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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 

combinadas 

Aos Administradores, Quotistas e Condôminos do 
Grupo Moreno – Em recuperação judicial 
Luiz Antonio - SP 

Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras combinadas da Central Energética Moreno 
Açúcar e Álcool Ltda., Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda., 
Coplasa Açúcar e Álcool Ltda., Agrícola Moreno de Luiz Antônio Ltda., Agrícola Moreno de 
Nipoã Ltda., Condomínio Agrícola José Carlos Moreno e Outros, Condomínio Agrícola 
Gilberto Moreno e Outros e Planalto Bioenergia Ltda. do Grupo Moreno - Em recuperação 
judicial (“Grupo – Em recuperação judicial”), que compreendem o balanço patrimonial 
combinado em 31 de março de 2022 e as respectivas demonstrações combinadas 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, 
compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras combinadas acima referidas foram 
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, para o exercício findo em 31 de março de 
2022, de acordo com a base de elaboração descrita na nota explicativa 3. 

Base para opinião 
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 dos auditores pela auditoria das 
demonstrações financeiras combinadas”. Somos independentes em relação ao Grupo - Em 
recuperação judicial, 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, 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. 

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de 
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de 
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma 
empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. 

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. 
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Ênfase – Base de elaboração e restrição sobre uso ou distribuição 
Chamamos a atenção para a nota explicativa nº 3, que descreve a base de elaboração das 
demonstrações financeiras combinadas. As demonstrações financeiras combinadas do 
Grupo - Em recuperação judicial podem não ser um indicativo da posição e performance 
financeira e dos fluxos de caixa que poderiam ser obtidos se o Grupo – Em recuperação 
judicial tivesse operado como uma única entidade independente. As demonstrações 
financeiras combinadas foram elaboradas para fornecer a situação patrimonial e financeira 
combinada do Grupo – Em recuperação judicial à Administração do Grupo – Em 
recuperação judicial, e às instituições financeiras para fins de processo de manutenção e/ou 
obtenção de linhas de crédito e, portanto, podem não servir para outras finalidades. Nosso 
relatório destina-se exclusivamente para utilização e informação da Administração do Grupo 
– Em recuperação judicial e às instituições financeiras, e não deve ser distribuído ou
utilizado por outras partes que não essas especificadas. Nossa opinião não está ressalvada
em relação a esse assunto.

Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras combinadas  
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras combinadas 
de acordo com a base de elaboração descrita na nota explicativa n° 3. Essas 
demonstrações financeiras combinadas contêm uma agregação das informações financeiras 
das entidades Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda., Central Energética Moreno 
de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda., Coplasa Açúcar e Álcool Ltda., Agrícola Moreno 
de Luiz Antônio Ltda., Agrícola Moreno de Nipoã Ltda., Condomínio Agrícola José Carlos 
Moreno e Outros, Condomínio Agrícola Gilberto Moreno e Outros e Planalto Bioenergia 
Ltda. e foram elaboradas a partir dos livros e registros contábeis mantidos por essas 
entidades. A responsabilidade da administração inclui a determinação da aceitabilidade das 
bases de elaboração às circunstâncias e pelos controles internos que ela determinou como 
necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras combinadas livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a administração é responsável 
pela avaliação da capacidade do Grupo – Em recuperação judicial em continuar operando, 
divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional 
e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações financeiras combinadas, a 
não ser que a administração pretenda liquidar o Grupo – Em recuperação judicial ou cessar 
suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das 
operações. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 
combinadas 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
combinadas, 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 financeiras combinadas. 

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: 

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de 
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de 
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma 
empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. 

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. 
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• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras
combinadas, 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 do Grupo – Em recuperação
judicial.

• 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 do Grupo – Em
recuperação judicial. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar
atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações
financeiras combinadas 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 o Grupo –
Em recuperação judicial a não mais se manter em continuidade operacional.

• Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às informações financeiras
das entidades ou atividades de negócio do grupo para expressar uma opinião sobre as
demonstrações financeiras combinadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e
desempenho da auditoria do grupo e, consequentemente, pela opinião de auditoria.

Comunicamo-nos com a administração 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. 

Ribeirão Preto, 22 de julho de 2022 

KPMG Auditores Independentes Ltda. 
CRC 2SP-027611/F 

Gustavo de Souza Matthiesen 

Contador CRC 1SP293539/O-8     

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de 
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de 
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited, uma 
empresa inglesa privada de responsabilidade limitada. 

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company 
and a member firm of the KPMG global organization of independent member 
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company 
limited by guarantee. 



Grupo Moreno (em recuperação judicial)
Balanços patrimoniais combinados em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

Ativo Nota 31/03/2022 31/03/2021 Passivo Nota 31/03/2022 31/03/2021

Caixa e equivalentes de caixa 9 83.938         276.266      Fornecedores e outras contas a pagar 16 224.707       185.506        
Clientes 10 33.451         30.917        Adiantamento de clientes 17 129.918       11.648          
Estoques 11 250.992       236.782      Empréstimos e financiamentos 18 96.645         40.646          
Ativos biológicos 13 142.465       154.121      Arrendamentos e parcerias agrícolas 15 319.996       114.150        
Adiantamentos a fornecedores 12 67.985         54.067        Impostos e contribuições a recolher 19 121.078       94.593          
Impostos a recuperar 16.380         7.202          Imposto de renda e contribuição social a recolher 9.125           47.566          
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 538              10.569        Salários e obrigações sociais 20 21.341         99.568          
Outros créditos 9.212           3.601          Instrumentos financeiros derivativos - 5.995 

Total do ativo circulante 604.961       773.525      Total do passivo circulante 922.810       599.672        

Impostos a recuperar 1.984           19.245        
Ativos fiscais diferidos 23 3.275           - Fornecedores e outras contas a pagar 16 76.423         310.448        
Depósitos judiciais 23 28.374         28.003        Adiantamento de clientes 17 126.342       -                

Empréstimos e financiamentos 18 407.424       1.883.338     
33.633         47.248        Arrendamentos e parcerias agrícolas 15 866.118       693.769        

Impostos e contribuições a recolher 19 297.320       262.411        
Provisão para contingências 22 57.459         50.083          
Juros sobre o capital próprio 21 9.283           9.283            

Investimentos 8.809           5.045          Passivos fiscais diferidos 23 70.417         76.769          
Imobilizado 14 1.071.448    1.033.911   
Direito de uso 15 1.078.177    846.789      Total do passivo não circulante 1.910.786    3.286.101     

Total do ativo não circulante 2.192.067    1.932.993   Patrimônio líquido 24
Capital social 544.429       544.429        
Reservas de incentivos fiscais 45.305         -                
Ajustes avaliação patrimonial 147.417       156.084        
Prejuízos acumulados (773.719)      (1.879.768)    

Total do patrimônio líquido (36.568)        (1.179.255)    

Total do ativo 2.797.028    2.706.518   Total do passivo e patrimônio líquido 2.797.028    2.706.518     

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.



Grupo Moreno (em recuperação judicial)
Demonstrações de resultados combinados
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021

(Em milhares de Reais)

2022 2021

Receita 25 1.921.196     1.909.240     
Mudança no valor justo de ativos biológicos 13 16.574          31.121          
Custos das vendas 26 (1.571.224)    (1.302.815)    

Lucro bruto 366.546        637.546        

Despesas de vendas 26 (57.146)         (74.789)         
Despesas administrativas e gerais 26 (89.934)         (71.136)         
Outras receitas (despesas) operacionais 27 1.100.008        11.666          

Lucro antes das receitas (despesas) financeiras líquidas,
equivalência patrimonial e impostos 1.319.474     503.287        

Receitas financeiras 28 22.560          5.679            
Despesas financeiras 28 (226.416)       (117.667)       
Variação cambial, líquida 28 52.254          (162.469)       

Resultado financeiro líquido (151.602)       (274.457)       

Lucro antes dos impostos 1.167.872     228.830        

Imposto de renda e contribuição social correntes (34.812)         (48.918)         
Imposto de renda e contribuição social diferidos 9.627            (24.048)         

23 (25.185)         (72.966)         

Lucro líquido do exercício 1.142.687     155.864        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.



Grupo Moreno (em recuperação judicial)
Demonstrações de resultados abrangentes combinados
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

2022 2021

Lucro líquido do exercício 1.142.687     155.864        
Outros resultados abrangentes -               -               

Resultado abrangente total 1.142.687     155.864        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas



Grupo Moreno (em recuperação judicial)
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido combinados
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021
(Em milhares de Reais)

 
 Ajuste de  Lucros 
 avaliação  (prejuízos) 

Capital social  patrimonial  Reservas  acumulados Total

Saldo em 31 março de 2020 Nota 522.508             164.681          -                        (2.022.308)       (1.335.119)      

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado 24.c -                     (8.597)             -                        8.597                -                  

Integralização do capital social 24.a 21.921               -                  -                        (21.921)            -                  

Lucro líquido do exercício -                     -                  -                        155.864           155.864          

Saldo em 31 março de 2021 544.429             156.084          -                        (1.879.768)       (1.179.255)      

Realização do custo atribuído do ativo imobilizado 24.c -                     (8.667)             -                        8.667                -                  

Reservas de incentivos fiscais 24.b -                     -                  45.305                   (45.305)            -                  

Lucro líquido do exercício -                     -                  -                        1.142.687        1.142.687       

Saldo em 31 março de 2022 544.429             147.417          45.305                   (773.719)          (36.568)           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas



Grupo Moreno (em recuperação judicial)
Demonstrações dos fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021
(Em milhares de reais)

Nota 2022 2021
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido do exercício 1.142.687     155.864                  

Ajustes para:
Depreciação e amortização 14 159.582        154.381                  
Amortização de direito de uso 15 290.417        292.666                  
Valor residual do imobilizado baixado (17)                288                         
Mudança no valor justo de ativos biológicos 13 (16.574)         (31.121)                   
Consumo de ativos biológicos 13 154.297        81.358                    
Amortização de gastos com manutenção entressafra 126.985        84.688                    
Instrumentos Financeiros Derivativos (5.995)           5.995                      
Juros e variações cambiais provisionadas 18 69.360          157.454                  
Encargos financeiros sobre arrendamentos 15 103.384        43.069                    
Efeito Haircut (1.033.744)    -                          
Constituição de provisão para contingências 7.376            1.389                      
Provisão para perdas esperadas de clientes (1.497)           (1.541)                     
Imposto de renda e contribuição social correntes e diferidos 25.185          72.966                    

1.021.446     1.017.456               

Variações em:
Estoques (141.195)       (119.272)                 
Clientes (1.037)           (15.184)                   
Outros créditos (5.611)           (498)                        
Adiantamentos a fornecedores 4.733            (31.081)                   
Impostos a recuperar 8.083            (1.758)                     
Imposto de renda e contribuição social a recuperar 10.031          -                          
Depósitos judiciais (371)              19.183                    
Fornecedores e outras contas a pagar 49.788          (31.438)                   
Salários e obrigações sociais (78.227)         46.083                    
Impostos e contribuições a recolher (15.204)         (35.924)                   
Imposto de renda e contribuição social pagos 3.345            3.144                      

Caixa decorrente das atividades operacionais 855.781        850.711                  

Encargos financeiros pagos 18 (202.414)       (6.981)                     
Encargos financeiros arrendamentos pagos 15 (43.069)         (91.722)                   
Imposto de renda e contribuição social recolhidos -                (10.569)                   

Fluxo de caixa líquido proveniente das atividades operacionais 610.298        741.439                  

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de ativos biológicos 13 (126.067)       (110.335)                 
Aquisição de investimentos (3.764)           (1.348)                     
Aquisição de ativo imobilizado 14 (197.102)       (134.460)                 

Fluxo de caixa utilizado nas atividades de investimentos (326.933)       (246.143)                 

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Financiamentos bancários tomados 18 418.212        98.352                    
Amortização de arrendamentos 15 (222.576)       (230.217)                 
Financiamentos bancários pagos 18 (671.329)       (106.814)                 

Caixa líquido utilizado nas atividades de financiamento (475.693)       (238.679)                 

(Redução) aumento líquida em caixa e equivalentes de caixa (192.328)       256.617                  

Caixa e equivalentes de caixa em 1º de abril 276.266        19.649                    

Caixa e equivalentes de caixa em 31 de março 83.938          276.266                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras combinadas 
 

(Em milhares de Reais) 
 

1 Contexto operacional 
As atividades do Grupo Moreno (em recuperação judicial) (“Grupo”) compreendem as operações 

das seguintes empresas: 

 
a. Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. (CEM) (em recuperação judicial), sediada na 

cidade de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, na Rodovida SP 253 - km 160, cuja atividade 

preponderante é a industrialização e a comercialização de açúcar, etanol e demais produtos 

derivados da cana-de-açúcar, adquiridos de terceiros em condições normais de mercado, com 

garantias contratuais de fornecimentos por período de até cinco safras; 

b. Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. (CEMMA) (em 

recuperação judicial), sediada na cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, na Rodovia 

João Pedro Rezende - km 10,1, cuja atividade preponderante é a industrialização e a 

comercialização de açúcar, etanol e demais produtos derivados da cana-de-açúcar, adquiridos de 

terceiros em condições normais de mercado, com garantias contratuais de fornecimentos por 

período de até cinco safras; 

c. Coplasa Açúcar e Álcool Ltda. (COPLASA) (em recuperação judicial), sediada na cidade de 

Planalto, Estado de São Paulo, na Estrada Vicinal Governador Mário Covas - km 7,7, cuja 

atividade preponderante é a industrialização e a comercialização de açúcar, etanol e demais 

produtos derivados da cana-de-açúcar, adquiridos de terceiros em condições normais de mercado, 

com garantias contratuais de fornecimentos por período de até cinco safras; 

d. Condomínio Agrícola José Carlos Moreno e Outros (JCM) (em recuperação judicial), sediada na 

cidade de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 253 - km 160;  

e. Condomínio Agrícola Gilberto Moreno e Outros (GM) (em recuperação judicial), sediada na 

cidade de Monte Aprazível, Estado de São Paulo, na Rodovia João Pedro Rezende, S/N – km 

10,1; 

f. Agrícola Moreno de Luiz Antonio Ltda. (AMLA) (em recuperação judicial), sediada na cidade 

de Luiz Antônio, Estado de São Paulo, na Rodovia SP 253 – km 160,3 com atividade 

preponderante do cultivo da cana-de-açúcar, cuja produção é 100% industrializada pela Central 

Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda.; 

g. Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. (AMN) (em recuperação judicial), sediada na cidade de Planalto, 

Estado de São Paulo, Estrada Vicinal Governador Mário Covas, S/N – km 7,7 com atividade 

preponderante do cultivo da cana-de-açúcar, cuja produção é 100% industrializada pela Central 

Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. (em recuperação judicial) e pela 

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda. (em recuperação judicial); e 

h. Planalto Bioenergia Ltda. (Planalto Bio) (em recuperação judicial), sediada na cidade de Planalto, 

Estado de São Paulo, na Estrada Vicinal Governador Mário Covas, S/N – km 7,7 cuja atividade 

preponderante é a geração, cogeração e comercializaçãode energia elétrica proveniente de 

biomassa, e geração e distribuição de vapor d’água, ambos oriundos de uma unidade termoelétrica 

de cogeração - UTE de propriedade da Sociedade, a qual é movida à biomassa de cana-de-açúcar 
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com capacidade instalada total de 50 MW e adjacente à unidade industrial da Coplasa Açúcar e 

Álcool Ltda. (em recuperação judicial). 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial), tem como atividade preponderante o cultivo de cana-

de-açúcar e a fabricação e comércio de açúcar e etanol. O Grupo Moreno (em recuperação 

judicial) obteve uma moagem de 6,9 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, produzindo 5,2 

milhões de sacas de 50 Kgs de açúcar cristal, 3,4 milhões de sacas de 50 Kgs de açúcar VHP e 

312 milhões de litros de etanol carburante. Para a safra 2022/2023 a moagem esperada será de 7,7 

milhões de toneladas de cana-de-açúcar, com produção de 9 milhões de sacas de 50 Kgs de açúcar 

e 363,3 milhões de litros de etanol anidro. 

 

Destaca-se que aproximadamente 56% de toda a cana processada nas unidades industrias do 

Grupo Moreno (em recuperação judicial) são provenientes de lavouras próprias, e 44% da cana 

processada de fornecedores terceiros, sendo a grande maioria com contratos de fornecimento de 

longo prazo. 

 

i. Informações operacionais do Grupo Moreno (em recuperação judicial) 

Em 18 de setembro de 2019, Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda., Central 

Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda., Coplasa – Açúcar e Álcool Ltda., 

Agrícola Moreno de Luiz Antônio Ltda., Agrícola Moreno de Nipõa Ltda., Planalto Bioenergia 

SPE Ltda., José Carlos Moreno Agrícola, Carlos Alberto Moreno Agrícola, Adélia Sartóri 

Moreno, André Luís Moreno, Andréia Cristina Moreno Theodoro – Agrícola, Luciana Moreno 

Sorroche – Agrícola, Márcia Antônia Moreno Ferreira – Agrícola, Maria Cássia Moreno Sala – 

Agrícola e Vera Lúcia Jayme Moreno apresentaram pedido de recuperação judicial, distribuído 

sob o nº 1001008-13.2019.8.26.0589, perante a Vara Única da Comarca de São Simão/SP 

(“Recuperação Judicial”). 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) alegou, na petição inicial, que a crise econômico-

financeira do Grupo Moreno  (em recuperação judicial) decorre de um conjunto de fatores, dentre 

eles: 

• O fato do governo brasileiro adotar políticas que, em sua maioria, desfavoreceram e/ou 

deixaram o etanol em segundo plano;  

• Aumento expressivo da produção global da commodity em regiões como Ásia e Europa, 

mantendo os preços baixos e espremendo as margens do setor; 

• Subsídio dado pelos governos da Índia, Tailândia e alguns países da Europa, o que faz com 

que todos eles sejam mais competitivos, aumentando a oferta global e consequentemente 

pressionando os preços para baixo, prejudicando os países que não incentivam o setor; 

• O fato do preço atual do açúcar retroceder aos valores aplicáveis na década passada e, em 

contrapartida, os custos de produção aumentarem substancialmente no mesmo período; 

• Secas expressivas nos anos de 2015 a 2018, devido a fenômenos climáticos, a Região Centro-

Sul do país, prejudicando a produtividade agrícola e a moagem da cana-de-açúcar nas usinas; 

e 

• Redução nos investimentos nos canaviais, que estagnaram a produtividade agrícola da cana-

de-açúcar no Brasil, consequentemente aumentando o custo de produção unitário do açúcar e 

do etanol. 
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O Grupo Moreno  (em recuperação judicial) apresentou, como anexo da petição inicial, a Relação 

Nominal de Credores por empresa, que, posteriormente, foi substituída por Relação de Credores 

consolidando toda a dívida concursal do Grupo (em recuperação judicial). Isto porque o Juízo 

Recuperacional, às fls. 11.209/11.221 do processo, deferiu a consolidação substancial, que 

permite a aglutinação dos ativos e passivos para fins exclusivos da Recuperação Judicial.  

  

Em 20 de setembro de 2019, o Juízo da Vara Única de São Simão/SP deferiu o processamento da 

recuperação judicial das empresas que compõem o Grupo Moreno (em recuperação judicial), 

oportunidade esta em que nomeou-se como Administrador Judicial a empresa “Laspro 

Consultores Ltda.”. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) apresentou, nos autos do processo, os Planos de 

Recuperação Judicial (“PRJs”). 

 

Em 12 de dezembro de 2019, diante da apresentação de planos de recuperação judicial do Grupo 

Moreno no processo de Recuperação Judicial, o edital de aviso de recebimento dos Planos de 

Recuperação Judicial foi disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico, com prazo de 30 (trinta) 

dias para a apresentação de eventual objeção, na forma dos artigos 53, parágrafo único e 55, 

parágrafo único, ambos da Lei 11.101/2005. 

 

Em 11 de fevereiro de 2020, foi disponibilizado, no Diário de Justiça Eletrônico, o edital contendo 

a Relação de Credores apresentada pelo Administrador Judicial, abrindo-se prazo de 10 (dez) dias 

para a apresentação de habilitações e impugnações de créditos pelos credores e Recuperandas, 

nos termos do artigo 8º, caput, da Lei nº 11.101/2005. A formação da Relação de Credores observa 

o diposto no art. 10, § 7º, da Lei 11.101/2005.  

 

Em 11 de março de 2020, no curso do processo de Recuperação Judicial, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) requereu a prorrogação do stay period – suspensão de todas as ações e 

execuções em face do Grupo Moreno (em recuperação judicial) – por mais 180 dias, o que foi 

deferido pelo Juízo, nos termos do artigo 6º da Lei. 11.101/2005. 

 

Após diversas discussões e  apresentação de propostas de pagamento, o Plano de Recuperação do 

Grupo Moreno (em recuperação judicial) acostado a fls. 57.838-57.935 da Recuperação Judicial 

(“Plano de Recuperação Judicial”)  foi aprovado pelos credores na Assembleia Geral de Credores 

realizada em 13 de novembro 2020. Nesta oportunidade, o Plano de Recuperação Judicial obteve 

aprovação nas Classes I, II, III e IV, nos termos do artigo 45 da Lei 11.101/2005, conforme Ata 

de Assembleia apresentada pelo Administrador Judicial. 

 

Em 02 de dezembro de 2020, o Juízo homologou o Plano de Recuperação Judicial e concedeu a 

Recuperação Judicial ao Grupo Moreno (em recuperação judicial), nos termos do artigo 58, da 

Lei nº 11.101/2005, conforme decisão de fls. 57.672-57.683 proferida nos autos do processo. 

 

Plano de recuperação judicial 

Em resumo, a seguir, a descrição acerca do Plano de Recuperação Judicial do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) aprovado e homologado pelo Juízo: 

• I - Trabalhistas Incontroversos Estritamente Salariais e Controvertidos: O montante de 

R$ 15 (quinze mil reais) será pago integralmente a cada Credor Trabalhista Incontroverso, 

limitado ao valor do respectivo crédito, em até 30 (trinta) dias a contar da data de Homologação 

do Plano. 
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• I – Trabalhistas até 150 salários mínimos: Pagamento em até 1 (um) ano contado da 

homologação. 

• I – Trabalhistas superior a 150 salários mínimos: A diferença entre o valor total do Crédito 

Trabalhista Incontroverso que seja superior ao limite de 150 salários mínimos será paga nos 

termos do credor Quirografário. 

• II- Garantia Real: Distribuição pro rata de 33% dos recursos oriundos do Produto da Venda 

de UPIs e de 33% do Valor Complementar ou 33% do Valor Compromissado. 

• II – Credores Parceiros de Insumos Agrícolas: Pagamento, até o limite de R$ 7.000 (sete 

milhões de reais), em 40 parcelas mensais, após 8 meses de carência. Eventual saldo 

remanescente sofrerá desconto de 50% e será pago em 60 parcelas mensais. Os Credores 

Parceiros de Insumos Agrícolas poderão ter o pagamento previsto total ou parcialmente 

antecipado, na proporção de R$ 1,00 de pagamento antecipado para cada R$ 0,90 de crédito 

concedido às Recuperandas. 

• III Quirografários A: Pagamento de até R$ 19 (dezenove mil reais) integralmente a cada 

credor, limitado ao valor do respectivo crédito, com a remissão de eventual valor excedente. 

• III Quirografários B: Distribuição pro rata de 12,5% dos recursos oriundos do Produto da 

Venda de UPIs e de 12,5% do Valor Complementar ou 12,5% do Valor Compromissado. 

• IV – Microempresas e EPP – A: Pagamento de até R$ 4,5 (quatro mil e quinhentos reais) 

integralmente a cada credor, limitado ao valor do respectivo crédito, com a remissão de 

eventual valor excedente. 

• IV Microempresas e EPP – B: Distribuição pro rata de 0,5% dos recursos oriundos do 

Produto da Alienação de UPIs e de 0,5% do Valor Complementar ou 0,5% do Valor 

Compromissado. 

• III e IV Credores Fornecedores Estratégicos: Credores com crédito até R$ 100 (cem mil 

reais) serão pagos integralmente em 24 parcelas mensais, respeitado o limite global de R$ 

30.000 (trinta milhões de reais). Credores com crédito superior a R$ 100 (cem mil reais) pagos 

integralmente, sendo: (i) 30% do valor será quitado em 12 parcelas mensais; e (ii) 70% em 24 

parcelas mensais, após o vencimento das 12 parcelas iniciais. 

• Credores Extraconcursais Aderentes: Distribuição pro rata de 54% dos recursos oriundos 

do Produto da Venda de UPIs e de 54% do valor complementar. 

 

Durante o período da Recuperação Judicial, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) transferiu 

a gestão de seus recursos financeiros para a empresa do Grupo empresarial Gironda 

Administração e Apoio Operacional Ltda., que realiza todas as transações financeiras, tais como, 

mas não limitado a, de pagamento, recebimento e aplicação dos recursos. Apesar dos recursos 

financeiros serem gerenciados pela empresa contratada, o Grupo Moreno (em recuperação 

judicial) mantém 100% do controle destes recursos. 

 

Cumprimento do plano de recuperação judicial e pagamento do valor compromissado 

O Plano de Recuperação Judicial do Grupo Moreno (em recuperação judicial) foi estruturado em 

conjunto com seus credores, onde foi definido o valor de R$ 1.000.000 (um bilhão de reais)  como 

sendo o Valor Compromissado, que foi destinado ao pagamento dos credores para quitação parcial 

ou total, a depender do valor e classificação de seus créditos. 
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Esta conjunção de esforços permitiu a quitação dos créditos listados do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial), incluindo créditos excluídos da recuperação judicial, mas que aderiram às 

formas de pagamento convencionadas no plano de recuperação homologado. Os pagamentos 

efetuados seguiram a seguinte proporação do valor compromissado: 

 
• 33% foi distribuído aos credores com garantia real (classe II); 

• 12,5% foi distribuído aos credores sem garantia (classe III);   

• 0,5% foi distribuído às pequenas e micro empresas (classe IV); e   

• 54% foi distribuído aos credores extraconcursais que aderiram ao plano, e que pela lei 

estariam excluídos do Plano de Recuperação Judicial, caso não tivesse a ele anuido. 

 
Pagamento antecipado da recuperação judicial 

Através do financiamento tipo DIP - Debtor in Possession (devedor em posse, tradução livre) 

para captação de recursos junto a investidores, através da emissão de uma Cédula de Produtor 

Rural Financeira (CPR-F) foram captados R$ 435.000 com início de pagamento para maio/2022 

e término em outubro de 2026. Outros R$ 235.000 foram obtidos mediante Contrato de Pré 

Pagamento de Exportação (PPE) que serão liquidados mediante entrega de Açúcar VHP, com 

início da primeira entrega prevista para junho de 2022 e a última remessa em dezembro de 2024. 

A quantia restante para formação do Valor Compromissado foi complementada pelo Grupo 

Moreno (em recuperação judicial). 

 

Em 06 de janeiro de 2022, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) antecipou o pagamento 

Valor Compromissado de 99,99% dos credores listados, complementando os 0,01% restantes no 

dia 26 de abril de 2022 por depósito judicial, conforme autorização do Juízo responsável pela 

Recuperação Judicial. 

 
O desconto obtido (haircut) 

Com o pagamento do Valor Compromissado o Grupo obteve um haircut de dívida de R$ 1,034 

bilhão em 06 de janeiro de 2022, que corresponde à diferença entre o valor total da dívida 

descontando o pagamento do Valor Compromissado.  

 

O quadro a seguir apresenta os valores consolidados do pagamento: 

 
    Valor devido   Valor pago   Haircut 

I - Créditos trabalhistas   5.904    1.298    4.606  

II - Créditos com garantia real   853.850    330.000    523.850  

III - Créditos quirografários   432.701    123.702    308.999  

IV - Microempresas e empresas de pequeno porte   12.932    5.000    7.932  

Extraconcursal aderentes   728.347    540.000    188.347  

    2.033.734    1.000.000    1.033.733  

 

O plano de recuperação previa que os créditos excedentes ao Valor Compromissado (haircut) 

poderiam ser remidos, cedidos a terceiros ou pagos após 360 meses da homologação do Plano de 

Recuperação Judicial. O tratamento deste excedente ficaria a critério do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial). O Grupo Moreno (em recuperação judicial) optou pela remissão total de 

todos os créditos excedentes. 

 

Para os créditos excedentes remidos, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) adotou todos os 

procedimentos tributários necessários para o imediato reconhecimento contábil e tributário dos 
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efeitos gerados pelo haircut da dívida, nos termos da legislação tributária e das diretrizes 

contábeis vigentes. 

 

Com o reconhecimento do haircut, o Grupo (em recuperação judicial)  consumiu uma parcela do 

seus saldos acumulados de prejuízo fiscal e de base de cálculo negativa da Contribuição Social 

sobre Lucro Líquido - CSLL.  

 

2 Entidades do Grupo Moreno (em recuperação judicial) 
As informações financeiras utilizadas como base para a elaboração destas demonstrações financeiras 

combinadas são as apresentadas nos registros contábeis das seguintes entidades. 
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Grupo Moreno (em recuperação judicial)                   

Balanços patrimoniais individuais                     

 

(Em milhares de reais)                     
 

        31 de março de 2022 
 

        CEM CEMMA  COPLASA   AMLA   AMN   JCM   GM   PLANALTO  Eliminações Combinado 
 

Ativo                       
 

  Circulante                     
 

    Caixa e equivalentes de caixa            48.086             10.796               24.966                  41                  47                    -                    1                    1                          -              83.938  
 

    Clientes             16.654               1.608               15.189                  73                  56                  81                  30                     -                    (240)             33.451  
 

    Estoques            60.935             18.956              84.582            38.726            50.639                    -                     -                     -                  (2.846)            250.992  
 

    Ativos biológicos                    -                      -                        -            45.930            96.535                    -                     -                     -                          -             142.465  
 

    Adiantamentos a fornecedores            40.125               7.339                 6.686              3.289            10.316                    -                 230                     -                          -              67.985  
 

    Instrumentos financeiros derivativos                    -                      -                        -                     -                     -                    -                     -                     -                          -                     -    
 

    Impostos a recuperar                512               6.905                 5.015              1.374              2.574                    -                     -                     -                          -              16.380  
 

    Imposto de renda e contribuição social a recuperar                562                  (24)                       -                     -                     -                    -                     -                     -                          -                   538  
 

    Outros créditos              4.152               1.402                    575              1.564              2.270                   6                     -                 757                  (1.514)               9.212  
 

                            
 

    Total do ativo circulante         171.026            46.982            137.013           90.997         162.437                 87                261                758                 (4.600)          604.961  
 

                            
 

  Não circulante                       

    Depósitos judiciais              2.743               4.604                 2.178              1.153            11.259             3.705              2.732                     -                          -              28.374  
 

    Impostos a recuperar                882                   16                 1.017                  69                     -                    -                     -                     -                          -                1.984  
 

    Ativos fiscais diferidos                    -                      -                        -              3.275                     -                    -                     -                     -                          -                3.275  
 

    Partes relacionadas          461.975             47.610              469.793              9.995          171.839                    -                     -              5.000           (1.166.212)                    -    
 

    Investimentos                984                   96               13.659              4.714              3.012                    -                     -                     -                (13.656)               8.809  
 

    Imobilizado          122.312           129.003              184.386          185.120          406.811             6.324            23.646            14.179                    (333)         1.071.448  
 

    Direito de Uso          366.707           207.810              437.528            35.955            30.177                    -                     -                     -                          -          1.078.177  
 

                            
 

    Total do ativo não circulante         955.603          389.139         1.108.561         240.281         623.098          10.029           26.378           19.179          (1.180.201)       2.192.067  
 

                            
 

    Total dos ativos      1.126.629          436.121         1.245.573         331.278         785.535          10.116           26.639           19.937          (1.184.801)       2.797.028  
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Grupo Moreno (em recuperação judicial)                   

Balanços patrimoniais individuais                      

(Em milhares de reais)                      

                             

                             

                             

        31 de março de 2021  

        CEM CEMMA  COPLASA   AMLA   AMN   JCM   GM   PLANALTO  Eliminações Combinado  

Ativo                        

  Circulante                      

    Caixa e equivalentes de caixa            65.255             19.873              191.009                   47                   80                    -                     1                     1                           -             276.266   

    Clientes             24.931                      -                 4.787                 185                 661                  81                   31                     -                      241               30.917   

    Estoques            55.273             19.814                47.154            52.242            64.386                    -                     -                     -                  (2.087)            236.782   

    Ativos biológicos                     -                      -                        -            47.529           106.592                    -                     -                     -                           -             154.121   

    Adiantamentos a fornecedores            19.455               8.152                12.619              2.950            10.661                    -                 230                     -                           -               54.067   

  Impostos a recuperar                 539               3.034                    224              1.183              2.222                    -                     -                     -                           -                7.202   

    Imposto de renda e contribuição social a recuperar              6.529               4.040                        -                     -                     -                    -                     -                     -                           -               10.569   

    Outros créditos                 134               3.406                 2.565                 441              8.638                    6                     -                 759                (12.348)               3.601   

                             

    Total do ativo circulante          172.116             58.319              258.358           104.577           193.240                  87                 262                 760                (14.194)            773.525   

                             

  Não circulante                      

    Depósitos judiciais              2.352               4.632                 2.179              1.143            11.259             3.706              2.732                     -                           -               28.003   

    Impostos a recuperar              4.998               5.224                 8.969                   53                     1                    -                     -                     -                           -               19.245   

    Partes relacionadas          524.203            363.573              821.772            28.732            72.308               (111)           12.344                     -            (1.822.821)                    -     

    Investimentos                 307                    75                13.656              3.313              1.352                    -                     -                     -                (13.658)               5.045   

    Imobilizado          123.413            133.594              189.407           169.770           374.783             6.324            23.645            14.003                  (1.028)         1.033.911   

    Direito de uso          243.396            181.855              378.674            31.435            11.429                    -                     -                     -                           -             846.789   

                             

                             

    Total do ativo não circulante          898.669            688.953           1.414.657           234.446           471.132             9.919            38.721            14.003            (1.837.507)         1.932.993   

                             

    Total dos ativos        1.070.785            747.272           1.673.015           339.023           664.372            10.006            38.983            14.763            (1.851.701)         2.706.518   
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Grupo Moreno (em recuperação judicial)                   

Balanços patrimoniais individuais                     
 

(Em milhares de reais)                      

        31 de março de 2022  

        CEM CEMMA  COPLASA   AMLA   AMN   JCM   GM   PLANALTO  Eliminações Combinado  

Passivo                      

  Circulante                      

    Fornecedores e outras contas a pagar            73.185             37.212               70.018            15.860            30.186                    -                     -                     -                  (1.754)            224.707   

    Adiantamento de clientes            15.483               5.032              107.436                  29                     -             1.938                     -                     -                          -             129.918   

    Empréstimos e financiamentos            16.663               2.163                 6.553              4.285            66.981                    -                     -                     -                          -              96.645   

    Arrendamentos e parcerias agrícolas            98.984             76.341              128.650              8.538              7.483                    -                     -                     -                          -             319.996   

    Impostos e contribuições a recolher            35.764             28.340               30.119              8.183            18.489                    -                     -                 183                          -             121.078   

    Imposto de renda e contribuição social a recolher              3.758               1.024                 4.195                     -                     -                    -                     -                 148                          -                9.125   

    Salários e obrigações sociais              3.280               1.659                 3.367              6.749              6.286                    -                     -                     -                          -              21.341   

                             

    Total do passivo circulante         247.117          151.771            350.338           43.644         129.425            1.938                   -                  331                 (1.754)          922.810   

                             

  Não circulante                       

    Fornecedores e outras contas a pagar                    -                      -                        -              8.098            68.325                    -                     -                     -                          -              76.423   

    Adiantamento de clientes                    -                      -              126.342                     -                     -                    -                     -                     -                          -             126.342   

    Partes relacionadas              7.693           355.848               92.911          390.906          317.572                    -                     -              1.282           (1.166.212)                    -     

    Empréstimos e financiamentos                356               8.745               12.478            16.096          369.749                    -                     -                     -                          -             407.424   

    Arrendamentos e parcerias agrícolas          306.194           162.623              338.435            32.689            26.177                    -                     -                     -                          -             866.118   

    Impostos e contribuições a recolher            88.808             62.055               86.718            18.999            40.432                297                  11                     -                          -             297.320   

    Provisão para contingências               7.788             20.557                 8.063            10.254            10.471                200                 126                     -                          -              57.459   

    Provisão para perdas com investimentos            69.881           179.164                        -                     -                     -                    -                     -                     -              (249.045)                    -     

    Juros sobre o capital próprio              9.031                     1                    251                     -                     -                    -                     -                     -                          -                9.283   

    Passivos fiscais diferidos            18.070             19.070               26.253                     -              1.864             1.670              3.490                     -                          -              70.417   

                             

    Total do passivo não circulante         507.821          808.063            691.451         477.042         834.590            2.167             3.627             1.282          (1.415.257)       1.910.786   

                             

  Patrimônio líquido                       

    Capital social          300.000             70.374               59.473          148.135          379.235                    -                     -            13.656              (426.444)            544.429   

    Reservas            14.094               9.287               21.924                     -                     -                    -                     -                     -                          -              45.305   

    Ajustes avaliação patrimonial            39.878             50.584               43.664                     -                     -             4.585              8.706                     -                          -             147.417   

    Prejuízos acumulados            17.719          (653.958)              78.723         (337.542)        (557.715)            1.426            14.306              4.668                658.654           (773.719)  

                             

    Total do patrimônio líquido         371.691        (523.713)           203.784       (189.407)      (178.480)           6.011           23.012           18.324              232.210            (36.568)  

                             

    Total dos passivos      1.126.629          436.121         1.245.573         331.279         785.535          10.116           26.639           19.937          (1.184.801)       2.797.028   
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Grupo Moreno (em recuperação judicial)                   

Balanços patrimoniais individuais                      

(Em milhares de reais)                      

                             

                             

        31 de março de 2021  

        CEM CEMMA  COPLASA   AMLA   AMN   JCM   GM   PLANALTO  Eliminações Combinado  

Passivo                      

  Circulante                      

    Fornecedores e outras contas a pagar            51.655             45.372               53.923            15.537            31.127                    -                     -                     -                (12.108)            185.506   

    Adiantamento de clientes              7.684                  107                 1.919                     -                     -             1.938                     -                     -                          -              11.648   

    Empréstimos e financiamentos            23.053               1.406               12.151              4.036                     -                    -                     -                     -                          -              40.646   

    Arrendamentos e parcerias agrícolas            50.964             10.322               43.043              6.590              3.231                    -                     -                     -                          -             114.150   

    Impostos e contribuições a recolher            26.605             28.821               17.725              2.935            18.507                    -                     -                     -                          -              94.593   

  Imposto de renda e contribuição social a recolher            20.833                  563               26.170                     -                     -                    -                     -                     -                          -              47.566   

    Salários e obrigações sociais              6.173             10.069                 9.311            14.354            59.661                    -                     -                     -                          -              99.568   

    Instrumentos financeiros derivativos                    -                      -                 5.995                     -                     -                    -                     -                     -                          -                5.995   

                             

    Total do passivo circulante         186.967            96.660            170.237           43.452         112.526            1.938                   -                     -                 (12.108)          599.672   

                             

  Não circulante                      

    Fornecedores e outras contas a pagar            29.024             41.132               47.015            58.232          135.045                    -                     -                     -                          -             310.448   

    Partes relacionadas            20.942           423.429               94.614          340.118          918.775             3.891            19.944              1.107           (1.822.820)                    -     

    Empréstimos e financiamentos          141.575           491.206           1.231.784            18.773                     -                    -                     -                     -                          -          1.883.338   

    Arrendamentos e parcerias agrícolas          190.813           148.447              314.713            29.810              9.986                    -                     -                     -                          -             693.769   

    Impostos e contribuições a recolher            92.664             63.401               70.550            18.006            17.482                297                  11                     -                          -             262.411   

    Provisão para contingências               8.661             22.703                 8.452               (398)           10.093                108                 464                     -                          -              50.083   

    Provisão para perdas com investimentos            58.433           507.582                        -                     -                     -                    -                     -                     -              (566.015)                    -     

    Juros sobre o capital próprio              9.031                     1                    251                     -                     -                    -                     -                     -                          -                9.283   

    Passivos fiscais diferidos            19.245             19.879               21.110              2.640              8.816             1.703              3.376                     -                          -              76.769   

                                             -     

    Total do passivo não circulante         570.388       1.717.780         1.788.489         467.181      1.100.197            5.999           23.795             1.107          (2.388.835)       3.286.101   

                             

  Patrimônio líquido                      

    Capital social          300.000             70.374               59.472          148.134          379.235                    -                     -            13.656              (426.442)            544.429   

    Ajustes avaliação patrimonial            42.666             53.570               46.558                     -                     -             4.585              8.705                     -                          -             156.084   

    Prejuízos acumulados          (29.236)      (1.191.112)           (391.741)        (319.744)        (927.586)           (2.516)             6.483                     -                975.684        (1.879.768)  

                             

    Total do patrimônio líquido         313.430     (1.067.168)          (285.711)      (171.610)      (548.351)           2.069           15.188           13.656              549.242       (1.179.255)  

                             

    Total dos passivos e patrimônio líquido      1.070.785          747.272         1.673.015         339.023         664.372          10.006           38.983           14.763          (1.851.701)       2.706.518   
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Grupo Moreno (em recuperação judicial)                   

Demonstrações de resultados individuais                   

(Em milhares de reais)                     
 

                      
 

  31 de março de 2022 
 

  CEM CEMMA  COPLASA   AMLA   AMN   JCM   GM   PLANALTO  Eliminações Combinado 
 

                      
 

Receita        676.943           397.910                 869.516          128.577           334.787                 -                    -               4.818        (491.355)            1.921.196  
 

Mudança no valor justo de ativos biológicos                   -                     -                            -                620             15.954                 -                    -                    -                      -                 16.574  
 

Custos das vendas       (559.110)         (348.577)               (712.554)        (142.854)         (299.419)                -                    -                    -           491.290           (1.571.224) 
 

                      
 

Lucro bruto       117.833            49.333  156.962        (13.657)           51.322                 -                    -              4.818               (65)             366.546  
 

                      
 

Despesas de vendas         (17.164)          (10.210)                 (29.708)                (39)                 (25)                -                    -                    -                      -                (57.146) 
 

Despesas administrativas e gerais         (52.349)            (8.020)                 (17.904)           (4.804)            (6.856)                -                    -                    -                      -                (89.933) 
 

Outras (despesas) receitas operacionais          64.672           228.915                 446.127                590           347.857            3.910             7.937                  -          -            1.100.008   

Participação nos lucros das empresas investidas por equivalência patrimonial          (11.448)  328.417           -                              -           -            -                               -          (316.969)            -  
 

                      
 

Lucro antes do resultado financeiro       101.544          588.435  555.476        (17.910)         392.298           3.910            7.937            4.818      (317.034) 1.319.474 
 

                      
 

Receitas financeiras            5.855               4.214                     7.112              1.463               3.916                 -                    -                    -                      -                 22.560  
 

Despesas financeiras         (43.440)          (43.267)               (108.482)           (6.970)          (24.257)                -                    -                    -                      -              (226.416) 
 

Variação cambial, líquida            4.710               7.290                   49.588               (296)            (9.038)                -                    -                    -                      -                 52.254  
 

                      
 

Resultado financeiro líquido       (32.875)         (31.763)               (51.782)          (5.803)         (29.379)                -                    -                    -                    -               (151.602) 
 

                      
 

                      
 

Resultado antes dos impostos         68.669          556.672  503.694        (23.713)         362.919           3.910            7.937            4.818      (317.034)          1.167.872  
 

                      
 

  Imposto de renda e contribuição social - corrente         (11.581)          (14.026)                  (9.056)                 -                     -                   -                    -                (149)                   -                (34.812) 
 

  Imposto de renda e contribuição social - diferidos            1.753               1.538                     1.491              2.640               2.205                 -                    -                    -                      -                   9.627  
 

                      
 

          (9.828)         (12.488)                 (7.565)            2.640              2.205                 -                    -               (149)                 -                 (25.185) 
 

                      
 

Lucro (prejuízo) líquido do exercício         58.841          544.184                496.129         (21.073)         365.124           3.910            7.937            4.669      (317.034)          1.142.687  
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Grupo Moreno (em recuperação judicial)                     

Demonstrações de resultados individuais                     

(Em milhares de reais)                     

                      

                      

  31 de março de 2021 

  CEM CEMMA  COPLASA   AMLA   AMN   JCM   GM   PLANALTO  Eliminações Combinado 

                      

Receita         628.208           429.126                  873.112          129.469           287.457                 -                    -                    -                   (438.132)            1.909.240  

Mudança no valor justo de ativos biológicos                   -                      -                            -            19.098             12.023                 -                    -                    -                               -                  31.121  

Custos das vendas       (467.190)         (331.819)               (597.619)        (118.454)         (221.518)                -                    -                    -                    433.785            (1.302.815) 

                      

Lucro bruto         161.018             97.307                  275.493            30.113             77.962                 -                    -                    -                      (4.347)               637.546  

                      

Despesas de vendas         (19.694)           (19.396)                 (35.639)                (36)                 (24)                -                    -                    -                               -                (74.789) 

Despesas administrativas e gerais         (37.187)             (9.260)                 (13.114)           (5.478)             (6.097)                -                    -                    -                               -                (71.136) 

Outras receitas operacionais          29.557             46.993                    15.411              2.760            (16.945)                -                    -                    -                    (66.110)                 11.666  

                      

Lucro antes das receitas (despesas) financeiras                                             133.694           115.644                  242.151            27.359             54.896                 -                    -                    -                    (70.457)               503.287  

 Liquidas, equivalência patrimonial e impostos                      

Receitas financeiras           617             151                    4.607              56                  248                 -                    -                    -                               -                5.679  

Despesas financeiras         (22.777)           (23.798)               (64.498)          (4.245)             (2.349)                -                    -                    -                               -               (117.667) 

Variação cambial, líquida         (32.949)           (23.192)               (105.500)              (365)               (463)                -                    -                    -                               -               (162.469) 

                      

Resultado financeiro líquido         (45.263)           (44.060)               (168.149)          (11.594)             (5.391)                -                    -                    -                             -                 (274.457) 

                      

                      

Prejuízo antes dos impostos          88.431             71.584                    74.002            15.765             49.505                 -                    -                    -                    (70.457)               228.830  

                      

  Imposto de renda e contribuição social – corrente         (22.185)               (563)                 (26.170)                  -                      -                   -                    -                    -                               -                (48.918) 

  Imposto de renda e contribuição social – diferidos 2.169 (9.596)                         58            (8.445)             (8.234)                -                    -                    -                               -  (24.048) 

                      

  (20.016) (10.159)                 (26.112)           (8.445)             (8.234)                -                    -                    -                             -    (72.996) 

                      

Lucro (prejuízo) líquido do exercício 68.415 61.425                   47.890              7.320             41.271                 -                    -                    -                    (70.457) 155.864 
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3 Base de preparação 

 
(i) Base para elaboração das demonstrações financeiras combinadas  

As informações financeiras individuais das entidades que estão sendo consideradas para fins de 

elaboração das demonstrações financeiras combinadas do Grupo Moreno (em recuperação 

judicial), foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).  

As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas com base na continuidade 

operacional, que pressupõe que a entidade conseguirá cumprir suas obrigações de pagamentos 

decorrentes de fornecedores e empréstimos bancários conforme os prazos divulgados na nota 

explicativa 16 e 18.  

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) possui patrimônio líquido negativo de R$ 36.568 

em 31 de março de 2022 (R$ 1.179.255 em 31 de março de 2021) e, nessa data, o passivo 

circulante excede o ativo circulante em R$ 317.849.  

 

Considerando esse contexto, que leva em consideração aspectos tais como a presença regional 

em um mercado relevante, bem como o atendimento local de clientes mundiais estratégicos do 

Grupo Moreno (em recuperação judicial). Assim, a administração tem uma expectativa razoável 

de que a entidade terá recursos suficientes para continuar operando no futuro previsível. Se o 

Grupo Moreno (em recuperação judicial) não tiver condição de continuar operando no curso 

normal de seus negócios, então, podem existir impactos na capacidade da entidade cumprir com 

certas obrigações pelos valores reconhecidos em suas demonstrações financeiras combinadas.  

 

As demonstrações financeiras combinadas do Grupo Moreno (em recuperação judicial), estão 

sendo apresentadas exclusivamente com o objetivo de fornecer, por meio de uma única 

demonstração financeira, informações relativas à totalidade das atividades do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial), independentemente da disposição de sua estrutura societária. Portanto, 

essas demonstrações financeiras combinadas não representam as demonstrações financeiras 

individuais ou consolidadas de uma entidade e não devem ser consideradas para fins de cálculo 

de dividendos, de impostos ou para outros fins societários, nem podem ser utilizadas como um 

indicativo de performance financeira que poderia ser obtido se as entidades consideradas na 

combinação tivessem operado como uma única entidade independente ou como indicativo dos 

resultados das operações dessas entidades para qualquer período futuro.  

 

As entidades combinadas representam as operações de agronegócio do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial), e estão organizadas e são conduzidas sob uma administração comum, onde 

as decisões relevantes são tomadas de forma centralizada para todas as entidades incluídas na 

combinação. 

 

Para fins de apresentação das demonstrações financeiras combinadas do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial), os seguintes procedimentos foram observados: 

 

Avaliação de combinação e entidades consideradas na combinação das demonstrações 

financeiras. 

As entidades sujeitas à combinação estiveram sob uma administração comum durante todo o 

período coberto pelas demonstrações financeiras combinadas. A avaliação de administração 

comum considerou as entidades controladas por membros da própia família e se tais membros 

administram todas as entidades em bases comuns. 
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Critérios de elaboração das demonstrações financeiras combinadas. 

Os princípios de consolidação do Pronunciamento Técnico 36 (R3) foram utilizados para a 

elaboração das demonstrações financeiras combinadas do Grupo Moreno (em recuperação 

judicial), e os seguintes procedimentos foram observados: 

 

• Saldos e transações entre as empresas do Grupo Moreno (em recuperação judicial), e quaisquer 

receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações entre as empresas Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) foram eliminados na elaboração das demonstrações financeiras combinadas. 

Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por equivalência 

patrimonial foram eliminados contra o investimento na proporção da participação do Grupo 

Moreno (em recuperação judicial) na investida. Perdas não realizadas foram eliminadas da mesma 

maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em que não 

haja evidência de perda por redução ao valor recuperável; e 

 

• As práticas contábeis são uniformes para todas as entidades combinadas. 

 

A emissão das demonstrações financeiras combinadas em 31 de março de 2022 foi autorizada 

pela Administração do Grupo Moreno (em recuperação judicial), em 22 de julho de 2022. Após 

a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as demonstrações financeiras 

combinadas. 

 

Detalhes sobre as principais políticas contábeis do Grupo Moreno (em recuperação judicial), estão 

apresentadas na nota explicativa n° 7. 

 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão 

sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 

 

As demonstrações financeiras foram preparadas com base na continuidade operacional, que 

pressupõe que o Grupo Moreno conseguirá cumprir suas obrigações de pagamentos decorrentes 

do plano de recuperação judicial divulgados na nota explicativa 1 (i).  

 

4 Moeda funcional e moeda de apresentação 
Estas demonstrações financeiras combinadas são apresentadas em Reais, que é a moeda funcional 

das entidades combinadas. Todas as informações financeiras apresentadas em Reais foram 

arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 

 

5 Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas demonstrações financeiras combinadas, a Administração utilizou 

julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis do Grupo 

Moreno (em recuperação judicial), e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. 

Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

 

As estimativas e as premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das 

estimativas são reconhecidas prospectivamente. 
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(i) Julgamentos 

As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm 

efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 

combinadas estão incluída na seguinte nota explicativa:  

 
• Nota explicativa nº 1 i. – Recuperação judicial 

 

(ii) Incertezas sobre premissas e estimativas 
As informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e estimativas em 31 de março de 

2022 que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos saldos contábeis 

de ativos e passivos no próximo ano fiscal estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

 

• Nota explicativa nº 13 – Ativo biológico 

O valor justo do ativo biológico do Grupo Moreno (em recuperação judicial), representam o valor 

presente dos fluxos de caixa líquidos estimados para este ativo, que é determinado por meio da 

aplicação de premissas estabelecidas em modelos de fluxos de caixa descontados. 

 

• Nota explicativa nº 15 – Taxa incremental dos arrendamentos e parcerias agrícolas a 

pagar 

Os direitos de uso e passivos de arrendamentos e parceria agrícola são mensurados ao valor 

presente com base em fluxos de caixa descontados por meio de taxa incremental de empréstimo. 

Essa taxa média ponderada de empréstimo envolve estimativa, uma vez que consiste na taxa que 

o arrendatário teria que pagar em um empréstimo para levantar os fundos necessários para obter 

um ativo de valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e condições 

equivalentes e em função do risco de crédito da arrendatária, do prazo do contrato e das garantidas 

oferecidas. 

 

• Nota explicativa nº 22 – Provisão para contingências 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) é parte de diversos processos judiciais e 

administrativos. Provisões são constituídas para todas as contingências referentes a processos 

judiciais que representam perdas prováveis e estimadas com certo grau de segurança. A avaliação 

da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das Leis, as 

jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 

ordenamento jurídico e a avaliação dos advogados externos e internos. 

 

• Nota explicativa nº 23 – Imposto de renda e contribuição social diferido 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos são reconhecidos somente na extensão 

em que seja provável que existirá base tributável positiva para a qual as diferenças temporárias 

possam ser utilizadas e os prejuízos fiscais e bases negativas de contribuição social possam ser 

compensados. A recuperação do saldo dos tributos diferidos ativos é revisada no final de cada 

exercício e, quando não for mais provável que os lucros tributáveis futuros estejam disponíveis 

para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo 

montante que se espera que seja recuperado. 

 

Mensuração do valor justo 
Uma série de políticas e divulgações contábeis do Grupo Moreno (em recuperação judicial) requer 

a mensuração dos valores justos, para os ativos e os passivos financeiros e não financeiros. 
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O Grupo Moreno (em recuperação judicial) estabeleceu uma estrutura de controle relacionada à 

mensuração dos valores justos. Isso inclui uma equipe de avaliação que possui a responsabilidade 

geral de revisar todas as mensurações significativas de valor justo. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial), 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, então a equipe de 

avaliação analisa as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de que tais 

avaliações atendem os requisitos do CPC, 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, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) 

utilizou dados observáveis de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados 

em diferentes níveis em uma hierarquia 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). 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial), reconheceu as transferências entre níveis da 

hierarquia do valor justo no final do exercício das demonstrações financeiras em que ocorreram 

as mudanças. 

 

Informações adicionais sobre as premissas utilizadas na mensuração dos valores justos estão 

incluídas nas seguintes notas explicativas: 

 

• Nota explicativa nº 13 – Ativos biológicos; e 

• Nota explicativa nº 29 – Instrumentos financeiros. 

 

6 Base de mensuração 
As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas com base no custo histórico com 

exceção dos seguintes itens materiais reconhecidos nos balanços patrimoniais: 

 

• Os instrumentos financeiros derivativos são mensurados pelo valor justo; 

• Os instrumentos financeiros não derivativos designados pelo valor justo por meio 

do resultado são mensurados pelo valor justo; e 

• Os ativos biológicos são mensurados pelo valor justo menos o custo de venda. 

 
7 Principais políticas contábeis 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente 

pelas entidades do Grupo Moreno (em recuperação judicial), para todos os exercícios 

apresentados nestas demonstrações financeiras combinadas, exceto quando indicado de outra 

forma. 
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a. Base de combinação 

 
Transações eliminadas na combinação 

Saldos e transações entre as empresas do Grupo Moreno (em recuperação judicial), e quaisquer 

receitas ou despesas não realizadas derivadas de transações entre as empresas do Grupo Moreno 

(em recuperação judicial), foram eliminados na elaboração das demonstrações financeiras 

combinadas. Ganhos não realizados oriundos de transações com investidas registradas por 

equivalência patrimonial foram eliminados contra o investimento na proporção da participação 

do Grupo Moreno (em recuperação judicial) na investida. Perdas não realizadas foram eliminadas 

da mesma maneira como são eliminados os ganhos não realizados, mas somente na extensão em 

que não haja evidência de perda por redução ao valor recuperável. 

 

b. Moeda estrangeira 

(i) Transações em moeda estrangeira 

Transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional das entidades 

combinadas pelas taxas de câmbio nas datas das transações.  

 

Ativos e passivos monetários denominados e apurados em moedas estrangeiras na data do balanço 

são reconvertidos para a moeda funcional à taxa de câmbio naquela data. Ativos e passivos não 

monetários que são mensurados pelo valor justo em moeda estrangeira são reconvertidos para a 

moeda funcional à taxa de câmbio na data em que o valor justo foi determinado. Itens não 

monetários que são mensurados com base no custo histórico em moeda estrangeira são 

convertidos pela taxa de câmbio na data da transação. As diferenças de moedas estrangeiras 

resultantes da conversão são geralmente reconhecidas no resultado. 

 

c. Receita operacional 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) segue a estrutura conceitual da norma para 

reconhecimento da receita que é baseada no modelo de cinco etapas: (i) identificação de contratos 

com clientes; (ii) identificação de obrigações de desempenho nos contratos; (iii) determinação do 

preço da transação; (iv) alocação do preço da transação à obrigação de desempenho prevista nos 

contratos e (v) reconhecimento da receita quando a obrigação de desempenho é atendida. 

A receita é reconhecida quando não há mais obrigação de desempenho para ser atendida pelo 

Grupo Moreno (em recuperação judicial), portanto, quando o controle dos produtos é transferido 

ao cliente e este tem a capacidade de determinar o seu uso e obter substancialmente todos os 

benefícios do produto. 

 

d. Benefícios a empregados 

Benefícios de curto prazo a empregados 
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não 

descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado. 

 
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob os planos de bonificação em dinheiro 

ou participação nos lucros de curto prazo se as entidades combinadas têm uma obrigação legal ou 

construtiva de pagar esse valor em função de serviço passado prestado pelo empregado, e a 

obrigação possa ser estimada de maneira confiável. 
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e. Subvenção governamental 

Uma subvenção governamental é reconhecida no resultado ao longo do exercício, confrontada 

com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as 

condições do Pronunciamento Técnico CPC 07 (R1) - Subvenções e Assistências 

Governamentais. Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento no resultado, a 

contrapartida da subvenção governamental é efetuada em conta específica de passivo e, 

posteriormente ao reconhecimento no resultado. A parcela reconhecida no resultado é 

reclassificada entre as contas do patrimônio líquido de lucros acumulados para reserva de 

subvenção para investimentos. 

 

f. Receitas financeiras e despesas financeiras 

As receitas e as despesas financeiras do Grupo Moreno (em recuperação judicial) compreendem: 

 

• Juros sobre aplicações financeiras;  

• Variações cambiais ativas e passivas; 

• Ganhos e perdas com derivativos;  

• Variações monetárias; 

• Tarifas bancárias; e 

• Despesas com juros sobre empréstimos e financiamentos. 

 

As receitas e as despesas financeiras são reconhecidas no resultado através do método dos juros 

efetivos. 

 

g. Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda e a contribuição social dos exercícios correntes e diferidos, são calculados, 

com base nas alíquotas de 15% acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente 

de R$ 240 anual para imposto de renda e, de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social 

sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais do imposto de renda e 

base negativa 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 correntes 

e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no resultado a menos que 

estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros 

resultados abrangentes. 

 

(i) Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente 
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber calculado sobre o lucro ou o prejuízo 

tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos exercícios 

anteriores. É mensurado com base nas taxas de impostos decretadas ou substantivamente 

decretadas na data do balanço. O imposto corrente também inclui qualquer imposto a pagar 

decorrente da declaração de dividendos.  

 

O imposto corrente ativo e passivo são compensados somente se alguns critérios forem atendidos. 

 

(ii) Despesas de imposto de renda e contribuição social diferido 
Ativos e passivos fiscais diferido são reconhecido com relação às diferenças temporárias entre os 

valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os correspondentes 

valores usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no 

exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferida.  
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Para um arrendamento específico, as diferenças temporárias de um ativo de direito de uso e de 

um passivo de arrendamento são consideradas pela base líquida (o arrendamento) para fins de 

reconhecimento do imposto diferido.  

 

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. Os lucros tributáveis futuros são determinados com 

base na reversão de diferenças temporárias tributáveis relevantes. Se o montante das diferenças 

temporárias tributáveis for insuficiente para reconhecer integralmente um ativo fiscal diferido, 

serão considerados os lucros tributáveis futuros, ajustados para as reversões das diferenças 

temporárias existentes, com base nos planos de negócios da controladora e de suas subsidiárias 

individualmente.  

 

A mensuração do imposto diferido reflete as consequências tributárias que seguiriam a maneira 

sob a qual o Grupo Moreno (em recuperação judicial) espera recuperar ou liquidar o valor contábil 

de seus ativos e passivos.  

 
Ativos e passivos são compensados somente se alguns critérios forem atendidos.  

 

h. Ativos biológicos 

Os ativos biológicos são mensurados pelo valor justo, determinado no seu reconhecimento inicial 

e na data base das demonstrações financeiras. O ganho ou perda na variação do valor justo do 

ativo biológico, em cada período, é determinado pela diferença entre o valor justo e custos 

incorridos com plantio e tratos culturais do ativo biológico até o momento da avaliação, deduzidas 

as eventuais variações acumuladas do valor justo de exercícios anteriores, sendo registrado na 

rubrica “Variação no Valor Justo do Ativo Biológico", deduzidos dos custos de vendas, sendo 

que quaisquer alterações são reconhecidas no resultado. 

i. Estoques 

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. Os custos 

dos estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção e inclui gastos incorridos 

na aquisição de estoques, custos de produção e transformação e outros custos incorridos em trazê-

los às suas localizações e condições existentes. No caso dos estoques manufaturados e produtos 

em elaboração, o custo inclui uma parcela dos custos gerais de fabricação baseado na capacidade 

operacional normal. 

O valor realizável líquido é o preço estimado de venda no curso normal dos negócios, deduzido 

dos custos estimados de conclusão e despesas de vendas. 

O custo da cana-de-açúcar transferido dos ativos biológicos é seu valor justo menos as despesas 

de venda apuradas na data do corte. 

 

i. Imobilizado 

 

(i) Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido 

de depreciação acumulada e de quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável 

(impairment), quando aplicável.  
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Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são registradas como 

itens individuais (componentes principais) de imobilizado. 

Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no resultado. 

(ii) Custos subsequentes 

Gastos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos 

futuros associados com os gastos sejam auferidos pelo Grupo Moreno (em recuperação judicial). 

Gastos de manutenção e reparos recorrentes são reconhecidos no resultado quando incorridos. 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial), realiza anualmente manutenções em sua unidade 

industrial, aproximadamente no período de dezembro a março. Os principais custos de 

manutenção incluem custos de mão de obra, materiais, serviços externos e despesas gerais 

indiretas alocadas durante o período de entressafra. Tais custos são contabilizados como um 

componente do custo do equipamento e depreciados durante a safra seguinte. Qualquer outro tipo 

de gasto, que não aumenta sua vida útil ou mantém sua capacidade de moagem, são reconhecidos 

no resultado como despesa. 

 

(iii) Depreciação 

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, menos seus 

valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens. A 

depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Ativos arrendados são depreciados pelo 

menor período entre a vida útil estimada do bem e o prazo do contrato, a não ser que seja 

razoavelmente certo que o Grupo Moreno (em recuperação judicial) obterá a propriedade do bem 

ao final do prazo de arrendamento. 

 

As taxas médias anuais ponderadas de depreciação ao ano, para os exercícios corrente e 

comparativo são as seguintes: 

Edifícios e construções                 2,97% 

Máquinas e equipamentos                 3,79% 

Máquinas, tratores e implementos agrícolas               6,07% 

Móveis e utensílios                 10,75% 

Veículos                   1,50% 

Outros componentes                 3,52% 

Plantio de cana                 8,84% 

 

Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revistos a cada data de 

balanço e ajustados caso seja apropriado. 

 

j. Instrumentos financeiros 

 

(i) Reconhecimento e mensuração inicial 

As contas a receber de clientes são substancialmente decorrentes da venda de açúcar, etanol e 

energia elétrica e são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 

mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão 

para perdas esperadas de crédito (impairment). 

 

Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente quando o Grupo 

Moreno (em recuperação judicial) se tornou parte das disposições contratuais do instrumento. 
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Um ativo financeiro (a menos que seja contas a receber de clientes sem um componente de 

financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo, 

acrescido, para um item não mensurado ao VJR, os custos de transação que são diretamente 

atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Contas a receber de clientes sem um componente 

significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço da operação. 

 

(ii) Classificação e mensuração subsequente 
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo 

amortizado; ao VJORA - instrumento de dívida; ao VJORA - instrumento patrimonial; ou ao VJR. 

 

Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a não 

ser que o Grupo Moreno (em recuperação judicial) mude o modelo de negócios para a gestão de 

ativos financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro 

dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios. 

 

Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir e 

não for designado como mensurado ao VJR: 

 

• É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros 

para receber fluxos de caixa contratuais; 

• Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos 

somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto; 

• Um instrumento de dívida é mensurado ao VJORA se atender ambas as condições a seguir 

e não for designado como mensurado ao VJR; 

• É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo 

recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e  

• Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas 

pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. 

 

No reconhecimento inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja 

mantido para negociação, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) pode optar 

irrevogavelmente por apresentar alterações subsequentes no valor justo do investimento em ORA. 

Essa escolha é feita investimento por investimento. 

 

Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao 

VJORA, conforme descrito acima, são classificados como ao VJR. Isso inclui todos os ativos 

financeiros derivativos (veja nota explicativa nº 29). No reconhecimento inicial, o Grupo Moreno 

(em recuperação judicial) pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra 

forma atenda aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao VJORA como ao VJR 

se isso eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma 

surgiria. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) realizou uma avaliação do objetivo do modelo de 

negócios em que um ativo financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira 

pela qual o negócio é gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações 

consideradas incluem: 

 

• As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas 

políticas. Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco 
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a obtenção de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de 

taxa de juros, a correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de 

passivos relacionados ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por 

meio da venda de ativos; 

• Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração do Grupo 

Moreno (em recuperação judicial); 

• Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido 

naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados; 

• Como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada 

no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e 

• A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos 

anteriores, os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras. 

 

As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para o 

desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o reconhecimento 

contínuo dos ativos do Grupo Moreno (em recuperação judicial). 

 

Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado com 

base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
 

Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente 

pagamentos de principal e de juros:  
Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no 

reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do 

dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um 

determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por 

exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro. 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) considera os termos contratuais do instrumento para 

avaliar se os fluxos de caixa contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso 

inclui a avaliação sobre se o ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o 

momento ou o valor dos fluxos de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. 

Ao fazer essa avaliação, o Grupo Moreno (em recuperação judicial)  considerou: 

 

• Eventos contingentes que modifiquem o valor ou a época dos fluxos de caixa; 

• Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis; 

• O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e 

• Os termos que limitam o acesso do Grupo Moreno (em recuperação judicial) a fluxos de 

caixa de ativos específicos (por exemplo, baseados na performance de um ativo). 

 

O pagamento antecipado é consistente com o critério de pagamentos do principal e juros caso o 

valor do pré-pagamento represente, em sua maior parte, valores não pagos do principal e de juros 

sobre o valor do principal pendente - o que pode incluir uma compensação adicional razoável pela 

rescisão antecipada do contrato. Além disso, com relação a um ativo financeiro adquirido por um 

valor menor ou maior do que o valor nominal do contrato, a permissão ou a exigência de pré-

pagamento por um valor que represente o valor nominal do contrato mais os juros contratuais 

(que também pode incluir compensação adicional razoável pela rescisão antecipada do contrato) 

acumulados (mas não pagos) são tratadas como consistentes com esse critério se o valor justo do 

pré-pagamento for insignificante no reconhecimento inicial. 
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Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas:  

Ativos financeiros a 

valor justo por meio do 

resultado (VJR) 

 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O resultado líquido, 

incluindo juros ou receita de dividendos, é reconhecido no resultado.  

Ativos financeiros a 

custo amortizado 

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado utilizando o método 

de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por perdas por impairment. A receita de 

juros, ganhos e perdas cambiais e o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer 

ganho ou perda no desreconhecimento é reconhecido no resultado. 

 

Instrumentos de dívida 

a valor justo por meio 

de outros resultados 

abrangentes (VJORA) 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A receita de juros calculada 

utilizando o método de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e impairment são 

reconhecidos no resultado. Outros resultados líquidos são reconhecidos em outros 

resultados abrangentes (ORA). No desreconhecimento, o resultado acumulado em outros 

resultados abrangentes (ORA) é reclassificado para o resultado. 

 

Instrumentos 

patrimoniais a valor 

justo por meio de 

outros resultados 

abrangentes (VJORA) 

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os dividendos são 

reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o dividendo represente claramente 

uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros resultados líquidos são 

reconhecidos em outros resultados abrangentes (ORA) e nunca são reclassificados para o 

resultado. 

 

k. Capital social 

O capital social de cada entidade incluída nas demonstrações financeiras combinadas está 

totalmente integralizado e compõe-se como segue: 

 

Entidade   

Quantidade  

de quotas   

Valor  

nominal 

          

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. (a)   300.000.000   R$ 1,00  

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. (b)   70.374.000   R$ 1,00  

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda. (c)   59.472    R$ 1.000,00  

Agrícola Moreno de Luiz Antonio Ltda. (d)   148.135.113   R$ 1,00  

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. (e)   379.235.216   R$ 1,00  

Planalto Bioenergia Ltda. (f)   13.656.482   R$ 1,00  

Condomínio Agrícola José Carlos Moreno e Outros (g)   N/A   - 

Condomínio Agrícola Gilberto Moreno e Outros (h)   N/A   - 

 

A parte controladora das empresas: a) Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda., b) 

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda.; e c) Coplasa Açúcar e 

Álcool Ltda: 

 

      

CEM 

(a) 
  

CEMMA 

(b) 
  

COMPLASA 

(c) 

Carlos Alberto Moreno   17,1875%   16,3490%   17,1875% 

Adélia Sartori Moreno   18,7500%   18,9570%   18,7500% 

Maria Cassia Moreno Sala 4,6875%   4,8980%   4,6875% 

Márcia Antônia. Moreno Ferreira 4,6875%   4,8980%   4,6875% 

Luciana Moreno Sorroche 4,6875%   4,8980%   4,6875% 

André Luís Moreno   41,6670%   25,0000%   24,0000% 

Andreia Cristina Moreno 8,3330%   25,0000%   24,0000% 

José Carlos Moreno   -   -   2,0000% 

      100%   100%   100% 
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A parte controladora das empresas: d) Agrícola Moreno de Luiz Antonio Ltda., e) Agrícola Moreno 

de Nipoã Ltda.; f) Planalto Bioenergia Ltda; g) Condomínio Agrícola José Carlos Moreno e Outros 

e; h) Condomínio Agrícola Gilberto Moreno e Outros : 

 

      

AMLA 

(d) 
  

AMN 

(e) 
  

PLANALTO 

(f) 
  

JCM 

(g) 
  

GM 

(h) 

Carlos Alberto Moreno   7,1963%   0,8027%   0,00002%   12,5000%   12,5000% 

Adélia Sartori Moreno   0,0000%   0,0000%   0,00000%   37,5000%   30,0000% 

Maria Cassia Moreno Sala 7,1963%   0,8027%   0,00002%   0,0000%   2,5000% 

Márcia Antônia. Moreno Ferreira 7,1963%   0,8027%   0,00002%   0,0000%   2,5000% 

Luciana Moreno Sorroche 7,1963%   0,8027%   0,00002%   0,0000%   2,5000% 

André Luís Moreno   23,9896%   1,6054%   0,00003%   41,6670%   25,0000% 

Andreia Cristina Moreno 0,0000%   1,6054%   0,00003%   0,0000%   25,0000% 

José Carlos Moreno   4,7956%   0,0000%   0,00003%   8,3330%   0,0000% 

CEM (a)     42,4296%   0,0000%   0,00000%   0,0000%   0,0000% 

CEMMA (b)   0,0000%   93,5786%   0,00000%   0,0000%   0,0000% 

COPLASA (c)   0,0000%   0,0000%   99,9998%   0,0000%   0,0000% 

      100,0000%   100,0000%   100,0000%   100,0000%   100,0000% 

 

l. Redução ao valor recuperável (impairment) 

(i) Ativos financeiros não-derivativos 

 

(a) Instrumentos financeiros e ativos contratuais 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial)  reconhece provisões para perdas esperadas de crédito 

sobre: 

 

• Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado; 

• Investimentos de dívida mensurados ao VJORA; e 

• Ativos de contrato. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial)  mensura a provisão para perda em um montante igual 

à perda de crédito esperada para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são 

mensurados como perda de crédito esperada para 12 (doze) meses: 

 

• Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e 

• Outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco 

de inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha 

aumentado significativamente desde o reconhecimento inicial. 

 

As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas a 

um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento. 

 

Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o 

reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial)  considera informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes 

e disponíveis sem custo ou esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e 

qualitativas, com base na experiência histórica do Grupo Moreno (em recuperação judicial) , na 

avaliação de crédito e considerando informações prospectivas (forward-looking). 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) presume que o risco de crédito de um ativo financeiro 

aumentou significativamente se este estiver com mais de 30 (trinta) dias de atraso. 
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O Grupo Moreno (em recuperação judicial) considera um ativo financeiro como inadimplente 

quando: 

 

• É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito ao Grupo 

Moreno (em recuperação judicial), sem recorrer a ações como a realização da garantia (se 

houver alguma); ou 

• O ativo financeiro estiver vencido há mais de 30 (trinta) dias. 

 

A gestão do risco de crédito do Grupo Moreno (em recuperação judicial) em relação a clientes, 

no que pertence ao negócio açúcar e etanol, derivados de levedura e energia elétrica, é adotada 

como prática a análise da situação financeira e patrimonial de seus clientes, assim como a 

definição de limites de crédito e acompanhamento permanente da carteira em aberto.  

 

O direcionamento dos negócios é tratado em reuniões para tomadas de decisão, acompanhamento 

dos resultados e adequações das estratégias estabelecidas, visando manter os resultados esperados. 

 

O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período contratual 

máximo durante o qual o Grupo Moreno (em recuperação judicial) estão expostas ao risco de 

crédito. 

 

Mensuração das perdas de crédito esperada 
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de 

crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as insuficiências 

de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos ao Grupo Moreno (em recuperação 

judicial) de acordo com o contrato e os fluxos de caixa que o Grupo Moreno (em recuperação 

judicial) espera receber). 

 

As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro. 

 

Ativos financeiros com problemas de recuperação 
Em cada data de balanço, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) avaliam se os ativos 

financeiros contabilizados pelo custo amortizado e os títulos de dívida mensurados ao VJORA 

estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui “problemas de recuperação” 

quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa futuros 

estimados do ativo financeiro. 

 

Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os seguintes 

dados observáveis: 

 

• Dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário;  

• Quebra de cláusulas contratuais, tais como inadimplência ou atraso de mais de 90 (noventa) 

dias; 

• Reestruturação de um valor devido ao Grupo Moreno (em recuperação judicial) em condições 

que não seriam aceitas em condições normais;  

• A probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização 

financeira; ou  

• O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras. 
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Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial 
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida do 

valor contábil bruto dos ativos. 

 

Para títulos de dívida mensurados ao VJORA, a provisão para perdas é debitada no resultado e 

reconhecida em ORA. 

 

Baixa 
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando o Grupo Moreno (em recuperação 

judicial) não tem expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em 

parte. Com relação a clientes individuais, o Grupo Moreno (em recuperação judicial)  adota a 

política de baixar o valor contábil bruto quando o ativo financeiro está vencido há 360 (trezentos 

e sessentas) dias com base na experiência histórica de recuperação de ativos similares. Com 

relação a clientes corporativos, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) faz uma avaliação 

individual sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável 

de recuperação. O Grupo Moreno (em recuperação judicial) não espera nenhuma recuperação 

significativa do valor baixado. No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar 

sujeitos à execução de crédito para o cumprimento dos procedimentos para a recuperação dos 

valores devidos. 

 

Ativos financeiros não derivativos 
Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 

eram avaliados em cada data de balanço para determinar se havia evidência objetiva de perda por 

redução ao valor recuperável. 

 

Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram perda de valor incluía: 

 

• Inadimplência ou atrasos do devedor; 

• Reestruturação de um valor devido ao Grupo Moreno (em recuperação judicial) em condições 

que não seriam aceitas em condições normais; 

• Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial; 

• Mudanças negativas na situação de pagamentos dos devedores ou emissores; 

• O desaparecimento de mercado ativo para o título por causa de dificuldades financeiras; ou  

• Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos de caixa 

esperados de um grupo de ativos financeiros. 

 

(b) Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 
O Grupo Moreno (em recuperação judicial), considera evidência de perda de valor de ativos 

mensurados pelo custo amortizado tanto no nível individualizado como no nível coletivo. Todos 

os ativos individualmente significativos são avaliados quanto à perda por redução ao valor 

recuperável. Aqueles identificados como não tendo sofrido perda de valor individualmente são 

então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda de valor que tenha ocorrido, mas não tenha 

sido ainda identificada. Ativos que não são individualmente significativos são avaliados 

coletivamente quanto à perda de valor com base no agrupamento de ativos com características de 

risco similares. 

Ao avaliar a perda por redução ao valor recuperável de forma coletiva, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) utiliza tendências históricas do prazo de recuperação e dos valores de perda 

incorridos, ajustados para refletir o julgamento da Administração sobre se as condições 
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econômicas e de crédito atuais são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou 

menores que as sugeridas pelas tendências históricas. 

Uma perda por redução ao valor recuperável é calculada como a diferença entre o valor contábil 

e o valor presente dos fluxos de caixa futuros estimados, descontados à taxa de juros efetiva 

original do ativo. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de provisão. 

Quando o Grupo Moreno (em recuperação judicial) considera que não há expectativas razoáveis 

de recuperação, os valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da 

perda de valor, a redução na perda de valor é revertida através do resultado. 

(iii) Ativos não financeiros 
Os valores contábeis dos ativos não financeiros do Grupo Moreno (em recuperação judicial), que 

não sejam os ativos biológicos, propriedade para investimento, estoques e ativos fiscais diferidos, 

são revistos a cada data de balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. 

Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é estimado.  
 

Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras de 

Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo seu uso 

contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros 

ativos ou UGCs.  
 

O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo 

menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados, 

descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as 

avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou da 

UGC. 
 

Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC 

exceder o seu valor recuperável.Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no 

resultado. Perdas reconhecidas referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de 

qualquer ágio alocado a esta UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil 

dos outros ativos da UGC (ou grupo de UGCs) de forma pro rata. 

 

m. Compensação 

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no balanço 

patrimonial quando, e somente quando, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) tenha 

atualmente um direito legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de 

liquidá-los em uma base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.  
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n. Provisões 

As provisões do Grupo Moreno (em recuperação judicial) tem uma obrigação presente, legal ou 

não formalizada, como resultado de eventos passados e é provável que uma saída de recursos seja 

necessária para liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita. 

Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de liquidá-las é determinada 

levando-se em consideração a classe de obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida 

mesmo que a probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual incluído na 

mesma classe de obrigações seja pequena. 

Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada de maneira 

confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. As 

provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido. Os efeitos 

do desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado. 

 

o. Arrendamentos 

No início de um contrato, o Grupo Moreno (em recperação judicial) avalia se um contrato é ou 

contém um arrendamento. Um contrato é, ou contém um arrendamento, se o contrato transferir o 

direito de controlar o uso de um ativo identificado por um período de tempo em troca de 

contraprestação. 

(i) Como arrendatário 

No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o 

Grupo Moreno (em recuperação judicial) aloca a contraprestação no contrato a cada componente 

de arrendamento com base em seus preços individuais. No entanto, para os arrendamentos de 

propriedades, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) optou por não separar os componentes 

que não sejam de arrendamento e contabilizam os componentes de arrendamento e não 

arrendamento como um único componente. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) reconhece um ativo de direito de uso e um passivo de 

arrendamento na data de início do arrendamento. O ativo de direito de uso é mensurado 

inicialmente ao custo, que compreende o valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento, 

ajustado para quaisquer pagamentos de arrendamento efetuados até a da data de início, mais 

quaisquer custos diretos iniciais incorridos pelo arrendatário e uma estimativa dos custos a serem 

incorridos pelo arrendatário na desmontagem e remoção do ativo subjacente, restaurando o local 

em que está localizado ou restaurando o ativo subjacente à condição requerida pelos termos e 

condições do arrendamento, menos quaisquer incentivos de arredamentos recebidos. 

 

O ativo de direito de uso é subsequentemente depreciado pelo método linear desde a data de início 

até o final do prazo do arrendamento, a menos que o arrendamento transfira a propriedade do 

ativo subjacente ao arrendatário ao fim do prazo do arrendamento, ou se o custo do ativo de direito 

de uso refletir que o arrendatário exercerá a opção de compra. Nesse caso, o ativo de direito de 

uso será depreciado durante a vida útil do ativo subjacente, que é determinada na mesma base que 

a do ativo imobilizado. Além disso, o ativo de direito de uso é periodicamente reduzido por perdas 

por redução ao valor recuperável, se houver, e ajustado para determinadas remensurações do 

passivo de arrendamento. 
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O passivo de arrendamento é mensurado inicialmente ao valor presente dos pagamentos do 

arrendamento que não são efetuados na data de início, descontados pela taxa de juros implícita no 

arrendamento ou, se essa taxa não puder ser determinada imediatamente, pela taxa de empréstimo 

incremental do Grupo Moreno (em recuperação judicial). Geralmente, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) usa sua taxa incremental sobre empréstimo como taxa de desconto. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) determina sua taxa incremental sobre empréstimos 

obtendo taxas de juros de várias fontes externas de financiamento e fazendo alguns ajustes para 

refletir os termos do contrato e o tipo do ativo arrendado. 

 

Os pagamentos de arrendamento incluídos na mensuração do passivo de arrendamento 

compreendem o seguinte: 

- pagamentos fixos, incluindo pagamentos fixos na essência; 

- pagamentos variáveis de arrendamento que dependem de índice ou taxa, inicialmente mesurados 

utilizando o índice ou taxa na data de início; 

- valores que se espera que sejam pagos pelo arrendatário, de acordo com as garantias de valor 

residual; e 

- o preço de exercício da opção de compra se o arrendatário estiver razoavelmente certo de exercer 

essa opção, e pagamentos de multas por rescisão do arrendamento, se o prazo do arrendamento 

refletir o arrendatário exercendo a opção de rescindir o arrendamento 

 

O passivo de arrendamento é mensurado pelo custo amortizado, utilizando o método dos juros 

efetivos. É remensurado quando há uma alteração nos pagamentos futuros de arrendamento 

resultante de alteração em índice ou taxa, se houver alteração nos valores que se espera que sejam 

pagos de acordo com a garantia de valor residual, se o Grupo Moreno (em recuperação judicial) 

alterar sua avaliação se exercerá uma opção de compra, extensão ou rescisão ou se há um 

pagamento de arrendamento revisado fixo em essência. 

 

Quando o passivo de arrendamento é remensurado dessa maneira, é efetuado um ajuste 

correspondente ao valor contábil do ativo de direito de uso ou é registrado no resultado se o valor 

contábil do ativo de direito de uso tiver sido reduzido a zero. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) apresenta ativos de direito de uso que não atendem à 

definição de propriedade para investimento em “ativo imobilizado” e passivos de arrendamento 

em “empréstimos e financiamentos” no balanço patrimonial. 

 

Arrendamentos de ativos de baixo valor 
O Grupo Moreno (em recuperação judicial) optou por não reconhecer ativos de direito de uso e 

passivos de arrendamento para arrendamentos de ativos de baixo valor e arrendamentos de curto 

prazo, incluindo equipamentos de TI. O Grupo Moreno (em recuperação jusidicial) reconhece os 

pagamentos de arrendamento associados a esses arrendamentos como uma despesa de forma 

linear pelo prazo do arrendamento. 

 

(ii) Como arrendador 

No início ou na modificação de um contrato que contém um componente de arrendamento, o 

Grupo Moreno (em recuperação judicial) aloca a contraprestação no contrato a cada componente 

de arrendamento com base em seus preços independentes. 
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Quando o Grupo Moreno (em recuperação judicial) atua como arrendador, determina, no início 

da locação, se cada arrendamento é um arrendamento financeiro ou operacional. 

Para classificar cada arrendamento, o Grupo Moreno (em recuperação juducial) faz uma avaliação 

geral se o arrendamento transfere substancialmente todos os riscos e benefícios inerentes à 

propriedade do ativo subjacente. Se for esse o caso, o arrendamento é um arrendamento 

financeiro; caso contrário, é um arrendamento operacional. Como parte dessa avaliação, o Grupo 

Moreno (em recuperação judicial) considera certos indicadores, como se o prazo do arrendamento 

é equivalente à maior parte da vida econômica do ativo subjacente. 

 

Quando o Grupo Moreno (em recuperação judicial) é um arrendador intermediário, ele contabiliza 

seus interesses no arrendamento principal e no subarrendamento separadamente. Ele avalia a 

classificação do subarrendamento com base no ativo de direito de uso resultante do arrendamento 

principal e não com base no ativo subjacente. Se o arrendamento principal é um arrendamento de 

curto prazo que o Grupo Moreno (em recuperação judicial), como arrendatário, contabiliza 

aplicando a isenção descrita acima, ele classifica o subarrendamento como um arrendamento 

operacional. 

 

Se um acordo contiver componentes de arrendamento e não arrendamento, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) aplicará o CPC 47 para alocar a contraprestação no contrato. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) aplica os requisitos de desreconhecimento e redução 

ao valor recuperável do CPC 48 ao investimento líquido no arrendamento. O Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) também revisa regularmente os valores residuais não garantidos estimados, 

utilizados no cálculo do investimento bruto no arrendamento. 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) reconhece os recebimentos de arrendamento 

decorrentes de arrendamentos operacionais como receita pelo método linear ao longo do prazo do 

arrendamento como parte de 'outras receitas'. 

 

p. Custos de transação empréstimos 

Custos de transação diretamente relacionados a empréstimos e financiamentos, de acordo com o 

CPC 08 são inicialmente reconhecidos com redutor do passivo. Subsequentemente são 

apropriados ao resultado financeiro da Companhia de acordo com a fluência do prazo do 

contrato de financiamento ao qual está relacionado, de modo que os encargos financeiros 

reflitam o efetivo custo do instrumento financeiro e não somente a taxa de juros contratual do 

instrumento. 

 

8 Novas normas e interpretações ainda não efetivas 
Uma série de novas normas serão efetivas para exercícios iniciados após 1º de janeiro de 2021 (1º 

de abril de 2021 no caso do Grupo Moreno (em recuperação judicial)). O Grupo Moreno (em 

recuperação judicial)não adotou essas normas na preparação destas demonstrações financeiras. 

a) Contratos Onerosos – custos para cumprir um contrato (alterações ao CPC 25) 

As alterações especificam quais os custos que uma entidade inclui ao determinar o custo de 

cumprimento de um contrato com o objetivo de avaliar se o contrato é oneroso. As alterações 

aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de abril de 2022 para contratos existentes 

na data em que as alterações forem aplicadas pela primeira vez. Na data da aplicação inicial, o 

efeito cumulativo da aplicação das alterações é reconhecido como um ajuste do saldo de abertura 

em lucros acumulados ou outros componentes do patrimônio líquido, conforme apropriado. Os 
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comparativos não são reapresentados. O Grupo Moreno (em recuperação judicial) determinou que 

todos os contratos existentes em 31 de março de 2022 serão concluídos antes das alterações 

entrarem em vigor. 

 

b) Outras Normas 

Não se espera que as seguintes normas novas e alteradas tenham um impacto significativo nas 

demonstrações financeiras consolidadas do Grupo Moreno (em recuperação judicial): 

- Concessões de aluguel relacionadas à COVID-19 após 30 de junho de 2021 (alteração ao CPC 

06).  

- Revisão anual das normas IFRS 2018–2020.  

- Imobilizado: Receitas antes do uso pretendido (alterações ao CPC 27).  

- Referência à Estrutura Conceitual (Alterações ao CPC 15).  

- Classificação do Passivo em Circulante ou Não Circulante (Alterações ao CPC 26).  

- IFRS 17 Contratos de Seguros.  

- Divulgação de Políticas Contábeis (Alterações ao CPC 26).  

- Definição de Estimativas Contábeis (Alterações ao CPC 23).  

 

9 Caixa e equ ivalentes de caixa 
  2022   2021 

        

Conta movimento         56.726    267 

Aplicações financeiras         27.212    275.999 

         83.938           276.266  

 

As entidades combinadas consideram como caixa e equivalentes de caixa os saldos provenientes 

das contas de caixa, banco e aplicações financeiras de curto prazo. 

 
As aplicações financeiras são de curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis 

em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de 

valor. As aplicações financeiras referem-se substancialmente a certificados de depósitos 

bancários, remuneradas a taxas médias ponderadas de 98% do Certificado de Depósito 

Interbancário – CDI (100% em 31 de março de 2021). 
 
A exposição das entidades combinadas a risco de taxas e análise de sensibilidade para os ativos e 

passivos está apresentada na nota explicativa nº 29. 

 

10 Clientes  
  2022   2021 

        

Clientes mercado interno         29.091              6.877  

Clientes mercado externo (açúcar)           5.857             25.581  

         34.948             32.458  

(-) Provisão para perdas de crédito esperada          (1.497)            (1.541) 

           33.451             30.917  
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A movimentação da provisão para perdas esperadas é apresentado como segue: 

 
Saldo em 31 de março de 2020     (1.607) 

(+) Adição     462 

(-) Reversão   (528) 

Saldo em 31 de março de 2021     (1.541) 

(+) Adição   179 

(-) Reversão     (223) 

Saldo em 31 de março de 2022               (1.497)  

 

As contas a receber de clientes são classificadas como recebíveis demonstrados ao custo 

amortizado representado substancialmente por saldos a receber referentes à venda de açúcar e 

etanol.  

 

As informações sobre a exposição do Grupo Moreno (em recuperação judicial) a riscos de crédito 

e de mercado estão incluídas na nota explicativa nº 29. 
 

A composição dos saldos por idade de vencimento em 31 de março de 2022 e 2021 está assim 

apresentada: 

 
  2022   2021 

Valores a receber         30.529            27.667  

Vencidos       

Até 30 dias           1.517              2.413  

Acima de 31 dias até 360 dias           1.405                 823  

Acima de 360 dias            1.497              1.555  

         34.948           32.458  

 

11 Estoques 
  2022   2021 

        

Produtos acabados       

Açúcar cristal         33.752    14.811 

Etanol         43.378             25.554  

Subprodutos              147                 147  

Materiais auxiliares, de manutenção e outros         61.867             96.055  

Custo de manutenção entressafra a apropriar        111.848           100.215  

       250.992    236.782 

 
Os estoques são avaliados pelo custo médio de aquisição ou de produção e não excedem o valor 

de realização. O volume de açúcar cristal corresponde a 357.434 sacas de 50 kg (256.070 sacas 

de 50 kg em 31 de março de 2021) e o volume de etanol corresponde a 12.323 m³ (44.683 m³ em 

31 de março de 2021). 

 

O Grupo realiza anualmente manutenções em suas unidades industriais, no período de dezembro 

a março. Os principais custos de manutenção incluem custos de mão de obra, materiais e 

serviços externos e despesas gerais indiretas alocadas durante o período de entressafra e 

amortizadas durante a safra. 
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12 Adiantamentos a fornecedores 
  2022   2021 

        

Adiantamento a fornecedores de cana (i) 44.500    25.819  

Adiantamento a fornecedores de diversos 23.485    28.248  

  67.985    54.067  

        

(i)Refere-se aos adiantamentos a parceiros de cana. 

Os adiantamentos a fornecedores de cana-de-açúcar são representados, substancialmente, por 

valores adiantados a parceiros agrícolas conforme previsões contratuais. A cana quando do seu 

recebimento é atualizada com base no preço da tonelada de cana estabelecido pelo modelo definido 

no Conselho dos Produtores de Cana-de-açúcar do Estado de São Paulo - CONSECANA, com base 

no preço do quilo do ATR apurado sobre as operações das usinas pertencentes ao Grupo Moreno 

(em recuperação judicial). 

 

Os adiantamentos a fornecedores diversos referem-se basicamente a fornecedores de materiais 

diversos, tais como insumos agrícolas, materiais de almoxarifado e demais produtos estocáveis. 

 

13 Ativos biológicos 
A mensuração do ativo biológico ao valor justo por meio do resultado é aplicada somente para a 

atividade agrícola - cultivo da cana-de-açúcar do Grupo Moreno (em recuperação judicial) pela 

Agrícola Moreno de Luiz Antonio Ltda. (em recuperação judicial) e pela Agrícola Moreno de 

Nipoã Ltda. (em recuperação judicial). 

 
  Cana-de-açúcar 

    

Saldo em 31 de março de 2020           94.023 

    

Aumento devido aos tratos culturais         110.335  

Amortização de tratos culturais         (81.358) 

Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda           31.121  

Saldo em 31 de março de 2021 154.121  

    

Aumento devido aos tratos culturais 126.067 

Amortização de tratos culturais (154.297) 

Mudança no valor justo menos despesas estimadas de venda 16.574 

Saldo em 31 de março de 2022 142.465 

 
Para o atendimento ao Pronunciamento Técnico CPC 29 - Ativo biológico, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) através da Agrícola Moreno de Luiz Antonio Ltda. (em recuperação 

judicial) e da Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. (em recuperação judicial) utilizou o cálculo do 

valor justo pelo método de fluxo de caixa futuro descontado nos ativos biológicos correspondentes 

a cana-de-açúcar em pé. 
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Lavouras de cana-de-açúcar 

As áreas cultivadas representam apenas as plantas de cana-de-açúcar, sem considerar as terras em 

que estas lavouras se encontram. As seguintes premissas foram utilizadas na determinação do 

valor justo:  
  2022   2021 

        

Área estimada de colheita (hectares) 73.003            83.485  

Produtividade prevista (toneladas de cana/hectares) 63,14             63,50  

Quantidade total de açúcar recuperável - ATR (kg) 131,08            143,95  

Valor do kg de ATR - R$ 1,18               0,78  

 
As entidades agrícolas estão expostos a uma série de riscos relacionados às suas plantações: 

 

Riscos regulatórios e ambientais 

As empresas agrícolas estão sujeitas às leis e regulamentos pertinentes as atividades em que opera. 

As empresas agrícolas Agrícola Moreno de Luiz Antônio Ltda. (em recuperação judicial) e 

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. (em recuperação judicial) estabeleceram políticas ambientais e 

procedimentos que visam o cumprimento das leis ambientais. A Administração realiza análises 

periódicas para identificar os riscos ambientais e para garantir que seus sistemas existentes são 

suficientes para gerir esses riscos. 

 

Riscos de oferta e demanda 

As empresas agrícolas Agrícola Moreno de Luiz Antonio Ltda. (em recuperação judicial) e 

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. (em recuperação judicial) são fornecedores exclusivos das 

empresas industriais que compõem o Grupo Moreno (em recuperação judicial): Central 

Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda., Central Energética Moreno de Monte Aprazível 

Açúcar e Álcool Ltda. e Coplasa Açúcar e Álcool Ltda., que estão expostas aos riscos decorrentes 

das flutuações no preço e volume de vendas de açúcar e etanol produzidos a partir da cana-de-

açúcar. Quando possível, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) faz a gestão desses riscos, 

alinhando o seu volume de produção para o abastecimento do mercado e da procura. A 

Administração realiza análises de tendência regular do setor para garantir que as estratégias 

operacionais estão em linha com o mercado e assegurar que os volumes projetados de produção 

são coerentes com a demanda esperada. 

 

Riscos climáticos e outros 

As atividades operacionais de cultivo de cana-de-açúcar estão expostas ao risco de danos 

decorrentes das mudanças climáticas, pragas e doenças, incêndios florestais e outras forças 

naturais. O Grupo Moreno (em recuperação judicial), tem processos extensivos com recursos 

alocados para acompanhar e mitigar esses riscos, incluindo inspeções regulares de situação da 

lavoura de cana-de-açúcar. 

 

Análise de sensibilidade do valor justo 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) avaliou o impacto sobre o valor justo do ativo 

biológico em 31 de março de 2022, a título de análise de sensibilidade, considerando a mudança 

para mais ou para menos das seguintes variáveis: (i) preço da tonelada de cana-de-açúcar, e (ii) 

volume de produção de cana-de-açúcar. As demais variáveis de cálculo permanecem inalteradas. 

Dessa forma, uma variação (para mais ou para menos) de 5% no preço da tonelada de cana 

resultaria em um aumento ou redução de R$ 13.647. Com relação ao volume de produção, uma 

variação (para mais ou para menos) de 5% resultaria em um aumento ou redução de R$ 14.932. 
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14 Imobilizado 

  

Edifícios e 

construções   

Máquinas e 

equipamentos   

Máquinas, 

tratores e 

implementos 

agrícolas   

Móveis e 

utensílios   Veículos   Outros   Terras   

Obras em 

andamento   

Plantio de 

cana   Total 

Custo                                       

                                        

Saldos em 31 de março de 2020        186.249            690.471           140.979             12.606      125.973       4.735      129.457          22.246       1.126.666       2.439.382  

                                        

Aquisições               383                 2.159                1.958                1.061           2.329           365                 -             6.429           119.776          134.460  

Transferências           13.703                    209                    12                      -                85              (14.009)                    -                      -  

 Baixas                (48)                   (34)             (1.969)                (704)           (869)        (127)                -                    -                     -            (3.751) 

Saldos em 31 de março de 2021        200.287            692.805           140.980             12.963      127.433       5.058      129.457          14.666       1.246.442       2.570.091  

                                        

Aquisições               520                3.960                 446                 274              51       1.104                -          19.617          171.130         197.102  

Transferências               328                   327                 114                   (1)               -        (273)               -             (495)                   -                     -  

Baixas                   -                   (40)                    -                     -                -              -                -                   -                    -                (40) 

Saldos em 31 de março de 2022        201.135            697.052           141.540             13.236      127.484       5.889      129.457          33.788       1.417.572       2.767.152  

                                        

Depreciação                                       

                                        

Saldos em 31 de março de 2020        (74.337)          (459.106)        (109.454)            (9.509)     (96.098)    (2.672)                -                    -        (634.086)    (1.385.262) 

                                        

Depreciação           (5.945)             (26.247)             (8.554)             (1.393)        (1.915)        (178)                -                    -          (110.149)       (154.381) 

Baixas                 95                        2                1.824                  673             869               -                 -                    -                  3.463  

Saldos em 31 de março de 2021        (80.187)          (485.351)        (116.184)          (10.229)     (97.144)    (2.850)                -                    -        (744.235)    (1.536.180) 

                                        

Depreciação           (6.456)            (26.071)            (6.811)               (698)       (1.337)       (258)               -                   -         (117.934)      (159.582) 

Baixas                 34                       7                     -                     -                -              -                -                   -                    -                  58  

Saldos em 31 de março de 2022        (86.609)          (511.415)        (122.995)          (10.927)     (98.481)    (3.108)                -                    -        (862.169)    (1.695.704) 

                                        

Valor residual líquido                                       

Em 31 de março de 2021        120.100            207.454             24.796               2.734        30.289       2.208      129.457          14.666          502.207       1.033.911  

Em 31 de março de 2022        114.526            185.637             18.545               2.309        29.003       2.781      129.457          33.788          555.403       1.071.448  

                                        

Taxas médias anuais ponderadas 2,97%   3,79%   6,07%   10,75%   1,50%   3,52%           8,84%     

                    

* Obras em andamento refere-se principalmente a edificações ainda não concluídas da unidade Coplasa. O Grupo Moreno (em recuperação judicial) espera que sejam concluídas as obras no início do ano safra 

2022/2023. 
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Garantias 

Em 31 de março de 2022, alguns ativos das entidades combinadas foram dadas em garantias e 

estão sujeitas a uma fiança registrada para garantir empréstimos bancários no montante de R$ 248 

milhões. 

 

Provisão para redução ao valor recuperável 
De acordo com o CPC 01 (R1) - Redução ao valor recuperável dos ativos, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial), ao final de cada exercício, eventuais indicativos de desvalorização de seus 

ativos que pudessem gerar a necessidade de testes sobre seu valor de recuperação. O fato do Grupo 

Moreno encontrar-se em recuperação judicial, é uma evidência que justifica a necessidade de 

realização do testes de provisão para recuperabilidade em 31 de março de 2022 e 2021. 

 

Nos exercícios findos em 31 de março de 2022 e 2021 o Grupo Moreno (em recuperação 

judicial) não identificou provisão para redução ao valor recuperável. 

 

15 Direito de uso e Arrendamentos e parcerias agrícolas a pagar 
A movimentação do direito de uso foram as seguintes: 

 

  
  

Aluguel de veículos e 

equipamentos 
  

Parceria e 

arrendamento agrícola   Total 

Saldo em 31 de março de 2020              44.123              760.171        804.294  

Novos contratos               39.086                 19.985          59.071  

Remensuração                      -                276.090        276.090  

Depreciação             (10.971)             (281.695)      (292.666) 

Saldo em 31 de março de 2021              72.238              774.551        846.789  

Novos contratos               21.362                220.771        242.133  

Remensuração                       -                279.672        279.672  

Depreciação             (25.701)             (264.716)      (290.417) 

Saldo em 31 de março de 2022              67.899           1.010.278     1.078.177  

Vida útil (anos)   1  a 3 anos   1 a 19 anos     

      
A movimentação do arrendamento a pagar e parceria agrícola a pagar durante as demonstrações 

financeiras atuais foram as seguintes: 

     

Aluguel de veículos e 

equipamentos 
  

Parceria e 

arrendamento agrícola   Total 

Saldo em 31 de março de 2020              46.989               704.639         751.628  

Remensuração                       -                276.090          276.090  

Novos contratos              39.086                  19.985            59.071  

Apropriação de encargos financeiros               12.872                  30.197            43.069  

Compensação de adiantamentos                       -               (124.232)        (124.232) 

Pagamento de juros              (4.839)               (86.883)         (91.722) 

Pagamentos de principal             (12.647)               (93.338)        (105.985) 

Saldo em 31 de março de 2021              81.461               726.458         807.919  

Remensuração                       -                359.874          359.874  

Novos contratos               21.362                220.771          242.133  

Baixas de contrato  -  (80.202)  (80.202) 

Apropriação de encargos financeiros                 7.703                  95.681          103.384  

Compensação de adiantamentos                       -                  18.651           18.651 

Pagamento de juros            (12.872)               (30.197)         (43.069) 

Pagamentos de principal             (20.166)              (202.410)        (222.576) 

Saldo em 31 de março de 2022              77.488            1.108.626      1.186.114  
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Os saldos estimados de arrendamento a pagar e parceria agrícola a pagar no longo prazo 

tem a seguinte composição de vencimento: 

 
    2022   2021 

Em até um 1 ano             319.996                114.151  

De 1 a 2 anos             178.116                148.111  

De 2 a 3 anos             172.076                143.075  

De 3 a 4 anos             146.269                121.533  

De 4 a 5 anos             113.864                 91.433  

De 5 a 6 anos               83.335                 62.627  

De 6 a 7 anos               59.715                 42.144  

De 7 a 8 anos               41.522                 29.652  

De 9 a 10 anos               31.228                 19.080  

Mais de 10 anos               39.993                 36.113  

          1.186.114              807.919  

 
O Grupo Moreno (em recuperação judicial) chegou às suas taxas incrementais nominais, com 

base na taxa média de juro livres de risco observadas no mercado de 8,6% ao ano, para os 

prazos de seus contratos ajustadas a sua realidade econômica. 

 

16  Fornecedores e outras contas a pagar 

  2022   2021 

        

Fornecedores de cana-de-açúcar               170.468                  133.668  

Fornecedores de bens e serviços               129.166                  360.943  

Outras contas a pagar                1.496                     1.343  

              301.130                495.954  

        

        

Passivo circulante               224.707                  185.506  

Passivo não circulante                76.423                  310.448  

 

Com a aprovação do plano de recuperação judicial ocorrida em 04 de dezembro de 2020, os 

seguintes montantes liquidos compõem a conta de fornecedores em 31 de março de 2022: 

Fornecedores diversos -  Classe II                       23  

Fornecedores diversos -  Classe III                     721  

Fornecedores diversos -  Classe IV                       84  

Fornecedores de cana - Classe III                30.931  

Fornecedores de cana - Classe IV                     968  

Parceiros de cana - Classe III                  7.311  

Arrendamento parceiros de cana - Classe III                     140  

                40.178  

 

A informação sobre a exposição do Grupo Moreno (em recuperação judicial) ao risco de liquidez 

relacionados a fornecedores e outras contas a pagar encontram-se divulgados na nota explicativa 

nº 29. 

 

As entidades têm por política limitar referidos avais de fianças até o limite suportado pelo 

fornecimento da respectiva matéria-prima, não existindo necessidade de divulgação de qualquer 

estimativa contábil para eventuais perdas. 
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17 Adiantamento de clientes 
  2022   2021 

        

Adiantamento Sucres et Denrées (i)               198.466                            -  

Adiantamento de clientes diversos               55.895                     9.750  

Adiantamento contratos parceria agrícola                  1.899                     1.898  

              256.260                  11.648  

        

        

Passivo circulante               129.918                   11.648  

Passivo não circulante               126.342                            -  

 

(i) Contrato de adiantamento firmado com a Sucres et Denrées referente a entrega de Açucar para a Sucden, nos 

seguintes prazos: 

Data da liquidação Percentual da entrega 

30 de junho de 2022 8,33% 

31 de julho de 2022 8,33% 

31 de outubro de 2022 8,33% 

30 de novembro de 2022 8,33% 

30 de junho de 2023 8,33% 

31 de julho de 2023 8,33% 

31 de outubro de 2023 8,33% 

30 de novembro de 2023 8,33% 

30 de junho de 2024 8,33% 

31 de julho de 2024 8,33% 

30 de novembro de 2024 8,33% 

30 de dezembro de 2024 8,33% 
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18 Empréstimos e financiamentos 
Essa nota divulga informações contratuais sobre a posição de empréstimos e financiamentos das entidades combinadas. Informações sobre a 

exposição do Grupo Moreno (em recuperação judicial) à taxa de juros, moeda estrangeira e risco de liquidez estão incluídas na nota explicativa 

nº 29. 
 

Empréstimos e financiamentos bancários e notas promissórias rurais 

Modalidade   Finalidade   Garantia   

Ano de 

vencimento   

Taxa média anual de 

juros   2022   2021 

                          

Moeda nacional                         

BNDES (linhas de FINAME, Exim, Automático e Procer)    Investimento     Alienação fiduciária    2018 a 2025   6,42%             5.923                8.108  

Cédula de Produto Rural Financeira    DIP     Aval/penhor    2026   28,40%        436.729   - 

Custo das transações dos empréstimos  DIP  Aval/penhor  2026  -  (19.115)  - 

Cédulas de crédito    Capital de giro     Aval    2018 a 2025   16,89%           45.029            499.036  

Notas de crédito de exportação    Capital de giro     Aval/penhor    2018 a 2026   13,92%           19.006            482.983  

                         506.687            990.127  

                          

Moeda estrangeira (USD)                         

Adiantamento contrato de câmbio    Capital de giro     Hipoteca    2018 a 2024   5,50%           16.497              21.998  

Notas de crédito de exportação    Capital de giro     Penhor    2018 a 2021   0,50%                   -              18.335  

Pré-pagamento    Capital de giro     AF/Hipoteca    2018 a 2024   0,47%                   -            893.524  

                          

                    16.497            933.857  

                          

        Total de empréstimos e financiamentos           504.069         1.923.984  

                          

                Passivo circulante   96.645         40.646  

                Passivo não circulante   407.424    1.883.338  
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Saldo em 31 de março de 2020         1.781.972  

Captações                98.352  

Juros e variações cambiais apropriadas              157.454  

Pagamento de principal            (106.814) 

Pagamento de encargos financeiros                (6.980) 

        

Saldo em 31 de março de 2021         1.923.984  

Captações    418.212  

Juros e variações cambiais apropriadas    69.360  

Efeito Haircut   (1.033.744) 

Pagamento de principal    (671.329) 

Pagamento de encargos financeiros    (202.414) 

        

Saldo em 31 de março de 2022            504.069  

  

Movimentação dos empréstimos e financiamentos:       

 

Endividamento bancário por vencimento ano safra 
Vencimentos por ano safra 2022   2021 

2021/2022                    -            38.928  

2022/2023          96.645        1.842.933  

2023/2024          95.218            22.900  

2024/2025          113.923            16.890  

2025/2026          89.576   2.334 

2026/2027          108.707              -  

         504.069      1.923.985  

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) mantém contratos de empréstimos e financiamentos 

com instituições financeiras que contém cláusulas de obrigações de manutenção de determinados 

índices financeiros, operacionais e de performance (covenants), apurados no encerramento do 

exercício social de 31 de março de 2022 e que se não cumpridas, determina o vencimento 

antecipado das parcelas vincendas. 

19 Impostos e contribuições a recolher e imposto de renda e contribuição 

social a recolher 

 
(a) Impostos e contribuições a recolher 

    2022   2021 

          

Impostos parcelados (i)           412.516            310.766  

INSS – retenção               3.005              21.176  

IRRF                 981    5.167 

Processos tributários   550   537 

Pis e Cofins   189   14.826 

Outros a recolher   1.157    4.532 

           418.398            357.004  

          

Passivo circulante           121.078           94.593  

Passivo não circulante           297.320            262.411  
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(i) Grupo Moreno (em recuperação judicial), aderiu a certos programas de parcelamentos tributários. Os impostos 

parcelados são compostos conforme tabela a seguir: 

    2022   2021 

INSS           273.017            173.869  

ICMS             83.063            116.196  

PIS e COFINS             22.069              11.239  

IRRF                     -                7.542  

IRPJ e CSLL               7.643                1.053  

OUTROS             26.724                   867  

          

    412.516            310.766  

 
Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária (PERT): 

 

PIS, COFINS, IRPJ e CSLL  

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) aderiu ao Programa Especial de Regularização 

Tributária - PERT, (eletronicamente), optando por: a) por pagamento à vista e em espécie, no 

mínimo, 20% (vinte por cento) do valor da dívida consolidada, sem reduções; b) com pagamento 

de 5% (cinco por cento) da dívida consolidada e com aplicação das reduções. Após os pagamentos 

os saldos da dívida foram compensados, utilizando os créditos de prejuízos fiscais e base de 

cálculo negativa da CSLL, apurados até 31.12.2015 e declarados até 29.07.2016. O Grupo 

Moreno (em recuperação judicial) optou ainda, pelo parcelamento do valor da dívida consolidada 

com pagamento de 5% (cinco por cento)  e após a aplicação das reduções a quitação do saldo em 

145 parcelas mensais.  

 
INSS  

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) aderiu ao Programa Especial de Regularização 

Tributária - PERT, (eletronicamente), optando por: a) com pagamento de 5% (cinco por cento) 

da divida consolidada e com aplicação das reduções; b) com pagamento de 24% (vinte e quatro 

por cento) da divida consolidada sem aplicação das reduções  Após os pagamentos os saldos da 

dívida foram compensados, utilizando os créditos de prejuízos fiscais e base de cálculo negativa 

da CSLL, apurados até 31.12.2015 e declarados até 29.07.2016. O Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) optou ainda por: a) pelo parcelamento do valor da divida consolidada em 

120 parcelas mensais, sem reduções; b) pelo parcelamento do valor da dívida consolidada com 

pagamento de 5% (cinco por cento)  e após a aplicação das reduções a quitação do saldo em 145 

parcelas mensais.  

 
Adesão ao Programa Especial de Regularização Tributária Rural (PRR): 

 

INSS  

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) aderiu ao Programa Especial de Regularização 

Tributária Rural - PRR, optando: por pagamento à vista e em espécie de 4% (quatro por cento) do 

valor da dívida consolidada, e após a aplicação das reduções, o saldo foi parcelado em 176 

pagamentos mensais.  

 

Com as adesões ao PERT e PRR, na rubrica impostos parcelados no montante R$ 182.393 consta 

o valor de R$ 38.180 referente aos saldos remanescentes, já apresentados líquidos das 

compensações proveniente de créditos tributários, que estão sendo liquidados em parcelas 

mensais.  
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20 Salários e obrigações sociais 
    2022   2021 

          

Ordenados e salários               3.778                5.256  

Pagamentos previstos no plano de recuperação                     -              26.796  

INSS a recolher                 150              51.080  

FGTS a recolher               2.003                1.698  

Provisão de férias             12.723              12.176  

Provisão de 13º salário               2.565                2.433  

Outros sal                 122                   129  

          

              21.341              99.568  

 

Os débitos de natureza tributária não estão no alcance da Recuperação Judicial e, portanto, estão 

fora do Plano de Recuperação Judicial homologado em 04 de dezembro de 2020. O Grupo Moreno 

(em recuperação judicial) regularizou todos os seus débitos mediantes transações excepcionais 

previstas na Portaria PGFN nº 14.402. 

 

21 Partes relacionadas 
 
Saldos 

    2022   2021 

          

Passivo não circulante         

Juros sobre capital próprio             9.283    9.283 

 

O saldo será realizado após a conclusão da Recuperação Judicial, tendo em vista que não é possível a distribuição de 

valores em decorrência da atual situação do Grupo. 

 

Remuneração de pessoal chave da Administração 
A remuneração paga ao pessoal chave da administração, composto pela diretoria e gerência inclui 

salários e benefícios variáveis de curto prazo. 
    2022   2021 

          

Remuneração regular   10.243   9.234 

Bônus e outras remunerações variáveis   234   696 

Total da remuneração   10.477   9.930 

 

Transações com partes relacionadas 
Os principais saldos de ativos e passivos decorrem de transações com as entidades do Grupo 

Moreno (em recuperação judicial), e seus quotistas. Essas transações foram eliminadas no 

contexto de apresentação das demonstrações financeiras combinadas, de acordo com as pincipais 

políticas contábeis descritas na nota explicativa nº 7. 

 

O total da produção de cana-de-açúcar cultivada pela Agrícola Moreno de Luiz Antônio Ltda. 

(AMLA) é comercializada com a Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. (CEM) em 

condições definidas entre elas, o que acaba gerando direitos e obrigações, e a realização desses 

valores depende da geração de recursos pelas partes relacionadas em montante suficiente para 

suas liquidações. 

 



Grupo Moreno (em recuperação judicial) 

Demonstrações financeiras combinadas 

em 31 de março de 2022 

 

53 

O total da produção de cana-de-açúcar cultivada pela Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. (AMN) é 

comercializada com a Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. 

(CEMMA) e com a Coplasa Açúcar e Álcool Ltda. (COPLASA) em condições definidas entre 

elas, o que acaba gerando direitos e obrigações, e a realização desses valores depende da geração 

de recursos pelas partes relacionadas em montante suficiente para suas liquidações. 

 

As operações entre as empresas combinadas, Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda., 

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. e Coplasa Açúcar e Álcool 

Ltda., referem-se a mútuos emergenciais para a cobertura de necessidades temporárias de caixa 

que serão liquidados futuramente, logo após a regularização da escassez de crédito do mercado 

financeiro, bem como, do escoamento dos estoques de açúcar e etanol. 

 

O quadro a seguir apresenta os saldos das obrigações entre as empresas do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial): 
    31 de março de 2022 

     ATIVO     PASSIVO     TOTAL  

              

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda               461.974               7.692              454.282  

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda                388.680                7.689                380.991  

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda                  32.819                      3                 32.816  

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda                  40.475                    -                   40.475  

              

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda                   9.996           390.906             (380.910) 

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda                    9.713            390.704              (380.991) 

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda                       283                  202                        81  

              

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda               47.610           355.847             (308.237) 

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda                          4              32.820                (32.816) 

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda                    2.250            323.027              (320.777) 

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda                  45.356                    -                   45.356  

              

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda               469.793             92.911              376.882  

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda                         -                40.475                (40.475) 

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda                323.029                2.251                320.778  

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda                145.482              45.185                100.297  

Planalto Bionergia SPE Ltda                    1.282                5.000                  (3.718) 

              

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda               171.839           317.573             (145.734) 

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda                       202                  283                      (81) 

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda                  54.031              99.387                (45.356) 

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda                117.606            217.903              (100.297) 

              

Planalto Bioenergia SPE Ltda.                   5.000               1.283                  3.717  

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda                    5.000                    -                     5.000  

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda                         -                  1.283                  (1.283) 

              

TOTAL CONSOLIDADO   1.166.212    1.166.212     
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    31 de março de 2021 

     ATIVO     PASSIVO     TOTAL  

              

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda          524.205             20.944           503.261  

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda           321.800                5.382            316.418  

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda           152.177                    -              152.177  

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda             49.706                    -                49.706  

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda                 522              15.562            (15.040) 

              

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda            28.731           340.118         (311.387) 

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda             15.013            331.431           (316.418) 

Condomínio Agrícola José Carlos Moreno               3.891                 (111)               4.002  

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda                   -                  8.385              (8.385) 

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda                 961                  212                  749  

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda               8.866                  201                8.665  

              

Condomínio Agrícola José Carlos Moreno               (111)              3.891             (4.002) 

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda                (111)               3.891              (4.002) 

              

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda        363.573           423.429           (59.856) 

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda                   -              152.177           (152.177) 

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda               8.385                    -                  8.385  

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda             43.946            271.252           (227.306) 

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda           308.941                    -              308.941  

Condomínio Agrícola Gilberto Moreno               2.301                    -                  2.301  

              

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda          821.771             94.613           727.158  

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda                   -                49.706            (49.706) 

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda                 517                  961                 (444) 

Condomínio Agrícola José Carlos Moreno                   -                      -                      -    

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda           271.252              43.946            227.306  

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda           531.252                    -              531.252  

Condomínio Agrícola Gilberto Moreno             17.643                    -                17.643  

Planalto Bionergia SPE Ltda               1.107                    -                  1.107  

              

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda            72.308           918.775         (846.467) 

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda             15.562                  522              15.040  

Agrícola Moreno de Luís Antônio Ltda                 201                8.867              (8.666) 

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda             29.468            338.409           (308.941) 

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda             27.077            558.633           (531.556) 

Condomínio Agrícola Gilberto Moreno                   -                12.344            (12.344) 

              

Condomínio Agrícola Gilberto Moreno            12.344             19.944             (7.600) 

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda                   -                  2.301              (2.301) 

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda                   -                17.643            (17.643) 

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda             12.344                    -                12.344  

              

Planalto Bionergia SPE Ltda                   -                 1.107             (1.107) 

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda                   -                  1.107              (1.107) 

TOTAL CONSOLIDADO       1.822.821        1.822.821      

 

22 Provisão para contingências 
O Grupo Moreno (em recuperação judicial), possui ações judiciais e processos administrativos 

perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, 

envolvendo questões tributárias e trabalhistas. 

 

Em 31 de março de 2022 a Administração reavaliou os critérios de cálculos para provisionar as 

ações trabalhistas em aberto, que antes estavam subestimados. A Administração do Grupo 

Moreno (em recuperação judicial) entende que os saldos refletidos agora, estão compatíveis com 

a realidade de perdas ocorridas. 

 

A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análises das demandas 

judiciais pendentes e quanto as ações trabalhistas, com base na experiência anterior referente às 
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quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as 

prováveis perdas estimadas com as ações em curso, como se segue: 

 
    2022   2021 

          

Contingências tributárias           12.020            16.284  

Contingências cíveis           19.268            11.532  

Contingências trabalhistas           15.622              6.488  

Outras contingências           10.549            15.779  

            57.459            50.083  

 

Movimentação das contingências: 
Saldos em 31 de março de 2020               73.472  

          

Adições               1.389  

Baixa    (24.778) 

Saldos em 31 de março de 2021               50.083  

          

Adições       11.955           

Baixas       (4.579)        

Saldos em 31 de março de 2022               57.459  

 

Baseada na opinião de seus consultores jurídicos, as entidades combinadas reconheceram no 

exercício provisões para contingências cíveis e trabalhistas para fazer face às eventuais perdas 

com os respectivos processos. 

 

Existem processos cíveis, trabalhistas, tributários e ambientais avaliados pelos assessores 

jurídicos como sendo de risco possível totalizando R$ 15.615 (R$ 36.980 em 2021) sem 

mensuração com suficiente segurança, para os quais nenhuma provisão foi constituída tendo em 

vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização. 

 

Adicionalmente, o Grupo Moreno (em recuperação judicial), possui depósitos judiciais 

constituídos em garantia dessas demandas judiciais em 31 de março de 2021, no montante de 

R$ 28.374 (R$ 28.003 em 31 de março de 2021). 
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23 Ativos e passivos fiscais diferidos 
Em 31 de março de 2022 e 2021, as entidades combinadas reconheceram imposto de renda e contribuição social diferidos ativos e passivos e 

créditos tributários nos valores: 

 
    Ativo   Passivo   Resultado 

                          

    2022   2021   2022   2021   2022   2021 

                          

Variação cambial diferida (a)                   -                     -                     -    -           -           (5.096) 

Provisão para contingências          19.536            17.163                     -                     -    2.373           (7.819) 

Custo atribuido imobilizado                  -   -  (74.544)  (79.045)  4.501  4.478 

Valor justo do ativo biológico   -                     -    (5.635)          (14.887)           9.252           (10.581) 

Custo de transações de captação  -  -  (6.499)  -  (6.499)  - 

Outros (a)                   -                     -                     -                     -            -           (5.030) 

           67.424            17.163           (86.678)          (93.932)          9.627          (24.048) 

                          

(-) Compensações         (16.261)          (17.163)   16.261           17.163          

                          

Total          3.275              -           (70.417)          (76.769)         

 
(*) Saldos de ativos fiscais diferidos compensados, pois estão relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela mesma autoridade tributária. 
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Abaixo demonstramos a composição dos saldos de imposto de renda e contribuição social diferidos combinados em 31 de março de 

2022: 

 

    AMLA   AMN   CEM   CEMMA   Coplasa   GM   JCM   Combinado 

Provisão para contingências            3.486             3.560             2.648             6.990             2.741                  43                 68            19.536  

Custo atribuido imobilizado                   -                    -          (20.718)         (26.060)         (22.495)           (3.533)          (1.738)         (74.544) 

Valor justo do ativo biológico             (211)           (5.424)                   -                    -                    -                    -                    -            (5.635) 

Custo de transações de captação                   -                    -                    -                    -            (6.499)    -     -            (6.499) 

                                  

Total apresentado no ativo não circulante            3.275                    -                    -                    -                    -                    -                    -              3.275  

Total apresentado no passivo não circulante                   -            (1.864)         (18.070)         (19.070)         (26.253)           (3.490)          (1.670)         (70.417) 

                                  

 Efeito líquido                                  

                         Ativo não circulante              3.275  

                         Passivo não circulante          (70.417) 
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A conciliação do imposto de renda e da contribuição social diferidos no resultado pode 

ser demonstrada por: 
            2022   2021   

                    

Resultado antes dos impostos         

       

1.167.872    228.830   

Alíquota fiscal combinada         34%   34%   

                    

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota fiscal 

combinada     

       

(397.076)          (77.802)    

Prejuízos fiscais e base negativa compesados com haircut   351.220  -  

Prejuízos fiscais e base negativa acumulados reconhecidos e não reconhecidos no 

exercício        20.671         4.836   

Imposto de renda e contribuição social correntes e 

diferidos           (25.185)   

            

(72.966)    

        

Alíquota 

efetiva   2,2%   31,9%   

 

Ativos fiscais diferidos não reconhecidos 
Ativos fiscais diferidos que não foram reconhecidos com relação aos prejuízos 

acumulados totalizam R$ 1.167.944 (R$ 1.879.768 em março de 2021) pois não é 

provável que lucros tributáveis futuros estejam disponíveis para que o Grupo Moreno 

(em recuperação judicial) possa utilizar os benefícios destes. Os prejuízos fiscais 

acumulados não prescrevem de acordo com a legislação tributária vigente. 

 

24 Patrimônio líquido 
 

a. Capital social 

Em 31 de março de 2022 e 2021, o capital social do Grupo Moreno (em recuperação 

judicial) é composto conforme demonstrado a seguir. 

 

Central Energética Moreno Açúcar e Álcool Ltda. (em recuperação judicial) 
O capital social está representado por 300.000.000 (idêntico em março de 2021) quotas, 

com valor nominal de R$ 1,00, totalmente integralizado pelos sócios. 

 

Central Energética Moreno de Monte Aprazível Açúcar e Álcool Ltda. (em 

recuperação judicial) 
O capital social está representado por 70.374.000 (idêntico em março de 2021) quotas, 

com valor nominal de R$ 1,00, totalmente integralizado pelos sócios. 

 

Coplasa Açúcar e Álcool Ltda. (em recuperação judicial) 
O capital social está representado por 59.472 (idêntico em março de 2021) quotas, com 

valor nominal de R$ 1.000,00, totalmente integralizado pelos sócios. 

 

Agrícola Moreno de Luiz Antônio Ltda. (em recuperação judicial) 
O capital social está representado por 148.135.113 (126.214.283 em março de 2021) 

quotas, com valor nominal de R$ 1,00, totalmente integralizado pelos sócios. 

 

Agrícola Moreno de Nipoã Ltda. (em recuperação judicial) 
O capital social está representado por 379.235.216 (311.457.384 em março de 2021) 

quotas, com valor nominal de R$ 1,00, totalmente integralizado pelos sócios. 
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Planalto Bioenergia Ltda. (em recuperação judicial) 
O capital social está representado por 13.656.482 (idêntico em março de 2021) quotas, 

com valor nominal de R$ 1,00, totalmente integralizado pelos sócios. 

 

b. Reserva de incentivos 

Crédito para subvenção de investimentos onde a utilização desse crédito está prevista na 

lei complementar nº 160, de 7 de agosto de 2017, enquanto a sua exclusão da base de 

cálculo do IRPJ e da CSLL está previsto no Art. 30 da Lei nº 12.973. 

Considerando a evolução das discussões e jurisprudências da aplicação da Lei 

Complementar 160/2017, a Companhia, em conjunto com seus assessores jurídicos e 

tributários, revisou a aplicação da mesma para a equiparação dos incentivos e benefícios 

fiscais relativos ao ICMS como subvenções para investimento, sem fazer qualquer 

distinção em relação a sua forma de concessão, e, passou adotar a pratica a partir de 

2022. 

 

c. Ajustes de avaliação patrimonial 

 

Custo atribuido - Imobilizado 

Composto pelo custo atribuído e reserva de reavaliação de ativos líquidos dos efeitos 

tributários, vem sendo realizado mediante depreciação, alienação ou baixas dos ativos 

que deram origem. 

 

25 Receita operacional líquida 
As receitas operacionais das entidades combinadas são compostas pela venda de açúcar 

para o mercado interno e externo e etanol para o mercado interno. 

 
Abaixo é reproduzida a conciliação entre as receitas brutas para fins fiscais e as receitas 

apresentadas na demonstração de resultado do exercício: 
    2022   2021 

          

Açúcar mercado interno           73.996            52.497  

Açúcar mercado externo         746.389        1.121.963  

Etanol       1.124.553    793.306 

Outras vendas   52.677   78.872 

Realização do head accounting                    -             (7.938) 

Receita bruta       1.997.615        2.038.700  

          

(-) Impostos sobre a venda          (66.039)          (98.532) 

(-) Devoluções e abatimentos          (10.380)          (30.928) 

          

Receita líquida (*)   1.921.196   1.909.240 

 
Na data das demonstrações financeiras combinadas de 31 de março de 2022 e 2021, o 

Grupo Moreno (em recuperação judicial) não possuía clientes que representavam mais 

de 10% de sua receita líquida.  

 

Receita por localização geográfica 

A Receita operacional bruta é baseada na localização geográfica dos clientes, conforme 

segue: 
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 2022  2021 

    
São Paulo       1.180.478            898.630  

Meracdo externo          746.389         1.121.963  

Pernambuco            32.525                       -  

Bahia            17.303              13.638  

Rio de Janeiro              7.127                   867  

Ceará              4.276                   738  

Minas Gerais              2.958                1.932  

Rio Grande do Sul              2.192                       -  

Espírito Santo              1.731                   374  

Santa Catarina              1.552                       -  

Paraná              1.070                   551  

Mato Grosso do Sul                   14                       7  

      

Receita operacional bruta       1.997.615         2.038.700  

      

Mercado interno      

Mercadorias       1.418.004            904.127  

Serviços              3.494                       -  

      

Mercado externo      

Mercadorias          576.117         1.134.573  

    

Receita operacional bruta       1.997.615         2.038.700  

 

Obrigações de desempenho e Políticas de reconhecimento de receita 

A receita é mensurada com base na contraprestação especificada no contrato com o 

cliente. O Grupo Moreno (em recuperação judicial) reconhece a receita quando transfere 

o controle sobre o produto ou serviço ao cliente. 

 
O Grupo Moreno (em recuperação judicial) comercializa açúcar, etanol, bagaço de cana, 

entre outros. As vendas dos produtos são reconhecidas sempre que ocorre a entrega dos 

produtos para o cliente. Para que a receita seja reconhecida, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) segue a estrutura conceitual da norma, sendo as etapas de: 

identificação dos contratos com os clientes, identificação das obrigações de desempenho 

previstas nos contratos, determinação de preço da transação e alocação do preço da 

transação. 
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26 Despesas operacionais por natureza 

 
    2022   2021 

          

Despesa por natureza         

Matéria-prima          (581.623)          (430.938) 

Manutenção - máquinas e equipamentos           (95.767)           (86.804) 

Mão-de-obra          (244.514)          (226.774) 

Depreciação e amortização          (448.060)          (329.667) 

Serviços de terceiros          (214.407)          (224.995) 

Fretes e carretos           (50.724)           (71.250) 

Armazenagem e taxas de exportação             (3.042)                (353) 

Outras despesas, líquidas           (80.167)           (77.959) 

      (1.718.304)     (1.448.740) 

          

Reconciliação com as despesas classificadas por função         

Custos dos produtos vendidos       (1.571.224)       (1.302.815) 

Despesa administrativas gerais          (89.934)           (71.136) 

Despesas de vendas           (57.146)           (74.789) 

      (1.718.304)     (1.448.740) 

 

27 Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas  
    2022   2021 

          

Outras receitas operacionais         

 Haircut (i)   1.033.744   -  

Redução tributárias em transações (ii)             31.462    74.966  

Créditos tributários extemporâneos (iii)   70.101   14.148 

Variações relacionadas à recuperação judicial  3.153   

Outras receitas   2.638   7.262 

              1.141.098              96.376  

          

Outras despesas operacionais         

Perdas de capital   (23.207)   (9.195) 

Provisão para contingências processuais   (7.001)    (1.353) 

Impostos, taxas e atualizações tributárias (iv)   (6.418)    (41.378) 

Outras despesas   (4.106)    (3.664) 

Baixas de saldos de adiantamentos safras 

anteriores   (358)           (4.586) 

Custo na baixa de imobilizado   -    (288) 

Baixas de depósitos judiciais   -    (18.227) 

Variações relacionadas à recuperação judicial    -    (6.019) 

             (41.090)            (84.710) 

    

           

1.100.008              11.666  

 
(i) Mediante o pagamento do Valor Compromissado da dívida o Grupo Moreno (em recuperação judicial) 

contabilizou o Haircut da dívida que corresponde à diferença entre o total da dívida descontado o 

pagamento do valor Comprimissado, o valor excedente que tiveram sua remissão foram adotados todos os 

procedimentos tributários necessaários para o reconhecimento imediato dos efeitos gerados pelo Haircut. 

(ii) Durante o exercício o Grupo Moreno (em recuperação judicial) realizou transações excepcionais com a 

Procuradoria Geral da Fazenda Nacional pra negociação de sua dívida tributária inscrita em Dívida Ativa, 

onde foram obtidas reduções de até 100% de encargos financeiros. 

(iii) O Grupo Moreno (em recuperação judicial) apropriou-se extemporaneamente, durante o exercício, de 

créditos de PIS e COFINS originados de aquisições de insumos e serviços relacionados à atividade 

produtiva, cujos créditos não haviam sido apropriados anteriormente. 

(iv) Autalizações tributárias são os encargos financeiros (multa, juros e honorários) contabilizados da dívida 

tributária. 
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28 Resultado financeiro líquido 
    2022   2021 

          

Receitas financeiras         

Juros de aplicações financeiras               8.968                2.002  

Juros, abatimentos e descontos financeiros           581            748  

Resultado com instrumentos financeiros derivativos               13.011                2.929  

            22.560            5.679  

          

Despesas financeiras         

Descontos financeiros concedidos              (125)                (120) 

Resultado com instrumentos financeiros derivativos           (7.543)             (1.604) 

Juros apropriados sobre financiamentos         (87.682)   (67.515) 

Juros sobre arrendamentos - CPC 06 (R2)       (103.384)          (43.069) 

Juros moratórios         (27.332)             (4.866) 

Outras operações financeiras              (350)                (493) 

           (226.416)          (117.667) 

          

Variação cambial, líquida         

Variação cambial ativa             178.024              25.910  

Variação cambial passiva          (125.770)          (188.379) 

           52.254          (162.469) 

          

           (151.602)          (274.457) 
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29 Instrumentos financeiros 
 

a. Classificação contábil e valores justos 

A tabela a seguir apresenta os valores contábeis e os valores justos dos ativos e passivos financeiros, incluindo os seus níveis na hierarquia do valor justo. 

Não inclui informações sobre o valor justo dos ativos e passivos financeiros não mensurados ao valor justo, se o valor contábil é uma aproximação 

razoável do valor justo. 

    Valor contábil   Valor justo 

                                  

    

Valor justo por 

meio do 

resultado   

Custo 

amortizado   

Outros 

passivos 

financeiros   Total   Nível 1   Nível 2   Nível 3   Total 

                                  

Em 31 de março de 2022                                 

Ativos financeiros mensurados ao valor justo                                 

Aplicações financeiras   -   27.212    -    27.212    -    -   -     

                               

       27.212    -    27.212    -    -   -     

                                  

Ativos financeiros não mensurados ao valor justo                                 

Caixa e equivalentes de caixa   -    56.726    -    56.726    -    -    -                           -  

Contas a receber de clientes   -    33.451    -    33.451    -    -    -                           -  

                                  

    -    90.177    -    90.177    -    -    -                           -  

                                  

                                  

                                  

Passivos financeiros não mensurados ao valor justo                                 

Fornecedores e outras contas a pagar   -    -    301.130    301.130   -    -    -                           -  

Empréstimos e financiamentos   -    -    504.069    504.069    -    732.617    -                732.617  

Arrendamentos a pagar   -    -    1.186.114    1.186.114    -    -    -                           -  

                                  

    -    -    2.010.428    2.010.428    -    732.617    -                732.617  
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    Valor contábil   Valor justo 

                                  

    

Valor justo por meio do 

resultado   

Custo 

amortizado   

Outros passivos 

financeiros   Total   Nível 1   Nível 2   Nível 3   Total 

                                  

Em 31 de março de 2021                                 

Ativos financeiros mensurados ao valor justo                                 

Aplicações financeiras   -  275.999    -    275.999    -    -   -    - 

                              

    -  275.999    -    275.999    -    -   -    - 

                                 

Ativos financeiros não mensurados ao valor justo                                 

Caixa e equivalentes de caixa   -    267    -    267    -    -    -    -  

Contas a receber de clientes   -    30.917    -    30.917    -    -    -    -  

                                  

    -    31.184    -    31.184    -    -    -    -  

                                  

                                  

Passivos financeiros mensurados ao valor justo                                 

Instrumentos financeiros derivativos   -    5.995    -    5.995    -    5.995    -    5.995  

                                  

    -    5.995    -    5.995    -    5.995    -    5.995  

                                  

Passivos financeiros não mensurados ao valor justo                                 

Fornecedores e outras contas a pagar   -    -    495.954    495.954    -    -    -    -  

Empréstimos e financiamentos   -    -    1.923.984    1.923.984    -    2.042.257    -    2.042.257  

Arrendamentos a pagar   -    -    807.919    807.919    -    -    -    -  

                                  

    -    -    3.227.857    3.227.857    -    2.042.257    -    2.042.257  
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(i) Mensuração do valor justo 

O valor justo dos demais passivos financeiros determinados para fins de divulgação, é calculado 

baseando-se no valor presente do principal e fluxos de caixa futuros, descontados pela taxa de 

mercado dos juros apurados na data da apresentação das demonstrações financeiras. 

 

Os demais valores contábeis referentes aos instrumentos financeiros constantes no balanço 

patrimonial, quando comparados com os valores que poderiam ser obtidos na sua negociação em 

um mercado ativo ou, na ausência destes, com o valor presente líquido ajustado com base na taxa 

vigente de juros no mercado, se aproximam, substancialmente, de seus correspondentes valores 

de mercado. 

 

Não ocorreram transferências entre níveis a serem consideradas em 31 de março de 2022. 

 

(ii) Gerenciamento de risco financeiro 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial), possui exposição aos seguintes riscos resultantes de 

instrumentos financeiros: 

 

• Risco de crédito; 

• Risco de liquidez; e 

• Risco de mercado. 

 

(i) Estrutura de gerenciamento de risco 
Essa nota apresenta informações sobre a exposição do Grupo Moreno (em recuperação judicial) 

a cada um dos riscos supramencionados, os objetivos, as práticas e os processos para a 

mensuração e gerenciamento de risco, e o gerenciamento de capital. Divulgações quantitativas 

adicionais são incluídas ao longo destas demonstrações financeiras combinadas. 

 

(ii) Risco de crédito 
Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro do Grupo Moreno (em recuperação judicial) caso 

um cliente ou contraparte em um instrumento financeiro falhe em cumprir com suas obrigações 

contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis originados em sua grande maioria por 

clientes recorrentes e por aplicações financeiras. 

 

A gestão de risco de crédito do Grupo Moreno (em recuperação judicial) é feita por meio de 

execução de cronograma físico-financeiro, em que as entradas de recursos advindas dos clientes 

sejam compatíveis com o cronograma de produção, de forma que o fluxo de caixa relacionado a 

cada safra seja superavitário, e com constante acompanhamento dos recebimentos e do processo 

de produção de toda a carteira de clientes em aberto. Adicionalmente, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) procura manter uma carteira diversificada de clientes, bem como, concentra 

suas vendas a clientes considerados de primeira linha tanto para o açúcar quanto para o etanol.  

 

De forma geral, o direcionamento dos negócios é tratado em reuniões de comitê para tomadas de 

decisões. Há acompanhamento dos resultados e adequações das estratégias estabelecidas, visando 

manter os resultados esperados. 

 

Riscos de crédito 

O valor contábil dos ativos financeiros representa a exposição máxima do crédito. A exposição 

máxima do risco do crédito na data das demonstrações financeiras combinadas foi:  
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    Nota 2022   2021 

Ativos           

Caixa e equivalentes de caixa 9        83.938             276.266  

Clientes   10 33.451            30.917  

      117.389            307.183  

 

Caixa e equivalentes de caixa 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial) detinha caixa e equivalentes de caixa de R$ 83.938 

(R$ 276.266 em 31 de março de 2021), os quais representam sua máxima exposição de crédito 

sobre aqueles ativos. O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos e instituições 

financeiras, as quais são consideradas de primeira linha. 

 

Perdas por redução no valor recuperável 

A exposição do Grupo Moreno (em recuperação judicial) a risco de crédito é influenciada 

principalmente pelas características individuais de cada cliente. Contudo, a Administração 

considera a distribuição e características dos clientes em sua avaliação, incluindo o risco de não 

pagamento do setor no qual o cliente opera, uma vez que esses fatores podem ter impacto no risco 

de crédito. Não há concentração geográfica de risco de crédito. 

 

A realização do crédito do contas a receber de clientes é avaliada com base na política de crédito 

estabelecida pela Administração. As contas a receber de clientes é relacionado a vários clientes e, 

por serem pulverizados, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) utiliza o histórico de 

inadimplência coletiva para a decisão de constituição de provisão em contrapartida ao resultado, 

em montante considerado suficiente pela Administração para cobrir as perdas prováveis na 

realização de contas a receber de clientes. Em 31 de março de 2021, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) registrou provisão no montante de R$ 1.497 (R$ 1.541 em 31 de março de 

2021). 

 

Baseado no monitoramento do risco de crédito de clientes, o Grupo Moreno (em recuperação 

judicial) acredita que, conforme indicado, a provisão para perdas esperadas em créditos de 

liquidação duvidosa está adequada em relação aos saldos de contas a receber. 

 

(iii)Risco de liquidez 
Risco de liquidez é o risco em que o Grupo Moreno (em recuperação judicial) possa 

eventualmente encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus 

passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista. 

 

A abordagem do Grupo Moreno (em recuperação judicial), no gerenciamento do risco de liquidez 

é de garantir o pagamento de suas obrigações, motivo pelo qual tem por objetivo manter 

disponibilidade em caixa para cumprimento de suas obrigações de curto prazo, fazendo o possível 

para que sempre haja liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações vincendas, sob 

condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a 

reputação do Grupo Moreno (em recuperação judicial). 

 

O Grupo Moreno (em recuperação judicial), trabalha alinhando disponibilidade e geração de 

recursos de modo a cumprir suas obrigações nos prazos acordados. 

 

Risco de liquidez 

A seguir, estão as maturidades contratuais de instrumentos financeiros, incluindo pagamentos de 

juros estimados e excluindo o impacto de acordos de negociação de moedas pela posição líquida. 

Risco de liquidez é o risco em que o Grupo Moreno (em recuperação judicial) irá encontrar 
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dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são 

liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem do Grupo Moreno 

(em recuperação judicial) na gestão de liquidez é de garantir que sempre tenha liquidez suficiente 

para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar 

perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a reputação do Grupo Moreno (em recuperação 

judicial). O Grupo Moreno (em recuperação judicial) adota, continuamente, medidas de gestão 

visando a melhora da sua liquidez.  

 

A previsão do fluxo de caixa do Grupo Moreno (em recuperação judicial) monitora continuamente 

a liquidez. Essa previsão considera os planos de financiamento de dívida do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) e o cumprimento de suas metas de captação de recursos novos e de rolagem 

de financiamentos existentes.  

 

A seguir estão as maturidades contratuais de passivos financeiros, incluindo os pagamentos de 

juros estimados: 
    31/03/2022     

Em 31 de março de 2022   

Valor 

contábil   

Fluxo 

contratual   

6 meses ou 

menos   1 a 2 anos   2 a 5 anos   

Mais que 5 

anos 

                          

Passivos                         

Fornecedores e outras contas a pagar           301.130            301.130            291.420                3.010                5.139                1.561  

Empréstimos e financiamentos           504.069            732.617              96.645             99.041            207.322          101.061  

Arrendamentos a pagar        1.186.114        1.186.114            292.810            178.116            432.209            255.794  

                          

        2.010.428        2.219.861           680.875           280.167           644.670           358.416  

                          

    31/03/2021     

Em 31 de março de 2021   

Valor 

contábil   

Fluxo 

contratual   

6 meses ou 

menos   1 a 2 anos   2 a 5 anos   

Mais que 5 

anos 

                          

Passivos                         

Fornecedores e outras contas a pagar           495.954            495.954            479.013                7.723                8.362                  856  

Empréstimos e financiamentos        1.923.984         2.042.257                3.447         1.878.412              42.125                      -  

Arrendamentos a pagar           807.919            807.919            114.151            148.111            356.041            189.616  

Instrumentos financeiros  5.995  5.995  5.995  -  -  - 

                          

        3.233.852        3.352.125           602.606        2.034.246           406.528           190.472  

                          

 

Não é esperado que fluxos de caixa, incluídos nas análises de maturidade das entidades 

combinadas, possam ocorrer significantemente mais cedo ou em montantes significantemente 

diferentes. 

 

(iv) Risco de mercado 
Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado relativos ao açúcar e etanol tanto 

para o mercado interno quanto externo, acrescidos da variação das taxas de câmbio, taxas de juros 

e preços das matérias-primas utilizadas no processo produtivo e dos demais insumos utilizados 

no processo. 

 

A Administração acompanha o mercado e suas oscilações, principalmente no mercado externo, 

do preço do açúcar de forma permanentemente, onde há consideráveis reflexos nos preços em 

razão da produção mundial do açúcar. Visando minimizar este risco o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) procura se antecipar aos movimentos de mercado, utilizando como principal 

mecanismo as proteções de preços de commodities. 
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Risco de taxas de juros 

Decorre da possibilidade de o Grupo Moreno (em recuperação judicial) incorrer em ganhos ou 

perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos 

financeiros. 

 

Visando mitigar esse risco, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) busca diversificar a 

captação de recursos em longo prazo, com taxas prefixadas ou pós-fixadas lastreados em CDI, de 

forma que, quaisquer resultados oriundos da volatilidade desses indexadores não incorram em 

nenhum impacto significativo. 

 

Risco operacional 

Risco operacional é o risco de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma variedade de 

causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura do Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) e de fatores externos, exceto riscos de crédito, mercado e liquidez, como 

aqueles decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de 

comportamento empresarial.  
 
O Grupo Moreno (em recuperação judicial), possui um comitê executivo com o objetivo de 

prospectar sobre a necessidade de reestruturação de processo e de readequação de engenharia de 

produção, minimizando os riscos operacionais e consequentemente reduzindo os eventuais 

impactos no fluxo financeiro, e danos à sua reputação, buscando eficácia de custos para evitar 

qualquer restrição operacional do Grupo Moreno (em recuperação judicial). 
 
Risco de capital  

Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) e capital de 

terceiros que o Grupo Moreno (em recuperação judicial) utiliza para financiar suas operações. 

Para mitigar os riscos de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, o Grupo 

Moreno (em recuperação judicial) monitora permanentemente os níveis de endividamento de 

acordo com os padrões de mercado e avalia proporcionalmente o endividamento em relação ao 

capital próprio.Neste controle, destacam-se os seguintes indicadores para análise e decisão acerca 

da gestão de capital. 

 

Risco cambial  
A exposição líquida em moeda estrangeira (100% atrelado a USD) está demonstrada no quadro a 

seguir, pelos montantes de principal (nocional em R$ e USD):  

 
    2022   2021 

    USD   R$   USD   R$ 

Ativo circulante                 

Clientes               1.236              5.857                    4.490                   25.581  

Total do ativo               1.236     5.857                   4.490                   25.581  

                  

Passivo circulante e não circulante                 

Empréstimos e financiamentos           3.482            16.497            163.930         933.858  

Total do passivo           3.482            16.497            163.930         933.858  

                  

Exposição líquida          (2.246)          (10.640)          (159.439)       (908.276) 
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Análise de sensibilidade - Cambial 
Com base nos saldos dos instrumentos de proteção e dos objetos protegidos em 31 de março de 

2022, foram substituídas as taxas de câmbio e outros indexadores, quando aplicável, e calculadas 

as variações entre o novo saldo em Reais e o saldo em Reais em 31 de março de 2022 em cada 

um dos cenários. 

A tabela abaixo demonstra os eventuais impactos no resultado na hipótese dos respectivos 

cenários apresentados: 

 
        Cenários   

Risco de câmbio em USD   Valor em USD   

Provável Ptax 

em 31/03/2022   

Possível 

25%   

Remoto 

50%   

                    

Cenários e níveis de preço       4,7372   5,9215   7,1058   

                    

Clientes                   1.236                 5.855    7.319   8.783   

(-) Empréstimos e financiamentos               (3.482)               (16.495)            (20.619)            (24.742)    

                    

Exposição líquida do balanço patrimonial   (2.246)   (10.640)   (13.300)   (15.960)   

                    

Impacto no resultado do exercício           (2.660)   (5.320)   

 

As informações utilizadas para a apuração da análise de sensibilidade apresentada acima foram 

obtidas com fontes externas de mercado, como Bloomberg e BM&F Bovespa. 

 

Risco de taxa de juros 

Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos financeiros remunerados por 

juros eram: 
      Valor contábil 

      2022   2021 

Instrumentos de taxa variável         

Ativos financeiros         

Aplicações financeiras   27.212   275.999 

            

Passivos financeiros         

Empréstimos e financiamentos       

Financiamentos bancários          35.503    504.294 

            

Instrumentos de taxa fixa         

Empréstimos e financiamentos       

Financiamentos bancários       487.681    1.425.685 

 

Análise de sensibilidade de fluxo de caixa para instrumentos de taxa variável 
Com base no saldo do endividamento, no cronograma de desembolsos e nas taxas de juros dos 

financiamentos e dos ativos, o Grupo Moreno (em recuperação judicial) efetuou uma análise de 

sensibilidade de quanto teria aumentado (reduzido) o patrimônio líquido e o resultado do exercício 

de acordo com os montantes mostrados a seguir. O Cenário 1 corresponde ao cenário considerado 

mais provável nas taxas de juros, na data das demonstrações financeiras. O Cenário 2 corresponde 

a uma alteração de 25% nas taxas e o Cenário 3 corresponde a uma alteração de 50% nas taxas. 

Os efeitos em apreciação e depreciação nas taxas são apresentadas nas tabelas a seguir:
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Exposição 

31/3/2022   Risco   Provável   

Aumento do 

índice em 

25%     

Aumento do 

índice em 

50%     

Redução do 

índice em 

25%     

Redução do 

índice em 

50% 

            % Valor   % Valor   % Valor   % Valor   % Valor 

Ativos financeiros                                       

Aplicações financeiras          27.212    CDI   11,7          3.170    14,56          3.963    17,48          4.755    8,74          2.378    5,83          1.585  

                                        

Passivos financeiros                                       

Empréstimos e financiamentos                                       

Cédula de crédito         (45.029)   CDI   11,7        (5.246)       14,6         (6.557)       17,5         (7.869)   8,74        (3.934)   5,83        (2.623) 

Notas de crédito de exportação         (19.006)   CDI   11,7        (2.214)       14,6         (2.768)       17,5         (3.321)   8,74        (1.661)   5,83        (1.107) 

                     (7.460)            (9.325)          (11.190)            (5.595)            (3.730) 

                                        

Impacto no resultado do exercício       (36.823)                       1.865              3.730            (1.865)           (3.730) 

                                        

 

    

Exposição 

31/03/2021   Risco   Provável   

Aumento do 

índice em 

25%     

Aumento do 

índice em 

50%     

Redução do 

índice em 

25%     

Redução do 

índice em 

50% 

            % Valor   % Valor   % Valor   % Valor   % Valor 

Ativos financeiros                                       

Aplicações financeiras        275.999    CDI   3,7        10.129    4,5875        12.661    5,505        15.194    2,75          7.597    1,84          5.065  

                                        

Passivos financeiros                                       

Empréstimos e financiamentos                                       

Cédula de crédito       (476.288)   CDI   3,71      (17.670)   4,6375      (22.088)   5,565      (26.505)   2,78      (13.253)   1,86        (8.835) 

Notas de crédito de exportação         (28.006)   CDI   2,17           (608)   2,7125           (760)   3,255           (912)   1,63           (456)   1,09           (304) 

                   (18.278)          (22.848)          (27.417)          (13.709)            (9.139) 

                                        

Impacto no resultado do exercício     (228.295)                       4.570              9.139            (4.570)           (9.139) 
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30 Compromissos de compra 
O Grupo Moreno (em recuperação judicial), possui diversos compromissos de compra de cana-

de-açúcar com terceiros para garantir parte de sua produção para os próximos períodos de 

colheita. A quantidade de cana-de-açúcar a ser adquirida é calculada com base em uma estimativa 

de colheita de cana-de-açúcar por área geográfica. A quantia a ser paga pelas entidades 

combinadas será determinada ao término de cada período de colheita com base na sistemática de 

pagamento da cana-de-açúcar adotada pelo CONSECANA, com base no preço do quilo do ATR 

apurado sobre as operações das usinas pertencentes ao Grupo Moreno (em recuperação judicial), 

portanto, superior ao valor da média do Estado. 

 

31 Principais transações que não envolvem caixa 
Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou 

equivalentes de caixa não devem ser incluídas na demonstração dos fluxos de caixa, 

como por exemplo a aquisição de ativos pela assunção direta do passivo respectivo. 

Abaixo demonstrativo das aquisições:  

 

 2022  

   
Fornecedores 126.231 

 

Bancos 907.502 
 

Hair Cut 1.033.733  

 

32 Eventos subsequentes 
 

Com o cumprimento da totalidade das obrigações previstas no plano de recuperação judicial, o 

Grupo Moreno (em recuperação judicial) está apto ao pedido de encerramento do processo de 

recuperação judicial. Conforme previsto no plano de recuperação, o Grupo Moreno (em 

recuperação judicial) tem um prazo de até 90 dias para protocolar em juízo o pedido de 

encerramento, cujo prazo iniciou-se em 26 de abril de 2022. O pedido de encerramento da 

Recuperação Judicial ocorreu em 16.05.2022. 

 

Na sequência, o Administrador Judicial responsável pelo processo confirmou o pagamento 

integral do valor compromissado previsto no plano de Recuperação Judicial Homologado e 

opinou pelo encerramento da recuperação judicial, ante o cumprimento do Plano. O Ministério 

Público apresentou parecer em 20.06.2022 acompanhando a manifestação do Administrador 

Judicial e também opinou pelo encerramento do processo. Até a data de emissão destas 

demonstrações financeiros, o pedido de encerramento encontra-se pendente de apreciação pelo 

Juízo Recuperacional sobre o pedido de encerramento. 

 

 
 

* * * 
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