JBS S.A.
CNPJ/MF nº 02.916.265/0001-60
NIRE 35.300.330.587
Livro de Atas
ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO FISCAL
REALIZADA EM 05 DE ABRIL DE 2017
Data, Hora e Local: 05 de abril de 2017, às 10:30 horas, reunião do Conselho Fiscal da
JBS S.A., localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Marginal
Direita do Tietê, 500, Bloco I, 3º Andar, Vila Jaguara, CEP 05118-100 (“Companhia”),
realizada por meio de conferência telefônica.
Convocação: Enviada por e-mail aos membros do Conselho Fiscal, nos termos do Artigo
12 do Regimento Interno do Conselho Fiscal.
Presença: Compareceram à reunião a totalidade dos membros do Conselho Fiscal, Srs.
Florisvaldo Caetano de Oliveira; José Paulo da Silva Filho; Demetrius Nichele Macei e
Eraldo Soares Peçanha, verificando-se, portanto, o quórum necessário para a instalação
da reunião.
Compareceram ainda o Sr. Agnaldo dos Santos Moreira Júnior e a Sra. Andrea Pinheiro
Riva, ambos membros do departamento de contabilidade da Companhia.
Composição da Mesa: Presidente da Mesa, Florisvaldo Caetano de Oliveira; e
Secretário da Mesa, Daniel Pereira de Almeida Araujo.
Ordem do Dia: Analisar as demonstrações contábeis da Companhia referentes aos
períodos encerrados em 31 de dezembro de 2015 e 31 de dezembro de 2016 que serão
reapresentadas à Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”) (em conjunto, “Informações
Financeiras”), no âmbito do protocolo do pedido de registro da oferta pública inicial de ações
ordinárias classe A (“IPO”) da subsidiária da Companhia, JBS Foods International B.V. (que
será convertida em JBS Foods International N.V.) (“JBSFI”), perante a Securities and
Exchange Commission (“SEC”) nos Estados Unidos, quais ações serão sujeitas à pedido de
listagem na New York Stock Exchange (“NYSE”) (em conjunto, “Protocolo do IPO da
JBSFI”).
Deliberações: Em razão do Protocolo do IPO da JBSFI e tendo em vista:
(i)

que a Administração da Companhia revisitou a apresentação das

demonstrações de fluxos de caixa dos exercícios encerrados em 31 de dezembro de
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2015 e 31 de dezembro de 2016 referente as operações financeiras com partes
relacionadas e concluiu por reapresenta-las com o objetivo de aprimorar o conjunto
de suas demonstrações contábeis e manter a consistência das informações
divulgadas pela Companhia aos mercados e reguladores no Brasil e no exterior,
promovendo especificamente para isso, na Demonstração do Fluxo de Caixa de 31
de dezembro de 2015, o seguinte (a) alteração da alocação das transações com
partes relacionadas de “Atividade Operacional” para “Atividade de Financiamento”; (b)
segregação das “Adições de Intangível” que estava na linha de “Outros”, ambos
dentro do grupo de “Atividade de Investimento”; (c) segregação parcial do saldo de
“Aquisição de ações em tesouraria PPC” para a linha de “Outros”, ambos dentro do
grupo de “Atividade de Financiamento” (itens (a), (b) e (c) em conjunto apresentados
nos termos da planilha explicativa dos ajustes da alocação do Fluxo de Caixa
constante do Anexo I à presente ata); e (d) inclusão de nota explicativa as
demonstrações contábeis do período encerrado em 31 de dezembro de 2016 apenas
informando sobre a reapresentação das demonstrações contábeis do período
encerrado em 31 de dezembro de 2015 (conforme redação constante do Anexo II à
presente ata);
(ii)

que como resultado desse processo, as Informações Financeiras deverão

ser reapresentadas à CVM, indicando as alterações realizadas de forma comparativa
em 31 de dezembro de 2014 e 31 de dezembro de 2015; com mudanças nas
demonstrações dos fluxos de caixa e a inclusão da nota explicativa para melhor
entendimento das referidas demonstrações contábeis;
(iii)

que as alterações nas Informações Financeiras não produziram efeitos na

Demonstração de Resultados e Balanço Patrimonial ou ainda no cálculo de
dividendos aprovados e distribuídos conforme deliberado nas Assembleias Gerais
Ordinárias dos exercícios em referência e não causam mudança nos saldos
anteriormente publicados uma vez que são consideradas reclassificações entre linhas
para melhor apresentação das informações; e
(iv)

que os membros do Conselho Fiscal realizaram questionamentos em

relação às mudanças nas Informações Financeiras, sendo que estes foram todos
plenamente esclarecidos pela Administração da Companhia;
os membros do Conselho Fiscal deliberaram, por unanimidade, aprovar as mudanças e as
Informações Financeiras, sem quaisquer ressalvas ou comentários, bem como aprovar a
reapresentação das Informações Financeiras à CVM.
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Ata em Forma de Sumário: Foi autorizada pelo Conselho Fiscal a lavratura desta ata em
forma de sumário e sua publicação com omissão das assinaturas, nos termos dos
parágrafos 1º e 2º, do artigo 130, da Lei das Sociedades por Ações.
Encerramento: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela
quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram suspensos os trabalhos pelo
tempo necessário à lavratura da presente ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida,
aprovada por todos os presentes e assinada.
São Paulo, 05 de abril de 2017.

Florisvaldo Caetano de Oliveira

Daniel Pereira de Almeida Araujo

Presidente da Mesa

Secretário da Mesa

Conselheiros Presentes:

Florisvaldo Caetano de Oliveira

José Paulo da Silva Filho

Demetrius Nichele Macei

Eraldo Soares Peçanha
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Anexo I
Planilha explicativa dos ajustes da alocação do Fluxo de Caixa
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Anexo II
Nota explicativa as demonstrações contábeis do período encerrado em 31 de dezembro de 2016
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