
Consolidado
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2021

Receita Operacional Líquida 362.218          256.992          256.321           
Custos dos Produtos Vendidos (372.174)         (168.041)         (281.879)          
Variação do Valor Justo do Ativo Biológico 46.828             -                    41.113             

Lucro Bruto 36.872             88.951             15.555             

Despesas/Receitas Operacionais
Despesas Administrativas (18.324)            (7.355)              (17.082)            
Despesas Com Vendas (3.121)              (7.149)              (7.149)              
Equivalência Patrimonial (35.856)            (57.170)            -                    
Outras Receitas/Depesas Operacionais 16.393             9.549               8.613                

(40.908)           (62.125)           (15.618)            

Resultado Operacional Antes do Efeitos Financ. (4.036)              26.826             (63)                    

Resultado Financeiro (20.880)            (92.177)            (98.216)            

Consolidado Resultado Antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social (24.916)           (65.351)           (98.279)            
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2021

Ativo Impostos Correntes (87)                    -                    -                    
Circulante Impostos Diferidos 8.435               6.507               39.426             

Caixa e Equivalentes de Caixa 4.057               3.890               3.897               
Contas a Receber 10.402            5.685               9.317               Lucro Líquido/Prejuízo do Período (16.568)           (58.844)           (58.853)            
Estoques 80.497            46.831            63.117            
Ativo Biológico 117.754          -                   97.127            
Impostos a Recuperar- CP 21.743            16.214            19.550            
Demais Contas a Receber 2.475               212                  479                  

236.928          72.833            193.487          

Não Circulante
Partes Relacionadas- Receber 36.250            307.456          37.770            Consolidado
Impostos a Recuperar- LP 4.539               2.920               3.071               31/03/2022 31/03/2021 31/03/2021
Depósitos Judiciais 8.141               8.067               8.230               Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Impostos Fiscais Diferidos 56.571            56.997            128.951          Lucro (prejuízo) do Exercício (16.568)           (58.844)           (58.853)            
Investimentos 1.004               -                   802                  
Ativo Imobilizado 210.251          52.365            204.122          Ajuste para reconciliar o resultado do exercício com
Direito de Uso 168.666          144.511          176.026           recursos provenientes de atividades operacionais:

485.422          572.317          558.972          Depreciação 6.994               6.932               26.197             
Amortização do direito de uso de arrendamento 36.608             11.310             23.961             
Amortização do Ativo Biológico 37.865             -                    32.875             

Total do Ativo 722.350          645.150          752.459          Amortização Planta Portadora 68.161             -                    68.377             
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras Variação do valor justo do Ativo biológico (46.830)            -                    (41.113)            

Amortização dos custos de Entressafra 27.760             11.474             22.885             
Custo residual do imobilizado baixados 18                     12.412             12.412             

Consolidado Juros sobre os emprestímos e financiamentos (17.246)            12.051             12.051             
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2021 Resultado de equivalência patrimonial (202)                 57.170             -                    

Passivo Provisão para Contingências 1.020               1.236               1.222                
Circulante Crédito Tributário (6.029)              

Fornecedores 134.962          66.396            101.482          Participação dos acionistas não controladores -                    -                    9                        
Contratos com parceiros agrícolas 36.092            29.119            29.119            Impostos diferidos 72.380             (6.507)              (39.426)            
Empréstimos e Financiamentos 217.365          217.963          217.963          Lucro do exercício ajustado 163.930          47.234             60.597             
Obrigações Trabalhistas, Previd. e Sociais 8.266               4.987               12.717            
Obrigações Fiscais e Tributárias 15.755            28.726            50.695            Variações nos Ativos Operacionais
Adiantamentos de Clientes 53.934            73.607            73.609            Contas a Receber de Clientes (1.085)              189                   (1.675)              
Demais Contas a Pagar- CP 3.892               7.294               7.350               Estoques (17.380)            (7.689)              (15.019)            

470.266          428.091          492.935          Impostos a Recuperar 2.368               (3.033)              5.097                
Não Circulante Depósitos Judiciais 89                     (45)                    31                     

Contratos com parceiros agrícolas 129.969          117.222          146.907          Outros ativos (1.996)              (10)                    94                     
Empréstimos e Financiamentos 11.472            -                   -                   (18.004)           (10.588)           (11.472)            
Obrigações Fiscais e Tributárias 42.986            7.857               20.365            
Partes Relacionadas - Pagar 86.844            85.738            85.744            Variações nos passivos operacionais
Contas a Pagar - Copersucar 21.856            21.669            21.669            Fornecedores 33.480             17.101             26.301             
Adiantamentos de Clientes -                   10.333            10.333            Obrigações Trabalhistas, Previd. e Sociais (4.451)              1.570               2.153                
Provisão de perda para investimentos -                   89                    -                   Obrigações Fiscais e tributárias (12.319)            3.587               13.883             
Provisões para Contigências 3.104               1.729               2.084               Adiantamento de Clientes (17.698)            9.498               9.498                

296.231          244.637          287.102          Contas a Pagar - Copersucar 187                   (1.646)              (1.646)              
Patrimônio Líquido Outros passivos (3.458)              2.905               2.958                

Capital Social 60.971            60.966            60.966            (4.259)              33.015             53.147             
Reserva de Capital 99                    99                    99                    
Reserva de Ágio 51.154            51.154            51.154            Caixa líquido oriundo das atividades Operacionais 141.667          69.661             102.272           
Ajuste de Avaliação Patrimonial 4.073               5.946               5.946               
Prejuízos Acumulados (160.447)         (145.743)         (145.743)         Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Part. dos Acionistas Não Controladores 3                       -                   -                   Aquisição de imobilizado (5.033)              (2.156)              (2.665)              

(44.147)           (27.578)           (27.578)           Direito de Uso - Arrendamento (29.248)            -                    (8.314)              
Planta Portadora (33.965)            -                    (23.490)            

Total do Passivo 722.350          645.150          752.459          Manutenção Entressafra (34.004)            (14.096)            (27.759)            
Ativo Biológico (47.723)            -                    (37.865)            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras Caixa líquido oriundo das atividades de invest. (149.973)         (16.252)           (100.093)         

Fluxo de caixa nas atividades de financiamentos
Empréstimos e financiamentos - Captação 18.460             2.103               2.103                
Empréstimos e financiamentos - Pagamento principal (1.946)              (7.101)              (7.101)              
Empréstimos e financiamentos - Pagamento juros (704)                 (3.041)              (3.041)              

Consolidado Contratos de arrendamentos e parcerias - capitação 31.168             -                    -                    
31/03/2022 31/03/2021 31/03/2021 Contratos de arrendamentos e parcerias - amortização (41.132)            -                    -                    

Resultado do exercício Partes relacionadas 2.620               (45.607)            5.621                
Resultado abrangente do exercício (16.568)           (58.844)           (58.853)           Caixa líquido oriundo das atividades de financiamento 8.466               (53.646)           (2.418)              

(16.568)           (58.844)           (58.853)           
(Redução)/Aumento Líquido de caixa e Equivalente de caixa 160                   (237)                 (240)                 

Atribuível a
Acionistas da Sociedade (58.844)           Caixa e equivalentes de caixa no início do período 3.897               4.127               4.137                
Participação dos Não Controladores (9)                      Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 4.057               3.890               3.897                

(58.853)           
Variação no caixa e equivalentes de caixa 160                   (237)                 (240)                 

Resultado Abrangente do Exercício As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

ARAPORÃ BIOENERGIA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 19.818.301/0001-55

Balanço Patrimonial 

Relatório Administração

Em comprimento à legislação e às disposições estatuárias pertinentes, submetemos apresentação de nosso

balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras do exercício social encerrado em 31.03.2022,

acompanhando das notas explicativas e relatório da BDO RCS Auditores, nossos auditores independentes.

As demonstrações financeiras na íntegra, inclusive as notas explicativas, encontram-se à disposição dos
acionistas na sede da companhia.

Araporã-MG, 27 de julho de 2022.

A diretoria

ControladoraSenhores Acionistas:

Controladora

31 de março de 2022
(valores expressos em milhares de reais)

Controladora

Controladora

Demonstrações do Resultado Abrangentes
31 de março de 2022

(valores expressos em milhares de reais)

Controladora

Demonstrações dos Fluxos de Caixa

Demonstrações dos Resultados
31 de março de 2022

(valores expressos em milhares de reais)

(valores expressos em milhares de reais)
31 de março de 2022
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ARAPORÃ BIOENERGIA S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ: 19.818.301/0001-55

Ajuste de
Avaliação Participação Total do 

Capital Reserva de Reserva de Patrimonial Prejuízos dos não Patrimônio
Social Capital Ágio Deemed cost Acumulados Total Controladores Líquido

Saldo em 31 de março de 2020 60.966           99                   51.154           8.048              (82.692)                         37.575           7                      37.582           
Realização de Avaliação Patrimonial -                  -                  -                  (2.102)             2.102                             -                  -                  -                  
Ajustes Decorrentes de Atualizações do IFRS 16 - arrendamentos -                  -                  -                  -                  (6.309)                            (6.309)            -                  (6.309)            
Prejuízo do Período -                  -                  -                  -                  (58.844)                         (58.844)          (7)                     (58.851)          

Saldos em 31 de março de 2021 60.966           99                   51.154           5.946              (145.743)                       (27.578)          -                  (27.578)          
Realização de Avaliação Patrimonial -                  -                  -                  (1.873)             1.873                             -                  -                  -                  
Incorporação Agropecuária Araporã Ltda 5                      -                  -                  -                  (9)                                    (4)                    -                  (4)                    
Prejuízo do Período -                  -                  -                  -                  (16.568)                         (16.568)          3                      (16.565)          

Saldos em 31 de março de 2022 60.971           99                   51.154           4.073              (160.447)                       (44.150)          3                      (44.147)          
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Administração

Aos
Administradores e acionistas da
Araporã Bioenergia S.A. – Em recuperação judicial
Araporã – MG

Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis

Examinamos as demonstrações contábeis da Araporã Bioenergia S.A. – Em recuperação judicial (“Sociedade”), que compreendem
o balanço patrimonial em 31 de março de 2022 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 efeitos dos assuntos descritos na seção a seguir intitulada “Base para opinião com ressalva”, as
demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira, da Araporã Bioenergia S.A. – Em recuperação judicial em 31 de março de 2022, o desempenho de suas operações e os
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião com ressalva sobre as demonstrações

Prejuízos fiscais e base negativa registrados sem expectativa de geração de resultados futuros

Conforme Nota Explicativa nº 12, a Sociedade mantêm registrado no ativo não circulante o montante de R$ 47.098 mil referente
a prejuízos fiscais e base negativa de Contribuição Social oriundos de resultados operacionais negativos. A Sociedade apresenta
incerteza quanto a expectativa de geração de resultados futuros tributáveis positivos suficientes para a compensação e utilização
desses créditos tributários, principalmente em virtude do processo de Recuperação Judicial mencionada na nota explicativa nº1.
Dessa forma, o ativo não circulante e o patrimônio líquido estão apresentados a maior.

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 a seguir intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das
demonstrações contábeis”. Somos independentes em relação a Sociedade, 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 ressalvas.

Incerteza relevante relacionada com a continuidade operacional

A Sociedade apresentou prejuízo no montante de R$ 21.160 mil, durante o exercício findo em 31 de março de 2022 e, nesta data,
o passivo circulante excedeu o ativo circulante em R$ 233.338 mil, bem como apresenta um passivo a descoberto (patrimônio
líquido) R$ 44.150 mil. Adicionalmente, conforme descrito na nota explicativa nº1, foi ajuizado pedido de Recuperação Judicial em
27 de maio de 2021 perante ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, na Comarca de Tupaciguara. Nos termos da Lei nº
11.101/2005, a Sociedade apresentou o plano de recuperação judicial ocorrendo o deferimento do pedido de recuperação
judicial em 09 de junho de 2021 e publicado no dia 23 de julho de 2021, incluindo a discriminação dos meios de recuperação a
serem empregados e demonstrando suas viabilidades econômicas e a avaliação dos seus bens e ativos. Em que pese a Sociedade
esteja mantendo normalmente suas atividades e esteja focado no objetivo comum de assegurar a estabilidade financeira e
soerguimento de seus negócios, a continuidade operacional da Sociedade dependerá da aprovação do plano de recuperação
judicial em assembleia geral de credores. Desta forma, não nos foi possível determinar, no estágio atual do processo, qual será o
desfecho deste assunto, seus impactos sobre as demonstrações contábeis, bem como concluirmos quanto ao pressuposto de
continuidade e as bases para a elaboração dessas demonstrações contábeis são apropriadas.

Ênfase

Transações com partes relacionadas

Conforme descrito em Nota Explicativa nº 11, a Sociedade mantém transações com partes relacionadas em montantes
significativos e em condições específicas definidas entre si. Consequentemente, o resultado de suas operações pode ser diferente
daquele que seria obtido de transações efetuadas em condições de mercado ou com terceiros. Nossa opinião não contém
ressalva relacionada a este assunto.

Outros assuntos

Reapresentação de informações nas demonstrações contábeis

Conforme descrito na Nota Explicativa nº 3.q., as demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de março de 2021 da
Sociedade, foram alteradas em relação àquelas apresentadas anteriormente, inclusive seus valores correspondentes. Como parte
de nossos exames das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de março de 2022, examinamos também a
reapresentação descrita na Nota Explicativa n° 3.q., que foram efetuadas para alterar certos saldos patrimoniais do exercício
findo em 31 de março de 2021. Em nossa opinião, tais ajustes são apropriados e foram corretamente efetuados.

Controladoria

Responsabilidades da diretoria e da governança pelas demonstrações contábeis

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

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis

Nossos objetivos são de obter segurança razoável de que as demonstrações, 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;
* 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 Sociedade;
* 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 Sociedade.
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 Sociedade 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;
* Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras das entidades
ou atividades de negócio da Sociedade para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria da Sociedade, consequentemente, pela
opinião de auditoria.

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 

BDO RCS Auditores Independentes SS 
CRC 2 MG 029356/O-1

Marcos Vinícius Galina Colombari 
Contador CRC 1 SP-262247/O-8 – S – MG

Demonstrações dos Resultados
31 de março de 2022

(valores expressos em milhares de reais)

Frederico Lemos da Silva Haenel
Diretor Administrativo Financeiro

Antônio Carlos do Amaral
Contador TC-CRC-SP 072154/T-S/MG

Iliabe Jesus da Silva
Supervisora Contábil  CRC GO-025836/O-4 / MG

Relatório do Auditor Independente

Alexandre Pirillo Franceschi
Diretor Superintendente

Anderson Cunha da Silva
Diretor Adjunto
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