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JFLIM PARTICIPAÇÕES S.A.  CNPJ: 18.494.392/0001-58
Balanço patrimonial - (Em milhares de reais) Demonstrações de Resultados - (Em milhares de Reais)

ATIVO Notas 2020 2019
Caixa e equivalentes de caixa 8 83       150 

Total do ativo circulante 83       150 
Investimentos 9 97.789 87.801 
Intangível 2           2 

Total do ativo não circulante 97.791  87.803 
Total do ativo 97.874  87.953 
PASSIVO Notas 2020 2019
Empréstimos com partes relacionadas  15 - 1.023 
Fornecedores e outras contas a pagar     7             7 
Imposto de renda e contribuição social 12 3.246 231
Outras obrigações fiscais 52         62 
Dividendos a pagar 10d 18.358    13.642 
Total do passivo circulante 21.663 14.965 
Empréstimos com partes relacionadas     15 1.310           59 
Imposto de renda e contribuição social diferidos    12 - 4.355 
Total do passivo não circulante 1.310 4.414 
Patrimônio líquido    10 
Capital social 40.001 40.001 
Reservas de lucro 44.333  29.193
Ajuste de avaliação patrimonial (9.433) (620)
Total do patrimônio líquido 74.901   68.574
Total do passivo 22.973 19.379
Total do passivo e patrimônio líquido 97.874   87.953 

Notas 2020 2019
Despesas operacionais:
Despesas com vendas 13 -            (3)
Despesas administrativas 13 (71) (93)
Outras despesas operacionais, líquidas 13 119        (637)
Resultado com equivalência patrimonial 9 18.801 1.036
Resultado antes das receitas (despesas)
 financeiras líquidas e impostos 18.849 303
Despesas financeiras 14 (374)          (6) 
Receitas financeiras 14 4 669 
Resultado financeiro líquido (370) 663 
Resultado antes dos impostos 18.479          966 
Imposto de renda e contribuição social correntes 12 (13)        (231)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 12 1.390 43

1.377 (188)
Lucro líquido do exercício 19.856 778

Demonstrações de Resultados Abrangentes 
(Em milhares de Reais)

2020 2019
Lucro líquido do exercício 19.856 778
Perdas líquidas de hedge de fluxo de caixa -  95
Resultado abrangente total 19.856 873

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Método Indireto 
(Em milhares de Reais)

2020 2019
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 19.856  778
Ajustes para conciliar o resultado:
Resultado de equivalência patrimonial (18.801) (1.036)
Juros sobre impostos 280 -
Perdas não realizadas com instrumentos financeiros derivativos - 18
Imposto de renda e contribuição social diferidos (1.390) (43)

(55)    (283)
Redução em outros ativos -          14 
(Redução) obrigações fiscais (240)     (906)
Caixa utilizado nas atividades operacionais (295) (1.081)
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativo intangível -         (2)
Caixa utilizado nas atividades de investimentos -      (2) 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Captação (Pagamento) de recursos com partes relacionadas 228 (647)
Caixa gerado (utilizado) nas atividades de financiamento 228 (647)
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa (67) (1.824)
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 150  1.974 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 83    150 

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - (Em milhares de Reais)
Reserva de lucros

Capital
Social

Reserva
legal

Reserva de
retenção
de lucros

Ajuste de
Avaliação

Patrimonial
Lucros 

Acumulados

Total do
Patrimônio

Líquido
Saldo em 1º de abril de 2018   40.001      2.833         19.693 (95)                  -        62.432 
Ganhos líquidos de hedge de fluxo de caixa           -             -                  -          95                  -        95
Variação do patrimônio líquido das cotas conferidas 
 à CMAA – transação entre acionistas - - 6.074 - - 6.074
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo - - - (620) - (620)
Lucro líquido do exercício           -             -                  -                   - 778          778
Constituição de reserva legal - 39 - - (39) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (185) (185)
Transferência para reserva de retenção de lucros           -             - 554                   - (554)                 - 
Saldo em 31 de março de 2019   40.001      2.872 26.321 (620) - 68.574
Ajuste de avaliação patrimonial reflexo - - - (8.813) - (8.813)
Lucro líquido do exercício           -             -                  -                   - 19.856 19.856
Constituição de reserva legal - 993 - - (993) -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - (4.716) (4.716)
Transferência para reserva de retenção de lucros           -             - 14.147                   - (14.147)                 - 
Saldo em 31 de março de 2020 40.001 3.865 40.468 (9.433) - 74.901

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
Notas explicativas às demonstrações financeiras  Em 31 de março de 2020

(Em milhares de reais, exceto quando de outra forma indicado)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1 Contexto operacional - A JFLIM Participações S/A (“Companhia” ou 
“JLFIM”) está localizada na Avenida dos Vinhedos, 71, andar 15, sala B1 - 
Uberlândia/MG, é uma sociedade anônima fechada que tem como objeto a 
participação em outras sociedades que produzam, comercializam e exportam 
açúcar, etanol, energia e outros derivados do processamento de cana-de-açú-
car. Em 01 de julho de 2018, a JFLIM transferiu o controle Vale do Pontal 
Açúcar e Álcool Ltda. para a Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Par-
ticipações (“CMAA”) através de aporte de capital e cessão de dívida em troca 
de 30% das ações da CMAA, conforme demonstrado na nota explicativa 9. 
Em decorrência dessa transação a Companhia passou a fazer parte do acordo 
de acionistas da CMAA, que prevê o controle compartilhado da mesma. A 
Companhia Mineira de Açúcar e Álcool Participações (“CMAA”) está locali-
zada na Rodovia BR 050 (KM 121) - Distrito Industrial I de Uberaba/MG, é 
uma sociedade por ações que tem como objeto a participação em outras so-
ciedades que produzam, comercializam e exportam açúcar, etanol, energia e 
outros derivados do processamento de cana-de-açúcar. A CMAA obteve seu 
registro de capital aberto em 4 de março de 2009, para negociação de ações 
ordinárias no mercado de balcão não organizado. A CMAA é controladora das 
seguintes empresas: • Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S/A. (Vale do Tijuco) • 
Vale do Pontal Açúcar e Álcool Ltda. (Vale do Pontal) A Vale do Tijuco Açú-
car e Álcool S/A. teve suas operações iniciadas em 12 de abril de 2010. A 
planta industrial da Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S/A. possui capacidade 
de moagem aproximada de 4,5 milhões de toneladas de cana-de-açúcar por 
ano, produzindo açúcar, etanol anidro, etanol hidratado e energia, bem como 
os subprodutos óleo fusel e bagaço de cana. A Vale do Pontal Açúcar e Etanol 
Ltda. é uma empresa de capital fechado que teve suas operações iniciadas em 
01 de julho de 2006, e passou a ser controlada pela Companhia Mineira  de 
Açúcar e Álcool Participações em 01 de julho de 2018. A planta industrial da 
Vale do Pontal possui capacidade de moagem aproximada para 2,5 milhões 
de toneladas de cana-de-açúcar por ano, produzindo açúcar, etanol anidro e 
hidratado, bem como os subprodutos óleo fusel e bagaço de cana. O plantio 
de cana-de-açúcar requer um período de até 18 meses para maturação e início 
de colheita, a qual ocorre, geralmente, entre os meses de abril a novembro, 
período em que ocorre também a produção de açúcar e etanol. A comerciali-
zação da produção ocorre durante todo o ano e não sofre variações decorrentes 
de sazonalidade, mas somente da variação da oferta e demanda normais de 
mercado (preço de commodity e variação cambial). Impactos do COVID-19 
- Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou 
que o corona vírus (COVID-19) é uma pandemia. O surto desencadeou de-
cisões significativas de governos e entidades do setor privado, que somadas 
ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes 
econômicos e podem gerar impactos nas demonstrações financeiras. Certa da 
responsabilidade com a saúde e segurança de seus colaboradores, parceiros, 
clientes, bem como a comunidade, em razão da propagação da COVID-19, 
a controlada em conjunto da Companhia, CMAA, divulgou que, a partir de 
23 de março de 2020, tomaria uma série de ações preventivas. As principais 
medidas adotadas foram: - Doação de álcool gel ou álcool 70% para diversas 
entidades de saúde dos municípios entorno de nossas unidades industriais; - 
Distribuição de álcool gel nos prédios e veículos destinados aos colaboradores; 
- Suspensão de viagens, treinamentos e eventos com aglomeração de pessoas; 
- Ampliação dos espaços compartilhados, bem como aumento na capacidade 
logística de transporte de colaboradores; - Reforço nas equipes de limpeza 
visando o aumento na frequência de higienização, especialmente nos pontos e 
locais de maior contato manual; - Antecipação da campanha de vacinação con-
tra gripe. Visando administrar os impactos econômico-financeiros, a CMAA 
e suas controladas fixaram a bons níveis de preço a produção de Açúcar VHP 
de praticamente toda a safra 20/21, e aproximadamente 30% do volume total 
de etanol. Além disto, com intuito de assegurar o funcionamento normal das 
plantas industriais, e reduzir o impacto nos preços, foram adotadas estratégias 
de investimento para ampliação no armazenamento de produtos. Com relação 
à política de precificação: Açúcar e Etanol: - 100% Fixado para Açúcar VHP 
e 30% fixado para Etanol; Energia: - 20% de nossas vendas são pactuadas em 
leilão de longo prazo; - 60% do volume é comercializado junto a Companhias 
de primeira linha a partir de contratos de longo prazo; - 20% são liquidados 
junto a CCEE pelo preço médio do mercado (PLD); - Todos nossos contratos 
são registrados na CCEE, principalmente os realizados pelas comercializado-
ras, e a contra parte consumidora também tem a obrigação do mesmo registro. 
Ressaltamos também que, não apresentam riscos significativos, uma vez que o 
sistema é altamente regulamentado. A Administração segue monitorando todos 
os aspectos que possam afetar positiva e negativamente a controlada em con-
junto CMAA. Com base nos fatos mencionados anteriormente, a Companhia 
entende que não há considerações a serem realizadas nas demonstrações finan-
ceiras em 31 de março de 2020, no que tange a testes de recuperabilidade de 
seus ativos, ou mudança significativa no valor justo de seus ativos e passivos.
2 Base de preparação - Declaração de conformidade - As demonstrações 
financeiras foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de 
Relatório Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Stand-
ards Board (IASB) e também de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil (BR GAAP) que seguem os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC). A emissão das demonstrações financeiras 
foi autorizada pela Administração em 10 de julho de 2020.  Detalhes sobre as 
principais políticas contábeis da Companhia, estão apresentadas na nota ex-
plicativa nº 6. Todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas, e correspondem àquelas 
utilizadas pela Administração na sua gestão. 
3 Moeda funcional e moeda de apresentação - Estas demonstrações financei-

ras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional da Companhia. Todas 
os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando in-
dicado de outra forma.
4 Uso de estimativas e julgamentos - Na preparação das demonstrações fi-
nanceiras a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que 
afetam a aplicação de políticas contábeis da Companhia e os valores reportados 
de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir des-
sas estimativas. As estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. 
As revisões das estimativas são reconhecidas prospectivamente. a. Incertezas 
sobre premissas e estimativas - As informações sobre incertezas relacionadas 
a premissas e estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um 
ajuste material dentro no exercício estão incluídas nas seguintes notas explica-
tivas: Nota explicativa nº 12 - reconhecimento de ativos/passivos fiscais dif-
eridos: disponibilidade de lucro tributável futuro contra o qual prejuízos fiscais 
possam ser utilizados. Mensuração do valor justo - Algumas políticas e di-
vulgações contábeis da Companhia requerem a mensuração de valor justo, para 
os ativos e passivos financeiros e não financeiros. A Companhia estabeleceu 
uma estrutura de controle relacionada à mensuração do valor justo. Isso inclui 
uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade geral de revisar todas 
as mensurações significativas de valor justo. A Companhia revisa regularmente 
dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se a informação de 
terceiros, tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada 
para mensurar os valores justos, a equipe de avaliação analisa as evidências 
obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais avaliações atendem os 
requisitos do CPC/ IFRS, incluindo o nível na hierarquia do valor justo em que 
tais avaliações devem ser classificadas. Ao mensurar o valor justo de um ativo 
ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de mercado, tanto quanto 
possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em uma hier-
arquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da 
seguinte forma: • Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos 
para ativos e passivos e idênticos. • Nível 2: inputs, exceto os preços cotados 
incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo ou passivo, diretamente 
(preços) ou indiretamente (derivado de preços). • Nível 3: inputs, para o ativo 
ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de mercado (inputs não 
observáveis). A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierar-
quia do valor justo no final do período das demonstrações financeiras em que 
ocorreram as mudanças. Informações adicionais sobre as premissas utilizadas 
na mensuração dos valores justos estão incluídas nas seguintes notas explica-
tivas: • Nota explicativa nº 11 - Instrumentos financeiros. 5 Base de men-
suração - As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, com exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços 
patrimoniais: • Os instrumentos financeiros não derivativos designados pelo 
valor justo por meio do resultado são mensurados pelo valor justo
6 Principais políticas contábeis - A Companhia aplicou as políticas contábeis 
descritas abaixo de maneira consistente a todos os exercícios apresentados nes-
tas demonstrações financeiras. a. Receitas financeiras e despesas financeiras 
- As receitas e despesas financeiras da Companhia compreendem: • ganhos/
perdas com instrumentos financeiros derivativos; • ganhos/perdas líquidos de 
variação cambial sobre ativos e passivos financeiros; • despesas com juros so-
bre empréstimos e financiamentos; e • outras receitas e despesas financeiras. As 
receitas e as despesas financeiras são reconhecidas no resultado através do mé-
todo dos juros efetivos. b. Imposto de renda e contribuição social - O im-
posto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são cal-
culados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre 
o lucro tributável excedente de R$ 240 (base anual) para imposto de renda e 9% 
sobre o lucro tributável para a contribuição social sobre o lucro líquido, e con-
sideram a compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda e a base nega-
tiva de contribuição social, limitada a 30% do lucro tributável no exercício. A 
despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
de renda e contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o 
imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que estejam relaciona-
dos a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resul-
tados abrangentes. (i) Despesas de imposto de renda e contribuição social 
corrente - A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber 
calculado sobre o lucro ou prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos 
impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores. O montante dos impos-
tos correntes a pagar ou a receber é reconhecido no balanço patrimonial como 
ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado dos impostos a 
serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua apuração, 
se houver, e é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do 
balanço.  Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se 
alguns critérios forem atendidos.  (ii) Despesas de imposto de renda e con-
tribuição social diferido - Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos 
com relação às diferenças temporárias entre os valores contábeis de ativos e 
passivos para fins de demonstrações financeiras e os usados para fins de trib-
utação.  Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais 
e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja 
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais 
serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a cada data de balanço e 
são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais provável.  
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que 
se espera aplicar às diferenças temporárias quando estas forem revertidas, base-
ando-se nas alíquotas que foram decretadas até a data do balanço.  A mensu-
ração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias 
decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar 
seus ativos e passivos.  Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados 

somente se alguns critérios forem atendidos. c. Instrumentos financeiros - (i) 
Classificação e mensuração de ativos financeiros - O IFRS 9 contém uma nova 
abordagem de classificação e mensuração de ativos financeiros que reflete o 
modelo de negócios em que os ativos são administrados e suas características 
de fluxo de caixa e contém três principais categorias de classificação para 
ativos financeiros: mensurados ao custo amortizado, ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes e ao valor justo por meio do resultado. (ii) 
Redução no valor recuperável (Impairment) - A norma sugere um modelo pro-
spectivo de “perdas de crédito esperadas”. Isso exige um julgamento relevante 
sobre como as mudanças em fatores econômicos afetam as perdas esperadas de 
crédito. As referidas provisões são mensuradas em: perdas de crédito esperadas 
para 12 meses e perdas de crédito esperadas para a vida inteira, ou seja, perdas 
de crédito que resultam de todos os possíveis eventos de inadimplência ao 
longo da vida esperada de um instrumento financeiro. (i) Ativos financeiros  
- Reconhecimento inicial e mensuração  - Ativos financeiros são classificados, 
no reconhecimento inicial e subsequentemente mensurados ao custo amorti-
zado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo 
por meio do resultado.  A classificação dos ativos financeiros no reconheci-
mento inicial depende das características dos fluxos de caixa contratuais do 
ativo financeiro e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes 
ativos financeiros. A Companhia inicialmente mensura um ativo financeiro ao 
seu valor justo acrescido dos custos de transação, no caso de um ativo finan-
ceiro não mensurado ao valor justo por meio do resultado. Para que um ativo 
financeiro seja classificado e mensurado pelo custo amortizado ou pelo valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, ele precisa gerar fluxos de 
caixa que sejam “exclusivamente pagamentos de principal e de juros” (também 
referido como teste de “SPPI”) sobre o valor do principal em aberto. Esta aval-
iação é executada em nível de instrumento.  O modelo de negócios da Com-
panhia para administrar ativos financeiros se refere à como ele gerencia seus 
ativos financeiros para gerar fluxos de caixa. O modelo de negócios determina 
se os fluxos de caixa resultarão da cobrança de fluxos de caixa contratuais, da 
venda dos ativos financeiros ou de ambos.  As compras ou vendas de ativos 
financeiros que exigem a entrega de ativos dentro de um prazo estabelecido por 
regulamento ou convenção no mercado (negociações regulares) são reconheci-
das na data da negociação, ou seja, a data em que a Companhia se compromete 
a comprar ou vender o ativo. Mensuração subsequente - Para fins de mensu-
ração subsequente, os ativos financeiros são classificados em quatro categori-
as: • Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida). • Ativos 
financeiros ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes com re-
classificação de ganhos e perdas acumulados (instrumentos de dívida).  • 
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas acumulados no momento 
de seu desreconhecimento (instrumentos patrimoniais). • Ativos financeiros ao 
valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros ao custo amortizado (in-
strumentos de dívida)  A Companhia mensura os ativos financeiros ao custo 
amortizado se ambas as seguintes condições forem atendidas: • O ativo finan-
ceiro for mantido dentro de modelo de negócios cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros com o fim de receber fluxos de caixa contratuais. • Os termos 
contratuais do ativo financeiro derem origem, em datas especificadas, a fluxos 
de caixa que constituam, exclusivamente, pagamentos de principal e juros so-
bre o valor do principal em aberto.  Os ativos financeiros ao custo amortizado 
são subsequentemente mensurados usando o método de juros efetivos e estão 
sujeitos a redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no 
resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução ao valor 
recuperável.  Os ativos financeiros da Companhia ao custo amortizado incluem 
adiantamentos a fornecedores e partes relacionadas. Ativos financeiros ao val-
or justo por meio do resultado - Ativos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado compreendem ativos financeiros mantidos para negociação, ativos 
financeiros designados no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do 
resultado ou ativos financeiros a ser obrigatoriamente mensurados ao valor 
justo. Ativos financeiros são classificados como mantidos para negociação se 
forem adquiridos com o objetivo de venda ou recompra no curto prazo. De-
rivativos, inclusive derivativos embutidos separados, também são classificados 
como mantidos para negociação, a menos que sejam designados como instru-
mentos de hedge eficazes. Ativos financeiros com fluxos de caixa que não se-
jam exclusivamente pagamentos do principal e juros são classificados e men-
surados ao valor justo por meio do resultado, independentemente do modelo de 
negócios. Não obstante os critérios para os instrumentos de dívida ser classifi-
cados pelo custo amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes, conforme descrito acima, os instrumentos de dívida podem ser 
designados pelo valor justo por meio do resultado no reconhecimento inicial se 
isso eliminar, ou reduzir significativamente, um descasamento contábil. Ativos 
financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados no balanço 
patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do valor justo reconhe-
cidas na demonstração do resultado.  Um derivativo embutido em um contrato 
híbrido com um passivo financeiro é separado do passivo e contabilizado como 
um derivativo separado se: a) as características e aos riscos econômicos não 
estiverem estritamente relacionados às características e riscos econômicos do 
contrato principal; b) o instrumento separado, com os mesmos termos que o 
derivativo embutido, atenda à definição de derivativo; e c) o contrato híbrido 
não for mensurado ao valor justo, com alterações reconhecidas no resultado. 
Derivativos embutidos são mensurados ao valor justo, com mudanças no valor 
justo reconhecidas no resultado. Uma reavaliação somente ocorre se houver 
uma mudança nos termos do contrato que modifique significativamente os 
fluxos de caixa que de outra forma seriam necessários ou uma reclassificação 
de um ativo financeiro fora da categoria de valor justo por meio do resultado. 
A Companhia não possui derivativos embutidos. Desreconhecimento - Um 
ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo financeiro ou 
parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é desreconhecido quan-
do:  • Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram.  • A Companhia 
transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma 
obrigação de pagar integralmente os fluxos de caixa recebidos sem atraso sig-
nificativo a um terceiro nos termos de um contrato de repasse e (a) a Compan-
hia transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a 
Companhia nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e ben-
efícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.  Quando a Companhia 
transfere seus direitos de receber fluxos de caixa de um ativo ou celebra um 
acordo de repasse, ele avalia se, e em que medida, reteve os riscos e benefícios 
da propriedade. Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os 
riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a Companhia 
continua a reconhecer o ativo transferido na medida de seu envolvimento con-
tinuado. Neste caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O 
ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base que refl-
ita os direitos e as obrigações retidos pela Companhia. O envolvimento con-
tínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido é mensurado pelo menor 
valor entre (i) o valor do ativo e (ii) o valor máximo da contraprestação rece-
bida que a entidade pode ser obrigada a restituir (valor da garantia). Redução 
ao valor recuperável de ativos financeiros - A Companhia reconhece uma 
provisão para perdas de crédito esperadas para todos os instrumentos de dívida 
não detidos pelo valor justo por meio do resultado. As perdas de crédito es-
peradas baseiam-se na diferença entre os fluxos de caixa contratuais devidos de 
acordo com o contrato e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera re-
ceber, descontados a uma taxa de juros efetiva que se aproxime da taxa original 
da transação. Os fluxos de caixa esperados incluirão fluxos de caixa da venda 
de garantias detidas ou outras melhorias de crédito que sejam integrantes dos 
termos contratuais.  As perdas de crédito esperadas são reconhecidas em duas 
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