305,11 (1.274.767,20) Caixa e equivalentes de caixa no fim do periodo 85.147,73 18.811,54
Depreciações
2.450,00
3.461,94 Aumento liquido no caixa e equivalente - caixa
66.336,19 17.313,80
Demonstração das Mutações do Patrimônio Liquido
Capital Social Reservas Reavaliação Reservas de Lucros Resultados Acumulados
Totais
Saldo em 31.12.15
10.600.000,00
401.220,20
303.917,51
(12.282.007,18)
(976.869,47)
Ajustes Exercícios Anteriores
192.408,90
192.408,90
Prejuizo do Exercicio
(1.274.767,20) (1.274.767,20)
Saldo em 31.12.16
10.600.000,00
401.220,20
303.917,51
(13.364.365,48) (2.059.227,77)
Ajustes Exercícios Anteriores
1.278,34
1.278,34
Lucro do Exercicio
7.156.305,11
7.156.305,11
Saldo em 31.12.17
10.600.000,00
401.220,20
303.917,51
(6.206.782,03)
5.098.355,68
As notas explicativas fazem parte das demonstrações financeiras e estão a disposição na sede da Companhia.
Asllex Contabilidade Planejamento e Assessoria Ltda – C.R.C 2SPO 12.378/0-3 – Luiz Carlos Denneberg - Contador CRC 1SP109494/0-6

