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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos
Quotistas e Administradores da
Cata Tecidos e Embalagens Industriais Ltda.
Camaçari – BA

Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Cata Tecidos e Embalagens
Ltda. (“Empresa”), identificadas como controladora e consolidado, respectivamente, que
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas demonstrações do
resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o
exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das
principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir, intitulada
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis individuais e consolidadas referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira,
individual e consolidada da Cata Tecidos e Embalagens Ltda. em 31 de dezembro de 2018, o
desempenho individual e consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa individuais e
consolidados para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

Ausência de auditoria nos investimentos em empresas controladas

As demonstrações contábeis das empresas controladas avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, não foram auditadas por nós e
nem por outros auditores independentes. Consequentemente, não foi possível avaliar os possíveis
efeitos sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Empresa, caso essas
controladas tivessem sido auditadas por nós ou por outros auditores independentes.

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção intitulada
“Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Empresa, de acordo com os princípios éticos
relevantes previstos no código de ética profissional do contador e nas normas profissionais emitidas
pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), e cumprimos com as demais responsabilidades éticas
de acordo com essas normas.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa
opinião com ressalva.

Ênfase

Realização de créditos com Partes Relacionadas

Conforme apresentado na Nota Explicativa n° 10, em 31 de dezembro de 2018, a Empresa possui
registrado na Rubrica de “Partes Relacionadas” no ativo não circulante, saldos a receber no montante
de R$ 37.912 mil, sem perspectiva de recebimento e/ou realização. Conforme definido pelo CPC 01
(R1) - Redução ao valor recuperável de ativos, o ativo deve estar registrado por valor que não exceda
seu valor recuperável, entretanto, a Empresa não apresentou um estudo sobre a recuperabilidade dos
referidos ativos. Desta forma, não pudemos nos assegurar sobre a realização dos saldos registrados na
Rubrica “partes relacionadas”, bem como de seus impactos no resultado do exercício. Nossa opinião
não contém modificação relacionada a esse assunto.
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Outros assuntos

Reapresentação dos valores correspondentes ao exercício anterior

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, preparadas
originalmente antes dos ajustes descritos na Nota Explicativa nº 4.14, foram por nós examinadas sendo
emitido relatório de auditoria em 16 de abril de 2018 sem modificação. Como parte de nossos exames
das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, examinamos também
os ajustes descritos na Nota Explicativa nº 4.14 que foram efetuados para alterar as demonstrações
contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2017. Em nossa opinião, tais ajustes são
apropriados e foram corretamente efetuados, em todos os aspectos relevantes, sendo reapresentados
conforme definido pelo CPC 23 – Políticas contábeis, mudança de estimativas e retificação de erros e
pelo CPC 26 (R1) – Apresentação das demonstrações contábeis. Nossa opinião não contém modificação
relacionada a esse assunto.

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis individuais
e consolidadas

A Administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas
demonstrações contábeis individuais e consolidadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil, assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração dessas demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a Administração é responsável
pela avaliação da capacidade de a Empresa continuar operando, divulgando, quando aplicável, os
assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, a não ser que a Administração pretenda
liquidar a Empresa ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar
o encerramento das operações.

Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela supervisão do
processo de elaboração das demonstrações contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis individuais e
consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se
causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável
é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as
normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes
quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável,
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além
disso:

§ Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas
intencionais;
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§ Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa;

§ Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração;

§ Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base contábil de continuidade
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade
de continuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos
chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
contábeis ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Empresa a não mais se manter em
continuidade operacional;

§ Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações contábeis, inclusive
as divulgações e se as demonstrações contábeis representam as correspondentes transações e os
eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada.

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance
planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

Salvador, 26 de abril de 2019.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/O-1–S–BA

Antomar de Oliveira Rios
Contador CRC BA 17715/O-5



CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA. E CONTROLADAS

Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

Ativo Passivo e patrimônio líquido

Nota
explicativa 2018

2017
(reapresentado) 2018 2017

Nota
explicativa 2018

2017
(reapresentado) 2018 2017

Circulante Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 5 13.499 20.043 13.505 20.050 Fornecedores 12 58.737 34.943 59.071 35.304
Contas a receber de clientes 6 23.258 21.701 23.518 22.166 Empréstimos e financiamentos 13 33.001 36.658 33.001 36.658
Estoques 7 50.200 35.423 50.200 35.423 Obrigações trabalhistas 14 8.064 7.131 8.647 7.715
Adiantamento a fornecedores 8 8.508 11.801 9.304 12.509 Obrigações tributárias 15 5.914 7.009 6.449 7.593
Tributos a recuperar 9 19.136 5.532 19.226 5.716 Partes relacionadas 864 334 864 334
Despesas antecipadas 79 64 79 64 Outras obrigações 5.152 982 5.618 1.447
Outros créditos 463 477 1.109 1.052 111.732 87.057 113.650 89.051

115.143 95.041 116.941 96.980 Não circulante
Não circulante Empréstimos e financiamentos 13 58.655 19.558 58.655 19.558
Contas a receber de clientes 6 5.392 5.812 8.335 8.755 Obrigações tributárias 15 16.516 18.767 18.437 21.705
Tributos a recuperar 9 13.110 - 13.110 - Outras obrigações - 1.366 - 1.368
Partes relacionadas 10 37.912 33.736 24.263 20.736 Provisão para riscos processuais 16 1.396 3.661 1.628 3.890
Depósitos judiciais 8.450 7.959 8.719 8.262 Provisão para perdas em investimentos 17 10.976 11.121 - -
Investimentos 537 137 537 137 87.543 54.473 78.720 46.521
Imobilizado 11 52.666 30.837 52.762 31.011
Intangível 1.195 1.188 1.195 1.188 Patrimônio líquido 18

119.262 79.669 108.921 70.089 Capital social 20.981 20.981 20.981 20.981
Lucros acumulados 14.149 12.199 14.149 12.199

35.130 33.180 35.130 33.180

Participação de minoritários - - (1.638) (1.683)
35.130 33.180 33.492 31.497

Total do ativo 234.405 174.710 225.862 167.069 Total do passivo e do patrimônio líquido 234.405 174.710 225.862 167.069

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

ConsolidadoControladora Controladora Consolidado
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CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA. E CONTROLADAS

Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

Nota
explicativa 2018 2017 2018 2017

Receita líquida de vendas 19 289.553 254.753 289.553 254.753

(-) Custo dos produtos vendidos 20 (248.409) (216.876) (248.135) (216.141)
Lucro bruto 41.144 37.877 41.418 38.612

(+/-) Despesas/ receitas operacionais
Despesas comerciais 21 (15.910) (11.395) (15.910) (11.395)
Despesas administrativas 22 (8.138) (6.919) (8.875) (7.448)
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas 48 (1.738) 262 (1.736)
Resultado da equivalência patrimonial 17 (152) (86) - -
Resultado antes dos efeitos financeiros 16.992 17.739 16.895 18.033

Receitas financeiras 23 1.358 854 1.573 854
Despesas financeiras 24 (16.698) (7.338) (16.846) (7.624)
Resultado antes dos tributos 1.652 11.255 1.622 11.263

Imposto de renda e contribuição social diferido 25 - 10.418 - 10.418

(=) Lucro líquido do exercício 1.652 21.673 1.622 21.681

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
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CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA. E CONTROLADAS

Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

2018 2017 2018 2017
Lucro líquido do exercício 1.652 21.673 1.622 21.681
Outros resultados abrangentes - - - -
Resultado abrangente do exercício 1.652 21.673 1.622 21.681

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
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CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA. E CONTROLADAS

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)

Consolidado

Capital Social
Lucros/ (prejuízos)

acumulados Total
Participação de não

controladores Patrimônio líquido
Saldos em 31 de dezembro de 2016 (Reapresentado) 20.981 (9.306) 11.675 (1.656) 10.019

Ajuste de exercícios anteriores - (168) (168) (35) (203)
Lucro líquido do exercício - 21.673 21.673 8 21.681

Saldos em 31 de dezembro de 2017 (reapresentado) 20.981 12.199 33.180 (1.683) 31.497

Ajuste de exercícios anteriores - 298 298 75 373
Lucro líquido do exercício - 1.652 1.652 (30) 1.622

Saldos em 31 de dezembro de 2018 20.981 14.149 35.130 (1.638) 33.492

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora
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CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA. E CONTROLADAS

Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

2018 2017 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
Lucro líquido do exercício 1.652 21.673 1.622 21.680

Ajustes:
Depreciação e amortização 5.788 4.839 5.829 4.914
Provisão para contingências (2.265) 570 (2.262) 632
Resultado de equivalência patrimonial 152 86 - -
Ajuste de exercícios anteriores - - 373 (203)

5.327 27.168 5.562 27.023
(Aumento)/ redução nos ativos e aumento/ (redução) nos passivos
Contas a receber de clientes (1.136) (2.565) (932) (2.187)
Estoques (14.777) (3.621) (14.777) (3.621)
Adiantamentos a fornecedores 3.293 (6.178) 3.205 (5.776)
Tributos a recuperar (26.715) (2.850) (26.620) (2.852)
Outros créditos 12 (44) (57) (190)
Despesas antecipadas (15) (27) (15) (27)
Depósitos judiciais (491) (3.933) (457) (4.016)
Fornecedores 23.794 6.904 23.767 6.773
Obrigações trabalhistas 933 (4.276) 933 (4.276)
Obrigações tributárias (3.346) (8.228) (4.412) (8.519)
Outras obrigações 2.805 336 2.800 338
Caixa líquido gerado pelas/(aplicado nas) ativadades operacionais (10.316) 2.686 (11.003) 2.670

Fluxo de caixa das atividades de investimentos:
Imobilizado (27.590) (12.059) (27.552) (12.059)
Intangível (34) (83) (34) (83)
Investimentos (400) - (400) -
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (28.024) (12.142) (27.986) (12.142)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos:
Partes relacionadas (3.645) (3.718) (2.997) (3.714)
Empréstimos e financiamentos 35.441 16.177 35.441 16.177
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 31.796 12.459 32.444 12.463

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa no exercício (6.544) 3.003 (6.545) 2.991

Caixa e equivalente de caixa em 1º de janeiro 20.043 17.040 20.050 17.059
Caixa e equivalente de caixa em 31 de dezembro 13.499 20.043 13.505 20.050

Variação líquida do caixa e equivalentes de caixa no exercício (6.544) 3.003 (6.545) 2.991

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.

Controladora Consolidado
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CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
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1. Contexto operacional

A Cata Tecidos e Embalagens Industriais Ltda. (“Cata” ou “Empresa”) é uma
sociedade por quotas de responsabilidade limitada, com sede na Rua dos
Plásticos, n°315, Área Industrial Leste, Polo Petroquímico de Camaçari, no
município de Camaçari, estado da Bahia, com filiais nos municípios de Mata de
São João – BA e Rondonópolis-MT.

A Empresa tem por objeto: a) a produção de fibras, fios, tecidos, filmes e
embalagens, de todos os tipos e para diversos fins, a partir da produção de fibras,
fios, fitas, filmes e laminados, de resinas sintéticas, e outros produtos das
mesmas matérias primas; b) venda para o mercado interno e exportação dos
produtos que industrializar, bem como de seus subprodutos e resíduos; c) compra
no mercado nacional e importação de tudo quanto necessitar para os seus
negócios, ou seja, conveniente para os mesmos, inclusive, máquinas,
equipamentos e matérias primas; d) prestação de serviços de administrativo e
industrialização; e) participação, com a devida autorização dos sócios, em outras
sociedades, inclusive como sociedade controladora. A Cata é controladora direta
da BB Fértil Industria e Comércio de Big Bags Ltda e CD – Embalagens Ltda.

A controlada BB Fértil Indústria e Comércio de Big Bags Ltda. tem por objeto a
fabricação de produtos têxteis e comércio atacadista de embalagens.

A controlada CD – Embalagens Ltda. tem por objeto a manutenção e reparação
de máquinas e aparelhos para indústria.

2. Base de preparação

2.1. Aspectos gerais

As demonstrações contábeis, as quais estão expressas em milhares de reais,
exceto quando indicado de outra forma, foram elaboradas e estão sendo
apresentadas com base nas práticas contábeis adotadas no Brasil,
observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária (Lei
nº 6.404/76) que incluem os novos dispositivos introduzidos, alterados e
revogados pela Lei nº 11.638, de 28 de dezembro de 2007, pela Lei nº
11.941, de 27 de maio de 2009 e demais Normas, Pronunciamentos
Técnicos, Orientações e Interpretações emitidas posteriormente pelo
Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”).

A emissão das demonstrações contábeis foi autorizada pela Diretoria em 26
de abril de 2019.



CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
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2.2. Base de mensuração

As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico
como base de valor, exceto quando indicado de outra forma.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação

Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Reais (R$), que é a
moeda funcional da Empresa. Todas as informações financeiras
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma.

2.4. Uso de estimativas e julgamentos

A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil exige que a administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.

Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões
com relação às estimativas contábeis são reconhecidas no exercício em que
as estimativas são revisadas e em quaisquer exercícios futuros afetados.

As informações sobre estimativas referentes às políticas contábeis adotadas
que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
contábeis referem-se a:

▪ Provisão para créditos de liquidação duvidosa;
▪ Determinação de vidas úteis do ativo imobilizado;
▪ Determinação de vidas úteis dos ativos intangíveis;
▪ Análise de recuperação dos valores dos ativos de longo prazo; e
▪ Provisão para contingências.

A Administração da Empresa não identificou a existência de informações
sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis adotadas que
apresentem efeitos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações
contábeis.

3. Demonstrações contábeis consolidadas

As demonstrações contábeis consolidadas incluem as operações da Empresa e
suas controladas diretas BB Fértil e CD Embalagens.



CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)
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A Empresa controla a investida quando está exposta ou tem direito, a retornos
variáveis decorrentes de seu envolvimento e tem a capacidade de afetar esses
retornos por meio de seu poder sobre a investida. As controladas são totalmente
consolidadas a partir da data em que o controle é transferido para a Empresa. A
consolidação é interrompida a partir da data em que o controle termina.

Transações entre empresas, saldos e ganhos não realizados em transações entre
empresas do grupo são eliminados.

Na elaboração das demonstrações contábeis individuais e consolidadas, foram
utilizadas demonstrações contábeis das controladas encerradas na mesma data
base e consistentes com as políticas da Empresa.

4. Resumo das principais políticas contábeis

As políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de
maneira consistente na preparação das demonstrações contábeis dos exercícios
findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017.

4.1. Mudança nas políticas contábeis e divulgações

Novos IFRS e interpretações do IFRIC (Comitê de interpretação de
informação financeira do IASB)

Alguns novos pronunciamentos contábeis do IASB e interpretações do IFRIC
foram publicados e/ou revisados e têm a sua adoção obrigatória para o
período iniciado em 1º de janeiro de 2018 e/ou após.

§ IFRS 15 – Receita de Contratos com Clientes

Estabelece princípios de reconhecimento de receita e divulgação de
informações sobre a natureza, montante, prazos e incertezas de receitas e
fluxos de caixa que se originem de contratos com clientes de uma entidade,
bem como no documento emitido posteriormente esclarece sobre aspectos
importantes da norma. Esta norma é efetiva para exercícios iniciando
em/ou após 1° de janeiro de 2018.

O CPC 47 / IFRS 15 estabelece uma estrutura abrangente para determinar
se, quando, e por quanto a receita é reconhecida. Substitui o CPC 30 / IAS
18 Receitas, o CPC 17 / IAS 11 Contratos de Construção e interpretações
relacionadas.

A Empresa adotou o CPC 47 / IFRS 15 usando o método de efeito cumulativo,
com efeito de adoção inicial da norma reconhecida na data da aplicação
inicial (ou seja, 1º de janeiro de 2018).
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A aplicação desta norma não teve impacto nas demonstrações contábeis da
Empresa.

§ 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 CPC 48 / IFRS 9 mantém em grande parte os requerimentos existentes no CPC
38 / IAS 39 para a classificação e mensuração de passivos financeiros. No entanto,
para ativos financeiros elimina as antigas categorias do CPC 38 / IAS 39: mantidos
até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.

A aplicação desta norma não teve impacto nas demonstrações contábeis da
Empresa.

§ IFRS 16 – Operações de Arrendamento Mercantil

Estabelece aspectos de reconhecimento, mensuração e divulgação de
arrendamentos. Esta norma é efetiva para exercícios iniciando em/ou após
1° de janeiro de 2019.

A Empresa está em processo de avaliação dos possíveis impactos relevantes
que esta norma possa gerar em suas demonstrações contábeis.

4.2. Instrumentos financeiros

Ativos financeiros

O CPC 48/IFRS 9 contém três principais categorias de classificação/mensuração
para ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por
meio de outros resultados abrangentes (VJORA) e ao valor justo por meio do
resultado (VJR).  A norma elimina as categorias existentes no CPC 38/IAS 39 de
mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponíveis para venda.

A Empresa classifica seus ativos financeiros sob a categoria de custo
amortizado e valor justo por meio do resultado.

Os ativos financeiros são registrados no ativo circulante, exceto aqueles
com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço.

Passivos financeiros

O CPC 48/IFRS 9 contém duas principais categorias de classificação/mensuração
para passivos financeiros: mensurados ao custo amortizado e ao valor justo por
meio do resultado.



CATA TECIDOS E EMBALAGENS INDUSTRIAIS LTDA.

Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2018 e 2017
(Em milhares de Reais)

15

A Empresa classifica seus passivos financeiros sob a categoria custo
amortizado.

Os passivos financeiros são apresentados como passivo circulante, exceto
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do
balanço.

Compensação de instrumentos financeiros

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado
no balanço patrimonial quando há um direito legalmente aplicável de
compensar os valores reconhecidos e há uma intenção de liquidá-los numa
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Desreconhecimento (baixa) de instrumentos financeiros

Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é
baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram,
e/ou, quando transferir os seus direitos ou riscos de receber os fluxos de
caixa do ativo ou assumir uma obrigação de pagar integralmente os fluxos
de caixa recebidos.

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada,
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente
diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos
correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do
resultado.

Valor recuperável (impairment) de ativos financeiros – ativos
mensurados ao custo amortizado

A Empresa avalia no final de cada período de relatório se há evidência
objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros esteja
deteriorado. Os critérios utilizados pela Empresa para determinar se há
evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade
financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de contrato,
como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de principal; (iii)
probabilidade de o devedor declarar falência ou reorganização financeira;
e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo financeiro em virtude de
problemas financeiros.

4.3. Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa abrangem saldos de caixa, saldos positivos
em conta movimento e aplicações financeiras resgatáveis no prazo de 90
dias. Os saldos em aplicações financeiras possuem liquidez imediata com
risco insignificante de mudança de seu valor de mercado.
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4.4. Contas a receber de clientes

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de
clientes pela venda de mercadorias no decurso normal das atividades da
Empresa.

São registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor presente quando
aplicável, deduzidas de eventual provisão para redução ao valor
recuperável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade
tributária da Empresa.

Se o prazo de recebimento é equivalente há um ano ou menos (ou outro
que atenda o ciclo normal da Empresa), as contas a receber são
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no
ativo não circulante.

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor
justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso
do método da taxa efetiva de juros menos as perdas estimadas das contas
a receber (impairment). Na prática são normalmente reconhecidas ao valor
faturado, ajustado pela provisão para impairment, se necessária.

4.5. Estoques

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização,
dos dois, o menor. O custo é determinado usando-se o método da Média
Ponderada Móvel.
O custo dos produtos acabados e dos produtos em elaboração compreende
matérias-primas, mão de obra direta, outros custos diretos e despesas
gerais de produção relacionadas (com base na capacidade operacional
normal), exceto os custos dos empréstimos tomados.

O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o curso normal
dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados
necessários para efetuar a venda.

4.6. Investimentos

Os investimentos em empresa controlada estão avaliados pelo método de
equivalência patrimonial.
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4.7. Imobilizado

4.7.1. Reconhecimento e mensuração

Os itens do imobilizado estão registrados ao custo de aquisição. A
depreciação dos bens é calculada pelo método linear considerando o valor
residual projetado e a estimativa de vida útil dos bens. Um item de
imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou
perda resultante da baixa do ativo (calculado como sendo a diferença entre
o valor líquido da venda e o valor contábil do ativo) são incluídos na
demonstração do resultado, no exercício em que o ativo for baixado.

4.7.2. Custos subsequentes

Custos subsequentes são capitalizados na medida em que seja provável que
benefícios futuros associados com os gastos serão auferidos pela Empresa.
Gastos de manutenção e reparos recorrentes são registrados no resultado.

4.7.3. Depreciação

Itens do ativo imobilizado são depreciados pelo método linear no resultado
do exercício baseado na vida útil econômica estimada de cada componente.

Itens do ativo imobilizado são depreciados a partir da data em que são
instalados e estão disponíveis para uso, ou em caso de ativos construídos
internamente, do dia em que a construção é finalizada e o ativo está
disponível para utilização.

As vidas úteis estimadas para o exercício corrente e comparativo são as
seguintes:

▪ Obras preliminares: 40 anos;
▪ Obras civis: 40 anos;
▪ Instalações: 10 anos;
▪ Máquinas e equipamentos: 10 anos;
▪ Móveis e utensílios: 10 anos;
▪ Veículos: 5 anos;
▪ Equipamentos de informática: 5 anos.

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se
apropriado, ao final de cada exercício.

Os ganhos e as perdas em alienações são apurados comparando-se o valor
da venda com o valor residual contábil e são reconhecidos na demonstração
do resultado.
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4.8. Redução ao valor recuperável

No fim de cada exercício, a Empresa revisa o valor contábil de seus ativos
para determinar se há indicação de que tais ativos sofreram alguma perda
por redução ao valor recuperável. Se houver tal indicação, o montante
recuperável do ativo é estimado com a finalidade de mensurar o montante
dessa perda. Quando não for possível estimar o montante recuperável de
um ativo individualmente, a Empresa calcula o montante recuperável da
unidade geradora de caixa à qual pertence o ativo. Quando uma base de
alocação razoável e consistente puder ser identificada, os ativos
corporativos também são alocados a cada unidade geradora de caixa ou ao
menor grupo de unidades geradoras de caixa, para o qual uma base de
alocação razoável e consistente possa ser identificada.

O montante recuperável é o maior entre o valor justo e o contábil,
diminuído dos custos a incorrer pela venda ou pelo uso. Na avaliação do
valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados a valor
presente por uma taxa de desconto, antes dos impostos, que reflita uma
avaliação atual de mercado do valor da moeda no tempo e os riscos
específicos do ativo para o qual a estimativa de fluxos de caixa futuros foi
ajustada.

Se o montante recuperável de um ativo (ou unidade geradora de caixa)
calculado for menor que seu valor contábil, o valor contábil do ativo (ou
unidade geradora de caixa) é reduzido ao seu valor recuperável. A perda
por redução ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no
resultado.

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, não houve necessidade
de constituição de provisão para redução dos ativos ao seu valor
recuperável.

4.9. Passivo circulante e não circulante

Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores
conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas
até a data do balanço patrimonial. Quando aplicável, os passivos circulantes
e não circulantes são registrados a valor presente, calculados transação a
transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o
risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é
contabilizada contra as contas de resultado que deram origem ao referido
passivo. A diferença entre o valor presente de uma transação e o valor de
face do passivo é apropriada ao resultado ao longo do prazo do contrato
com base no método do custo amortizado e da taxa de juros efetiva.
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4.10. Provisões

Uma provisão é reconhecida no balanço patrimonial quando a Empresa
possui uma obrigação real, legal ou constituída como resultado de um
evento passado, e é provável que um recurso econômico seja requerido
para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.

4.11. Apuração do resultado

O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime
contábil de competência. As receitas de vendas estão sendo apresentadas
líquidas, ou seja, não incluem os impostos, devoluções e os descontos
incidentes sobre as mesmas, os quais estão apresentados como contas
redutoras das receitas.

Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza significativa na sua
realização.

As receitas e despesas de juros são reconhecidas pelo método da taxa
efetiva de juros na rubrica de receitas/despesas financeiras.

4.12. Tributação sobre o lucro

A despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social representa a soma
dos impostos correntes e diferidos.

4.12.1. Impostos correntes

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente são
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10%
sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil 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.

4.12.2. Impostos diferidos

Constituídos sobre prejuízos fiscais, bases negativas de contribuição social
e diferenças temporariamente indedutíveis. Quando aplicável, são
registrados o imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos, com
base na perspectiva de geração de resultados tributáveis futuros.

O imposto de renda e a contribuição social correntes e diferidos são
reconhecidos como despesa ou receita no resultado do exercício, exceto
quando estão relacionados com itens registrados diretamente no patrimônio
líquido, caso em que os impostos correntes e diferidos também são
reconhecidos diretamente no patrimônio líquido.
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4.13. Determinação do valor justo

Diversas políticas e divulgações contábeis da Empresa exigem a
determinação do valor justo, tanto para os ativos e passivos financeiros
como para os não financeiros.  Quando aplicável, as informações adicionais
sobre as premissas utilizadas na apuração dos valores justos são divulgadas
nas notas específicas àquele ativo ou passivo.

4.14. Reapresentação das demonstrações contábeis de 31 de dezembro de
2017

As demonstrações contábeis para o exercício findo em 31 de dezembro de
2017 foram reapresentadas, quando aplicável, para fins de melhor
apresentação e manutenção da uniformidade na comparabilidade. A
comparação entre os saldos apresentados nas demonstrações contábeis de
31 de dezembro de 2017 e os saldos reapresentados para fins de
comparabilidade, está demonstrada a seguir:

Controladora

Saldos
anteriormente
apresentados Ajustes

Saldos
Ajustados

Ativo não circulante
Imobilizado 50.763 (19.926) 30.837

Passivo não circulante
Provisão para perdas em investimentos - 11.121 11.121

Patrimônio líquido
Ajuste de avaliação patrimonial 19.551 (19.551) -
Lucros acumulados 23.655 (11.456) 12.199

Resultado
Resultado de equivalência patrimonial - (86) (86)

Durante o exercício de 2018, a Empresa estornou o ajuste de avaliação
patrimonial, anteriormente contabilizado com base no custo atribuído
sobre o ativo imobilizado, conforme permitido pelo ICPC 10. Com a
alteração da política contábil, a Empresa voltou a apresentar o seu ativo
imobilizado com base no custo de aquisição.

Adicionalmente, a Administração passou a contabilizar os seus
investimentos em empresas controladas com base no método da
equivalência patrimonial, em detrimento ao método de custo.

Os efeitos das mudanças de práticas foram aplicados retrospectivamente,
sobre os saldos das demonstrações contábeis da Empresa referentes aos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e 2016, conforme preconiza
o CPC 23 - Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro,
correlacionado ao IAS 8.
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5. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Caixa 16 12 19 15
Bancos 7.929 5.917 7.931 5.919
Aplicações financeiras 5.554 14.114 5.555 14.116
Total 13.499 20.043 13.505 20.050

As aplicações financeiras estão representadas por Certificados de Depósitos
Bancários e títulos emitidos e compromissados pelas instituições financeiras de
primeira linha, cujo rendimento está atrelado à variação do Certificado de
Depósito Interbancário (CDI), e possuem liquidez imediata.

6. Contas a receber

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Duplicatas a receber 44.860 32.086 48.063 35.493
(-) Duplicatas descontadas (6.069) (2.217) (6.069) (2.216)
(-) Faturamento para entrega futura (7.911) (126) (7.911) (126)
(-) Provisão para perda (2.230) (2.230) (2.230) (2.230)
Total 28.650 27.513 31.853 30.921

Circulante 23.258 21.701 23.518 22.166
Não circulante 5.392 5.812 8.335 8.755

Abertura por vencimento dos valores vencidos e a vencer da controladora:

Controladora 2018 2017
A vencer 40.451 28.933
Vencidos de 0 a 30 dias 2.160 1.545
Vencidos de 31 a 60 dias 779 557
Vencidos de 61 a 90 dias 136 97
Vencidos de 91 a 120 dias 491 351
Vencidos de 121 a 180 dias 15 11
Vencidos acima de 181 dias 828 592

44.860 32.086

A Empresa registra a provisão para créditos de realização duvidosa, após análise
individualizada dos clientes.

Movimentação da perda estimada para créditos de liquidação duvidosa:

2018 2017
Saldo inicial (2.230) (2.230)
Adições - -
Baixas - -

Saldo final (2.230) (2.230)
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7. Estoques

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Matéria prima 2.092 4.573 2.092 4.573
Materiais secundários 3.107 2.663 3.107 2.663
Produtos em elaboração 14.743 5.610 14.743 5.610
Produtos acabados 11.180 12.036 11.180 12.036
Almoxarifado 10.698 8.125 10.698 8.125
Importações em andamento 292 25 292 25
Estoque em trânsito 524 1.355 524 1.355
Materiais de terceiros em nosso poder (3) (2) (3) (2)
Materiais nosso em poder de terceiros 7.896 30 7.896 30
Remessa em consignação 62 62 62 62
Mercadorias diversas (379) 958 (379) 958
Mercadorias de terceiros em nosso poder (12) (12) (12) (12)
Total 50.200 35.423 50.200 35.423

8. Adiantamentos a fornecedores

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

INPISA - Ind. e Com. de Embalagens Ltda. - EPP 2.648 2.053 2.648 2.053
S. T. Ind. E Com. de Máquinas Ltda. - 2.540 - 2.540
Wortex Máquinas e equipamentos Ltda. – APP - 1.551 - 1.551
Contecentro Ind. e Com. Cont. Flexíveis Ltda. 944 278 944 278
Contene Ltda. 710 645 710 645
QHB Automation Services 638 - 638 -
Contensul Ind. e Com. de Conteners 555 555 555 555
Starlinger do Brasil - 528 - 528
Benderplast – Ind. e Com. 350 350 350 350
Fertipar Fertilizantes do Paraná 148 148 148 148
Ability Comércio Exterior 138 146 138 146
MHC Plásticos Ltda. 136 - 136 -
Lohia Starlinger 29 105 29 105
Maschinenfabrik Starlinger 21 448 21 448
Diversos 2.191 2.454 2.987 3.162
Total 8.508 11.801 9.304 12.509

9. Tributos a recuperar

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Circulante
IPI a recuperar 2.762 1.530 2.762 1.530
COFINS a recuperar (i) 13.544 - 13.544 -
IRRF sobre aplicações financeiras - 337 - 337
Fundo de pobreza - 2.785 - 2.785
Outros 2.830 880 2.920 1.064

19.136 5.532 19.226 5.716

Não circulante
PIS a recuperar (ii) 1.153 - 1.153 -
COFINS a recuperar (ii) 5.313 - 5.313 -
Fundo de pobreza 5.163 - 5.163 -
Outros 1.481 - 1.481 -

13.110 - 13.110 -

Total 32.246 5.532 32.336 5.716
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Os créditos de PIS e COFINS a recuperar são originados do aproveitamento do
crédito existente, por meio de compensação abrangendo o crédito referente aos
últimos dez anos, além de ações judiciais objetivando suspensão da exigibilidade
do crédito tributário decorrente da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e
COFINS.

A Administração impetrou duas ações judiciais para recuperação do crédito
referente a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS.

(i) A primeira ação foi em nome da própria Empresa. Essa ação já transitou
em julgado em tribunal inferior com decisão em segunda instância sendo
recuperados R$ 3.006 de PIS e R$ 13.458 de COFINS, atualizados pela Selic.
Estes créditos foram homologados pela Receita Federal do Brasil, sendo
que o crédito referente ao PIS já foi compensado integralmente em 2018;

(ii) A segunda ação foi em nome da Brasflex, empresa incorporada pela
Empresa. Essa ação ainda não transitou em julgado até a data de emissão
destas demonstrações contábeis. Os montantes reclamados e ajuizados são
de R$ 1.129 de PIS e R$ 5.202 de COFINS, atualizados pela Selic. A
Administração da Empresa, entende que a recuperação desses créditos é
praticamente certa e assim que os créditos forem homologados pela
Receita federal do Brasil irá promover a sua compensação.

10. Partes relacionadas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

SPIN - Sociedade de Partic. e Investimento (a) 24.263 20.644 24.263 20.731
BB Fertil Ltda. (b) 10.592 10.127 - -
CD Embalagens Ltda. 3.057 2.960 - -
Outros - 5 - 5
Total 37.912 33.736 24.263 20.736

(a) Refere-se a empréstimos de mútuo, sem vencimento e sem atualização monetária;
(b) Refere-se a transações de compra e venda de produtos fabricados.

11. Imobilizado

a) Controladora

2018 2017
Depreciação

Custo acumulada Líquido Líquido
Terrenos 21 - 21 21
Obras preliminares 480 (480) - -
Obras civis 6.824 (4.585) 2.239 2.473
Instalações 168 (168) - 1
Máquinas e equipamentos 62.728 (28.812) 33.916 27.268
Móveis e utensílios 984 (366) 618 572
Equipamentos de informática 373 (290) 83 69
Adiantamento para imobilizações 15.545 - 15.545 255
Construções em andamento 244 - 244 178

Total 87.367 (34.701) 52.666 30.837
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Movimentação do saldo

Saldo em
31/12/2017 Adições Baixas Transf.

Saldo em
31/12/2018

Terrenos 21 - - - 21
Obras preliminares 480 - - - 480
Obras civis 6.824 - - - 6.824
Instalações 168 - - - 168
Máquinas e equipamentos 50.666 8.892 - 3.170 62.728
Móveis e utensílios 852 132 - - 984
Equipamentos de informática 333 40 - - 373
Total do custo 59.344 9.064 - 3.170 71.578

(-) Obras preliminares (480) - - - (480)
(-) Obras civis (4.351) (234) - - (4.585)
(-) Instalações (167) (1) - - (168)
(-) Máquinas e equipamentos (23.398) (5.414) - - (28.812)
(-) Móveis e utensílios (280) (86) - - (366)
(-) Equipamentos de informática (264) (26) - - (290)
Total da deprec. acumulada (28.940) (5.761) - - (34.701)

Adiantamentos p/ imobilizações 255 18.460 - (3.170) 15.545
Construções em andamento 178 66 - - 244
Total do imob. em andamento 433 18.526 - (3.170) 15.789

Total do imobilizado líquido 30.837 21.829 - - 52.666

b) Consolidado

2018 2017
Depreciação

Custo Acumulada Líquido Líquido
Terrenos 21 - 21 21
Obras preliminares 480 (480) - -
Obras civis 6.824 (4.585) 2.239 2.473
Instalações 168 (168) - 13
Máquinas e equipamentos 63.137 (29.125) 34.012 27.405
Móveis e utensílios 984 (366) 618 598
Equipamentos de informática 373 (290) 83 69
Adiantamento para imobilizações 15.545 - 15.545 255
Construções em andamento 244 - 244 178

Total 87.776 (35.014) 52.762 31.011
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Movimentação do saldo

Saldo em
31/12/2017 Adições Baixas Transf.

Saldo em
31/12/2018

Terrenos 21 - - - 21
Obras preliminares 480 - - - 480
Obras civis 6.824 - - - 6.824
Instalações 205 - (37) - 168
Máquinas e equipamentos 52.354 8.892 (1.279) 3.170 63.137
Móveis e utensílios 948 132 (96) - 984
Equipamentos de informática 368 41 (36) - 373
Total do custo 61.200 9.065 (1.448) 3.170 71.987

(-) Obras preliminares (480) - - - (480)
(-) Obras civis (4.351) (234) - - (4.585)
(-) Instalações (193) (1) 26 - (168)
(-) Máquinas e equipamentos (24.949) (5.455) 1.279 - (29.125)
(-) Móveis e utensílios (350) (86) 70 - (366)
(-) Equipamentos de informática (299) (26) 35 - (290)
Total da deprec. acumulada (30.622) (5.802) 1.410 - (35.014)

Adiantamentos p/ imobilizações 255 18.460 - (3.170) 15.545
Construções em andamento 178 66 - - 244
Total do imob. em andamento 433 18.526 - (3.170) 15.789

Total do imobilizado líquido 31.011 21.789 (38) - 52.762

12. Fornecedores

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Nacionais 43.738 30.345 44.072 30.706
Estrangeiros 14.999 4.598 14.999 4.598
Total 58.737 34.943 59.071 35.304
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13. Empréstimos e financiamentos

Instituição financeira Modalidade Garantias 2018 2017
Em moeda estrangeira

Itaú Unibanco S.A. Giro
Aval + Contratos a

performar 5.977 -

Itaú Unibanco S.A. Giro
Aval + Contratos a

performar 12.008 -
Deutsche Bank S.A. Leasing Máquinas e equipamentos 5.027 1.805

Banco Bradesco S.A. Giro
Duplicatas + Contratos a

performar 13.657 -
Itaú Unibanco S.A. Giro Contratos a performar - 14.166
Itaú Unibanco S.A. Giro Contratos a performar - 1.000

Itaú Unibanco S.A. Giro
Aval + Contratos a

performar - 5.000
Citibank S.A. Giro Duplicatas 11.646 10.592

48.315 32.563
Em Moeda Nacional

Itaú Unibanco S.A CCB
Aval + Contratos a

performar 7.000 -
Banco ABC Brasil S.A. CCB Duplicatas 3.666 -
Banco ABC Brasil S.A. CCE Duplicatas - 1.313
Banco Paulista S.A. CCB Duplicatas - 1.750
Caixa Econômica Federal Giro Duplicatas 1.667 3.333
Caixa Econômica Federal BNDS Máquinas e equipamentos 4.000 -
Banco Daycoval S.A. Leasing Máquinas e equipamentos 16 41
Banco do Nordeste do
Brasil S.A. Giro Aval - 1.680
Itaú Unibanco S.A. Giro Aval - 224
BNDES Cartão Aval 5 42
Banco Bradesco S.A. FINAME Máquinas e equipamentos - 40
Banco do Brasil S.A. FINAME Máquinas e equipamentos 271 470
Banco do Brasil S.A CCB Duplicatas 8.931 -
Santander CDC Contratos a performar - 909
Banco ABC CCE Duplicatas - 2.000
Banco Bradesco S.A. Giro Duplicatas - 3.673
Banco Bradesco S.A. Giro Duplicatas - 4.070
Banco do Nordeste do
Brasil S.A. FNE Máquinas e equipamentos 3.104 2.254
Banco do Nordeste do
Brasil S.A. FNE Máquinas e equipamentos 685 1.863

Banco Votorantim CCB
Duplicatas + Contratos a

performar 14.000 -
43.345 23.662

(-) Juros a transcorrer (4) (9)

Total 91.656 56.216

Passivo circulante 33.001 36.658
Passivo não circulante 58.655 19.558
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14. Obrigações trabalhistas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

FGTS s/ salários 264 267 264 267
INSS s/ salários 3.219 2.456 3.235 2.472
SENAI Convênio 35 35 35 35
SESI Convênio 42 42 42 42
Parcelamento Senai/Sesi 44 76 44 76
Provisão de férias 2.971 3.117 3.288 3.434
INSS s/ férias 862 884 888 910
FGTS s/ férias 235 249 260 274
Outros 392 5 591 205
Total 8.064 7.131 8.647 7.715

15. Obrigações tributárias

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Circulante
PIS a recolher - 160 4 160
COFINS a recolher - 739 19 740
IRRF - assalariado - 48 - 48
IRRF 17 9 21 13
Contribuições sociais - Lei 10.833 33 29 34 30
INSS s/ serviços 29 21 30 23
INSS s/ faturamento 37 37 37 44
ICMS a recolher 1.041 731 1.041 731
ICMS substituição 200 141 200 141
ICMS diferido 3 3 3 3
IPI a recolher 483 548 483 548
ISS Retido na Fonte 43 25 43 25
Parcelamentos Federais 1.141 1.163 1.423 1.446
Parcelamentos Estaduais 2.024 2.573 2.128 2.661
Parcelamentos Municipais 17 45 17 45
Parcelamento – PERT (a) 846 737 942 921
Outros - - 23 15

5.914 7.009 6.449 7.593

Não circulante
Parcelamentos Federais 4.495 5.503 5.562 6.621
Parcelamentos Estaduais 3.578 5.167 3.682 5.326
Parcelamentos Municipais 24 40 24 40
Parcelamento – PERT (a) 8.419 8.057 9.168 9.718

16.516 18.767 18.437 21.705

Total 22.430 25.776 24.886 29.298

(a) A Instrução Normativa nº 1711 da Receita Federal do Brasil (RFB) de 16 de junho de 2017,
regulamentou o Programa Especial de Regularização Tributária “PERT”, instituído pela
Medida Provisória nº 783, de 31 de maio de 2017, no âmbito da RFB. Em função das
condições especiais para pagamento e/ou parcelamento propostas na legislação, a
Empresa aderiu ao PERT para quitação de débitos tributários.
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16. Provisão para riscos processuais

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a Empresa apresentava os seguintes passivos
relacionados a contingências:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Trabalhista 1.396 3.211 1.628 3.440
Cível - 385 - 385
Tributário - 65 - 65
Total 1.396 3.661 1.628 3.890

A movimentação da provisão nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e
2017 está demonstrada a seguir:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Saldo inicial 3.661 3.091 3.893 3.317
Adição - 1.098 - 1.149
Baixa (2.265) (528) (2.265) (576)
Saldo final 1.396 3.661 1.628 3.890

Natureza das contingências

A Empresa é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis e tributários, e
está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial,
as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As
respectivas provisões para contingências foram constituídas considerando a
estimativa feita pelos assessores jurídicos. A Administração acredita que a
resolução destas questões não produzirá efeito significativamente diferente do
montante provisionado.

As contingências trabalhistas referem-se a processos movidos por ex-funcionários
vinculados a verbas decorrentes da relação de emprego e a vários pleitos
indenizatórios.

Perdas possíveis, não provisionadas

Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, além dos valores já provisionados, existem
processos cíveis e tributários, cuja avaliação dos assessores legais da Empresa
aponta para uma probabilidade possível de perda, razão pela qual nenhuma
provisão foi constituída:

a) Controladora

2018 2017
Tributária 720 2.201
Trabalhista 6.876 6.616
Cível 401 150

7.997 8.967
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17. Provisão para perdas em investimentos

Nas demonstrações contábeis individuais da Empresa, os investimentos em suas
controladas são avaliados com base no método da equivalência patrimonial,
conforme CPC 18 (R2).

Quando o patrimônio líquido das controladas está negativo, uma provisão para
perdas em investimentos deve ser reconhecida no balanço patrimonial.

Resumo das informações contábeis das controladas:

2018

Controladas
% de
part. Ativo Passivo P L Resultado

Resultado
MEP

Passivo
MEP

BB Fértil 80% 4.706 12.664 (7.958) (146) (116) (6.365)
CD Embalagens 99% 398 5.055 (4.657) (37) (36) (4.611)

(152) (10.976)

2017

Controladas
% de
part. Ativo Passivo P L Resultado

Resultado
MEP

Passivo
MEP

BB Fértil 80% 4.987 13.171 (8.184) 42 34 (6.546)
CD Embalagens 99% 371 4.992 (4.621) (121) (120) (4.575)

(86) (11.121)

Movimentação do saldo da provisão para perdas:

2018

Saldo no início do
exercício

Resultado do
exercício

Ajuste de
exercícios
anteriores

Saldo no final do
exercício

BB Fértil (6.546) (116) 297 (6.365)
CD Embalagens (4.575) (36) - (4.611)

(11.121) (152) 297 (10.976)

2017

Saldo no início do
exercício

Resultado do
exercício

Ajuste de
exercícios
anteriores

Saldo no final do
exercício

BB Fértil (6.442) 34 (138) (6.546)
CD Embalagens (4.425) (120) (30) (4.575)

(10.867) (86) (168) (11.121)

18. Patrimônio líquido

(a) Capital social

O capital social subscrito e integralizado da Empresa em 31 de dezembro de
2018 e 2017 é de R$ 20.981 e está representado por 20.981.396 quotas no
valor nominal de R$ 1,00 cada.
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Em 31 de dezembro de 2018 o capital social estava assim constituído:

% de Nº de
Partic. quotas R$

SPIN Sociedade, Partic. e Investimentos Ltda. 99,999 20.980 20.981
Carlos Alberto A. Gomes de M. Mota 0,001 1 -

100 20.981 20.981

19. Receita líquida de vendas

A reconciliação da receita bruta de vendas para a receita líquida é a seguinte:

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Receita bruta de vendas
Vendas de produtos – MI 221.358 233.978 221.358 233.978
Vendas de produtos semi-acabados - MI 105.051 68.280 105.051 68.280
Vendas a comercial exportadora 8 740 8 740

326.417 302.998 326.417 302.998
Deduções de vendas
(-) IPI (10.243) (9.436) (10.243) (9.436)
(-) PIS (577) (4.320) (577) (4.320)
(-) COFINS (3.042) (19.900) (3.042) (19.900)
(-) ICMS (31.537) (30.572) (31.537) (30.572)
Subvenção de ICMS 25.906 25.491 25.906 25.491
Devoluções (17.330) (9.317) (17.330) (9.317)
Descontos incondicionais (41) (191) (41) (191)

(36.864) (48.245) (36.864) (48.245)

Total 289.553 254.753 289.553 254.753

20. Custo dos produtos vendidos

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Sacos e tecidos (152.503) (127.213) (152.503) (127.213)
Big-bag (100.915) (91.590) (100.641) (90.855)
Perdas (3.820) (4.938) (3.820) (4.938)
(-) Devolução 8.829 6.865 8.829 6.865
Total (248.409) (216.876) (248.135) (216.141)

21. Despesas comerciais

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Pessoal (1.452) (1.243) (1.452) (1.243)
Fretes (12.350) (8.196) (12.350) (8.196)
Comissões (1.378) (1.555) (1.378) (1.555)
Outras (730) (401) (730) (401)
Total (15.910) (11.395) (15.910) (11.395)
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22. Despesas administrativas

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Pessoal (4.765) (4.105) (4.765) (4.105)
Serviços de terceiros (2.478) (1.942) (2.490) (2.057)
Outros (895) (872) (1.620) (1.286)
Total (8.138) (6.919) (8.875) (7.448)

23. Receitas financeiras

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Variação cambial 450 14 450 14
Rendimento sobre aplicações financeiras 197 533 197 533
Juros de duplicatas e mora 119 175 119 175
Variações monetárias 225 - 225 -
Descontos obtidos 367 132 582 132
Total 1.358 854 1.573 854

24. Despesas financeiras

Controladora Consolidado
2018 2017 2018 2017

Juros (14.053) (6.945) (14.198) (7.184)
Atualização monetária sobre tributos e
encargos (1.569) - (1.569) -
Variação cambial (330) (116) (330) (116)
IOF (477) (48) (477) (48)
Tarifas e cobranças (225) (192) (227) (239)
Descontos concedidos (44) (37) (45) (37)

Total (16.698) (7.338) (16.846) (7.624)

25. Imposto de Renda e Contribuição Social

A apuração do imposto de renda e da contribuição social, na controladora, nos
exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 foi a seguinte:

2018 2017
Contribuição social
Resultado antes dos tributos 1.652 11.255
Ajustes na base de cálculo:
(+/-) Adições e exclusões (25.463) (20.747)
(-) Compensação de base negativa de CSLL - -
Base tributável (23.811) (9.492)

Imposto de renda
Resultado antes dos tributos 1.652 11.255
Ajustes na base de cálculo:
(+/-) Adições e exclusões (25.463) (20.747)
(-) Compensação de prejuízo fiscal - -

Base tributável (23.811) (9.492)
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Imposto de renda e contribuição social diferidos

No exercício de 2017, após análise das condições oferecidas pelo PERT, a
Empresa optou por realizar o pagamento à vista de 5% do valor da dívida
consolidada e utilizar os créditos de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa
de contribuição social para a quitação dos débitos tributários.

A Empresa possuía um saldo de prejuízo fiscal de Imposto de Renda Pessoa
Jurídica (IRPJ) e base negativa de Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido
(CSLL), escriturado em Escrituração Contábil e Fiscal (ECF), dos anos de 2013 a
2015, no valor de R$ 30.640.

Saldo de prejuízo fiscal e base negativa de 2013 a 2015 30.640
X Alíquota de 34% 34%
Crédito tributário (IR e CSL diferidos) 10.417

25. Instrumentos financeiros

Gestão de risco financeiro

Fatores de risco

As atividades da Empresa a expõe a diversos riscos financeiros: risco de mercado
e risco de liquidez. A Empresa possui e segue política de gerenciamento de risco,
que orienta em relação a transações e requer a diversificação de transações e
contrapartidas. Nos termos dessa política, a natureza e posição geral dos riscos
financeiros são regularmente monitoradas e gerenciadas a fim de avaliar os
resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa.

(a) Risco de mercado – taxa de juros

O risco associado é oriundo da possibilidade da Empresa incorrer em perdas
devido a flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras
relativas a empréstimos. A Empresa monitora continuamente as taxas de
juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de
contratação de operações com instrumentos financeiros derivativos para
proteção contra o risco de volatilidade dessas taxas.

(b) Risco de liquidez

É o risco de a Empresa não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar
seus compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo
ou de volume entre os recebimentos e pagamentos previstos.

Para administrar a liquidez do caixa em moeda nacional e estrangeira, são
estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, sendo
monitoradas pela área de Tesouraria.
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26. Cobertura de seguros

Os bens, interesses e responsabilidades estão segurados por valores que a
Administração considerou suficientes para cobertura de eventuais perdas.

As premissas de riscos, dada sua natureza, não fazem parte do escopo de
auditoria das demonstrações contábeis, consequentemente, não foram
examinadas por nossos auditores independentes.


