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COMUNICADO AO MERCADO
A Minerva S.A. (“Minerva” ou “Companhia”), líder na América do Sul na exportação
de carne bovina in natura e seus derivados, e que atua também no segmento de
processados, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral que, conforme
explicado no Relatório de Resultados do 2T18 e detalhado durante a teleconferência
sobre estes resultados, a Companhia aderiu, no 2T18, junto à Receita Federal, ao
Programa de Regularização Tributária Rural relacionado à quitação do FUNRURAL
(Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural).
Neste Programa, para as empresas que aderissem, foi definido o pagamento à vista
de alíquota de 2,5% sobre a dívida atualizada com multa, encargos e juros. Portanto,
para a adesão ao Programa, a Minerva realizou pagamento à vista o equivalente a
cerca de R$ 25 milhões, totalmente reconhecido no resultado do segundo trimestre
de 2018. Após aplicar a redução de 100% sobre multas, encargos e juros, o saldo
remanescente totalizou R$ 470,3 milhões. Esse montante foi totalmente pago através
da utilização de crédito de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido ativados durante o 2T18, conforme tabela abaixo.
Portanto, o impacto no resultado do pagamento do saldo remanescente da
Companhia foi não-caixa. Ainda, vale destacar que não existem futuros débitos ou
pagamentos sobre esta dívida, que foi integralmente liquidada junto à Receita
Federal.
Por fim, destacamos a movimentação dos ativos fiscais diferidos no primeiro
semestre de 2018. Conforme tabela abaixo, que se encontra também na nota 18.1
do Informe Trimestral (ITR) do 2T18, o saldo em 31/12/2017 era de R$ 196,1
milhões. Ao longo do semestre, foi reconhecido no resultado R$ 569,3 milhões de
novos ativos fiscais diferidos, e também foi realizado R$ 470,3 milhões, conforme
explicado acima. Portanto, o saldo final do ativo fiscal diferido, em 30/06/2018 era
de R$ 297,2 milhões.
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