VERACEL CELULOSE S.A.
CNPJ nº 40.551.996/0001-48

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. as Demonstrações Financeiras condensadas da Sociedade, referente aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016. As Demonstrações Financeiras completas
e examinadas por auditores independentes encontram-se a disposição dos acionistas na sede da Sociedade. Eunápolis-BA, 29 de março de 2018.
Balanço patrimonial em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Demonstração do resultado
Demonstração dos fluxos de caixa
2017
2016 Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais Exercícios findos em 31 de dezembro - Em milhares de reais
Ativo
2017
2016 Passivo e patrimônio líquido
2017
2016 Fluxos de caixa de atividades operacionais
2017
2016
Circulante
Circulante
Prejuízo do exercício
(11.901) (56.238)
78.069
59.965 Operações continuadas
Caixa e equivalentes de caixa
5.126
2.701 Fornecedores
Receita líquida de vendas
1.058.473 1.018.522 Ajustes de receitas e despesas não
63.630
44.839 Custo produtos vendidos
Contas a receber
137.824
57.782 Empréstimos e financiamentos
(890.891) (873.150) envolvendo caixa
18.953
20.384 Lucro bruto
Estoques
237.857 212.267 Salários e encargos sociais
167.582
145.372 Depreciação e amortização
161.350 163.247
(121.323) (111.902) Colheita (Exaustão) de ativo biológico
215.975 196.057
15.194
20.736 Despesas com vendas
Impostos a recuperar
38.893
43.507 Outros passivos
Colheita
(Exaustão)
ativo
biológico
Despesas
gerais
e
administrativas
(39.928)
(40.289)
175.846
145.924
Outros ativos
12.167
9.981
Variação do valor justo dos ativos biológicos (19.804) (15.071) proveniente de produtor florestal
45.885
27.210
431.867 326.238 Não circulante
Outras despesas (receitas) operacionais
5.340 (33.513) Ajuste a valor justo do ativo biológico
19.804
15.071
Empréstimos e financiamentos
284.696 243.025 Prejuízo operacional
Ativos não correntes disponíveis
(8.133) (55.403) Ganhos/(perdas) no valor dos ativos biológicos (2.424)
2.581
24.608
22.255 Receitas financeiras
para venda
10.060
10.060 Provisões para contingências
4.718
6.274 Provisão para impairment em estoques
(4.520)
2.435
Outros passivos
10.118
7.254 Despesas financeiras
Não circulante
(24.731) (38.302) Provisão (reversão) para impairment
em tributos a recuperar
(11.127)
19.698
319.422 272.534 (Despesas) receita com variação cambial
Realizável a longo prazo
1.776
2.654
(2.078)
290 Provisão (reversão) para contingências
495.268 418.458 líquidos
Adiantamento a fornecedores
Despesas financeiras, líquidas
(22.091) (31.738) Imposto de renda e contribuição social
- produtor florestal
133.841 135.220 Patrimônio líquido
Prejuízo antes do imposto de renda e da
diferidos
(24.502) (50.713)
Impostos a recuperar
137.747
88.430 Capital social
2.634.950 2.634.950 contribuição social
(30.224) (87.141) Despesas financeiras e variações
Depósitos judiciais
37.742
30.364 Reserva de capital
18.893
18.893 Imposto de renda e contribuição social
monetárias e cambiais
27.124
18.115
Impostos diferidos
73.682
48.237 Ajuste de avaliação patrimonial
(4.264)
(2.434) - correntes
2.514
(6.179) (19.810) Outras provisões (CPC 33/Perda Venda Ativo) (1.830)
Perda do ativo imobilizado e intangível
Outros ativos
6.192
1.469 Reservas de lucros
22.199
34.100 Imposto de renda e contribuição social
baixado
7.169
3.349
- diferidos
24.502
50.713
Ativo biológico
645.707 694.340
422.779 345.980
Prejuízo do exercício
(11.901) (56.238)
Imobilizado
1.684.437 1.761.749
Variações no capital circulante
Ações do capital social no final do
Ativos intangíveis
5.771
7.860
(81.428) 700.358
exercício (em milhares)
1.966.381 1.966.693 Contas a receber
2.671.778 2.685.509 Prejuízo básico e diluído por ação do
Estoques
(21.070) (25.719)
2.725.119 2.767.669
Impostos
a
recuperar
(33.576)
(6.169)
Total do ativo
3.167.046 3.103.967 Total do passivo e patrimônio líquido 3.167.046 3.103.967 capital social no fim do exercício - R$
(0,00605) (0,02860)
Outros ativos
(10.261) (47.756)
Fornecedores
18.104
42.881
Demonstração das mutações do patrimônio líquido - Em milhares de reais
Salários e encargos sociais
(1.431)
2.099
Reserva de
Ajuste de Avaliação
Pagamento de contingências
(2.070)
(944)
capital
Patrimonial
Reservas de lucros
Outros passivos
2.558
9.436
Reserva de
Reserva de
Reserva
Caixa gerado nas operações
293.605 1.020.166
Capital
Incentivos
Ganhos e perdas
Reserva
incentivos
Especial de
Retenção
Prejuízos
Juros Pagos
(21.551) (31.263)
social
Fiscais
atuarias
legal
fiscais
dividendos
de lucros
acumulados
Total Imposto de renda e contribuição social pagos (6.179) (19.810)
Saldos em 31 de dezembro de 2015
2.634.950
18.893
(1.947)
6.016
47.270
28.577
128.475
2.862.234 Caixa líquido gerado pelas atividades
Destinacao do Lucro Liquido:
operacionais
265.875 969.093
Dividendos
(28.577)
(91.423)
(120.000) Fluxos de caixa das atividades de
Reserva de Resultados Abragentes
(487)
(487) investimento
Prejuízo do exercício
(56.238)
(56.238) Aquisição de imobilizado e intangível
(89.118) (65.939)
Absorção de prejuízo
(19.186)
(37.052)
56.238
Gastos com formação do ativo biológico
(187.771) (162.200)
Saldos em 31 de dezembro de 2016
2.634.950
18.893
(2.434)
6.016
28.084
2.685.509 Gastos com formação do ativo biológico
Destinação do resultado
produtor florestal
(44.691) (32.355)
Reserva de Resultados Abragentes
(1.830)
(1.830) Venda imobilizado e ativo biológico
2.546
1.897
Prejuízo do exercício
(11.901)
(11.901) Caixa líquido aplicado nas atividades
Absorção de prejuízo
(11.901)
11.901
de investimento
(319.034) (258.597)
Saldos em 31 de dezembro de 2017
2.634.950
18.893
(4.264)
6.016
16.183
2.671.778 Fluxos de caixa das atividades de
financiamento
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Captações de novos financiamentos
96.576
19.700
As Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2017, e as respectivas demonstrações de resultados, mutações do patrimônio líquido e fluxos de caixa, foram elaboradas em conformidade Pagamentos de principal
(40.992) (615.249)
com a legislação societária examinadas por auditores independentes PricewaterhouseCoopers que emitiram parecer sem ressalvas em 15 de março de 2018. As Demonstrações Financeiras Pagamentos de dividendos
(120.000)
Caixa líquido gerados pelas nas
completas encontram-se à disposição dos acionistas na sede da companhia.
atividades de financiamento
55.584 (715.549)
Diretores
Aumento (Red.) de caixa e equiv. de caixa
2.425
(5.053)
Caixa e equiv. de caixa no início
Anderson Angelo de Souza - Diretor
Ari da Silva Medeiros - Diretor
Moacyr Fantini Júnior - Diretor
do exercício
2.701
7.754
Contador
Caixa e equiv. de caixa no final
do exercício
5.126
2.701
João Barbosa dos Reis - CRC - BA 029591/O-9

