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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS 
DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS 

Aos acionistas e administradores da 
GDM Genética do Brasil S.A. 
Cambé – PR 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da GDM Genética do 
Brasil S.A. (“Companhia”), identificadas como Controladora e Consolidado, respectivamente, 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas 
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e 
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, 
da GDM Genética do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2016, o desempenho individual e 
consolidado de suas operações e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados 
para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 

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 do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas 
controladas, 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. 

Outros Assuntos 

Auditoria do período anterior 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da GDM Genética do Brasil S.A. para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram examinadas por outro auditor independente 
que emitiu relatório em 19 de abril de 2016 com opinião sem modificação sobre essas 
demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades da administração pelas demonstrações financeiras individuais e 
consolidadas 

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

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

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, 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. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e 
executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de 
não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de 
erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, 
falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia e suas 
controladas. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se concluirmos 
que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria 
para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas 
conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso 
relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia e suas 
controladas a não mais se manterem em continuidade operacional. 





GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

ATIVOS Nota 2016 2015 2016 2015 PASSIVO Nota 2016 2015 2016 2015

Caixa e equivalentes de caixa 5 47,764   45,380   56,522   50,622   Fornecedores e outras contas a pagar 13 1,212     1,977     3,845     3,190     
Contas a receber de clientes e outros créditos 6 8,368     10,850   12,421   10,310   Empréstimos e financiamentos 14 25,978   33,736   32,217   35,344   
Estoques 7 5,712     4,310     5,614     5,440     Obrigações sociais 3,384     2,598     3,536     2,835     
Impostos a recuperar 2,673     403        2,733     429        Obrigações tributárias 15 31,820   25,563   34,524   26,454   
Despesas antecipadas 1,125     1,415     1,125     1,419         

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE 62,394   63,874   74,122   67,823   
TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE 65,642   62,358   78,415   68,220   

Empréstimos e financiamentos (LP) 14 35,931   71,586   35,950   71,599   
Outros investimentos 8 4,722     4,107     4,722     4,107     Distribuição de lucros a pagar 17 1,986     2,642     1,986     2,642     
Partes relacionadas 6 13,907   58,843   13,907   56,260   Imposto de renda e contribuição social diferidos 9 13,353   7,488     12,785   7,488     
Investimentos 10 7,085     3,876     -            -            Provisão para perda de investimentos 10 -            -            688        780        
Imobilizado 11 31,305   30,767   31,588   30,947   Provisão para riscos 16 91         -            91         -            
Intangível 12 87,681   68,444   93,625   73,633       

  TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE 51,361   81,716   51,500   82,509   
TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE 144,700 166,037 143,842 164,947 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social 17 29,842   29,842   29,842   29,842   
Reserva legal 17 3,606     -            3,606     -            
Reserva de capital 17 686        686        686        686        
Ajuste de avaliação patrimonial reflexa 17 -            288        -            288        
Reserva de retenção de lucros 62,453   51,989   62,453   51,989   

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO ATRIBUÍVEL AOS
 CONTROLADORES 96,587   82,805   96,587   82,805   

Participação de não controladores -            -            48         30         
Total do patrimônio líquido 96,587   82,805   96,635   82,835   

    
TOTAL DO ATIVO 210,342 228,395 222,257 233,167 TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 210,342 228,395 222,257 233,167 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Consolidado ConsolidadoControladora Controladora
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2016 E DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 2016 2015 2016 2015

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 18 148,076  127,143  158,954  136,086  

CUSTO DAS VENDAS 19 (21,095)  (18,082)  (23,871)  (21,223)  
    

LUCRO BRUTO 126,981  109,061  135,083  114,863  

Despesas comerciais 20 (18,149)  (18,059)  (20,479)  (19,913)  
Despesas gerais e administrativas 21 (16,658)  (12,771)  (16,899)  (13,341)  
Resultado com equivalência patrimonial 10 3,209      491        91          (2,007)    
Outros resultados operacionais 291        713        290        714        

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS     
FINANCEIRAS LIQUIDAS E IMPOSTOS 95,674    79,435    98,086    80,316    

Receitas financeiras 22 19,921    7,214      20,652    7,367      
Despesas financeiras 22 (13,756)  (18,140)  (15,041)  (18,334)  

    
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS 6,165      (10,926)  5,611      (10,967)  

    
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 101,839  68,509    103,697  69,349    

Imposto de renda e contribuição social correntes 15 (23,847)  (16,959)  (26,256)  (17,802)  
Imposto de renda e contribuição social diferidos 15 (5,866)    (2,685)    (5,297)    (2,685)    

    
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 72,126    48,865    72,144    48,862    

RESULTADO ATRIBUÍDO PARA 
Acionistas controladores 72,126    48,865    
Acionistas não controladores 18          (3)           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

ConsolidadoControladora
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS RESULTADOS ABRANGENTES
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2016 E DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

2016 2015 2016 2015
 

RESULTADOS DO EXERCÍCIO 72,126 48,865 72,144 48,862 
 

Outros resultados abrangentes -          -          -          -          
 

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL 72,126 48,865 72,144 48,862 

 

RESULTADO ATRIBUÍDO PARA 
Acionistas controladores 72,126 48,865 
Acionistas não controladores 18        (3)        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2016 E DE 2015
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ajuste
Reserva de avaliação Participação Total do

Capital Reserva Reserva de retenção patrimonial Lucros de não patrimônio
Nota social de capital legal de lucros reflexa acumulados Total controladores líquido

SALDO EM 1º DE JANEIRO DE 2015 29,842   686        -         35,255      123            -              65,906   33               65,939    

Ajuste de avaliação patrimonial reflexa 17c -           -            -         -               165            -              165       -                 165        
Lucro do exercício -           -            -         -               -                48,865      48,865   (3)                48,862    
Destinação:

Juros sobre capital próprio 17e -           -            -         -               -                (3,108)      (3,108)   -                 (3,108)    
Distribuição de lucros 17e -           -            -         -               -                (29,023)    (29,023) -                 (29,023)  
Constituição de reserva de retenção de lucros 17d -           -            -         16,734      -                (16,734)    -           -                 -            

        
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 29,842   686        -         51,989      288            -              82,805   30               82,835    

Ajuste de avaliação patrimonial reflexa 17c (288)          288          -           -            
Lucro do exercício 72,126      72,126   18               72,144    
Destinação: -            

Reserva legal 17d 3,606   (3,606)      
Juros sobre capital próprio 17e (2,337)      (2,337)   -                 (2,337)    
Distribuição de lucros 17e (56,007)    (56,007) -                 (56,007)  
Constituição de reserva de retenção de lucros 17d 10,464      (10,464)    -           -                 -            

         
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 29,842   686        3,606   62,453      -                -              96,587   48               96,635    

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Atribuível aos acionistas controladores
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 2016 E DE 2015
(Em milhares de Reais)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2016 2015 2016 2015

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO      72,126    48,865      72,144    48,862 

Resultado de equivalência patrimonial      (3,209)       (491)           (91)      2,007 
Juros provisionados        4,693      5,786        5,008      5,939 
Depreciação        3,483      3,098        3,484      3,116 
Amortização        6,721      1,928        7,994      2,830 
Perda(ganho) imobilizado alienado          378         268          461         306 
Perda(ganho) intangível alienado            -        2,723            -        2,723 
Variação cambial      (9,764)      7,189    (10,291)      7,189 
Provisão para contingências            91    (3,238)            91    (3,238)
Imposto de renda e contribuição social diferidos        5,866      2,685        5,297      2,685 

            

     80,385    68,813      84,097    72,419 
Variações em:

Contas a receber de clientes e outros créditos        2,482    (3,664)      (2,111)    (4,241)
Estoques      (1,402)         158         (174)       (557)

   Pagamentos antecipadosImpostos a recuperar         (606)         280         (640)         256 
Despesas antecipadas          290    (1,134)          293    (1,137)
Outros investimentos         (615)       (604)         (615)       (604)
Fornecedores e outras contas a pagar         (765)         431          655    (2,087)
Obrigações sociais          786         126          701         253 
Obrigações tributárias      24,881    18,421      28,932    19,336 

            

CAIXA GERADO PELAS (APLICADO NAS) ATIVIDADES OPERACIONAIS    105,436    82,827    111,138    83,638 

Juros pagos      (5,694)    (4,596)      (5,719)    (4,726)
Impostos pagos sobre o lucro    (20,289)  (10,329)    (22,526)  (11,016)

            

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO GERADO PELAS (APLICADO NAS)

ATIVIDADES OPERACIONAIS      79,453    67,902      82,893    67,896 

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição ativo imobilizado      (4,399)    (7,274)      (4,586)    (7,464)
Integralização de capital em investida            -             -              -         (559)
Aquisição ativo intangível    (25,958)  (23,410)    (27,986)  (25,202)

            

FLUXO DE CAIXA APLICADO NAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS    (30,357)  (30,684)    (32,572)  (33,225)

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Recursos provenientes de novos empréstimos e financiamentos      12,971  121,409      19,460  123,525 
Pagamento de empréstimos e financiamentos    (40,681)  (51,876)    (42,296)  (52,396)
Partes relacionadas      39,998  (52,852)      37,415  (50,269)
Distribuição de lucros pagos    (59,000)  (52,236)    (59,000)  (52,236)

            

CAIXA LÍQUIDO (APLICADO NAS) GERADO PELAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO    (46,712)  (35,555)    (44,421)  (31,376)

AUMENTO LÍQUIDO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA        2,384      1,663        5,900      3,295 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO      45,380    43,717      50,622    47,327 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO      47,764    45,380      56,522    50,622 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Controladora Consolidado
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA O EXERCÍCIO FINDO EM  
31 DE DEZEMBRO DE 2016 E DE 2015 
(valores expressos em milhares de reais – R$, exceto quando indicado de outra forma) 

1. CONTEXTO OPERACIONAL 

A GDM Genética do Brasil S.A. (“Companhia”) é uma sociedade anônima domiciliada no 
Brasil, com sede na Rua Antônio Rasteiro Filho, 2.700, Parque Industrial José Garcia 
Gimenes, na cidade de Cambé, Estado do Paraná. Até 23 de dezembro de 2016, a 
Companhia era uma sociedade por quota de responsabilidade limitada, com alteração 
aprovada em Assembleia de Transformação da Natureza Jurídica de Sociedade Limitada 
em Sociedade Anônima. 

A Companhia e suas controladas tem por objeto social substancialmente dedicar-se, por 
conta própria, de terceiros ou associada a terceiros, no país ou no exterior, às seguintes 
atividades: a) o licenciamento de direitos de propriedade intelectual (cultivares) e 
industriais; b) a produção, beneficiamento, comercialização de qualquer classe, sementes, 
mudas, cultivares e material genético agrícola; c) a importação e exportação de qualquer 
classe de sementes, mudas, cultivares e material genético agrícola; d) o exercício de 
representações mandatos e comissões, para a produção agropecuária. 

As controladas diretas e indiretas da Companhia, bem como os investimentos em 
coligadas, estão sumariados nas notas explicativas nº 2 e 10. 

2. ENTIDADES CONTROLADAS E DEMAIS INVESTIMENTOS 

Segue abaixo as informações da controlada da Companhia. 

  Participação acionária % 
  País 2016 2015 
       
GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Brasil 99,00% 99,00% 
       
 
    Patrimônio  % de 

 País Ativos Passivos líquido Resultado participação 

          
Em 31 de dezembro de 2015       
GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Brasil 11.442 7.525 3.917 496 99,00% 

    11.442 7.525 3.917 496  
          
    Patrimônio  % de 

 País Ativos Passivos Líquido Resultado participação 

           
Em 31 de dezembro de 2016       
GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Brasil 15.733 8.576 7.157 3.242 99,00% 

  15.733 8.576 7.157 3.242  
          

GDM Licenciamento do Brasil Ltda. 

É uma empresa brasileira limitada, criada em 2011, com o mesmo contexto operacional 
da Companhia. 

Por decisão da diretoria, em 31 de janeiro de 2017 foi aprovada a incorporação da 
empresa GDM Licenciamento do Brasil Ltda. pela Companhia, conforme Assembleia Geral 
Extraordinária (AGE), realizada no dia 13 de fevereiro de 2017. 



GDM Genética do Brasil S.A. 
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A controlada por sua vez, possui investimentos em outras entidades, conforme 
demonstrado abaixo: 

  

Participação  
acionária % 

 País 2016 2015 
       
Nexsem Sementes Ltda. Brasil 50,00% 50,00% 
Macroseeds Sementes Ltda. Brasil - 20,00% 
H O Sementes Ltda. Brasil 99,00% 99,00% 
       
As informações dos investimentos indiretos em outras entidades estão assim 
apresentadas: 

       

    Patrimônio  % de 

 País Ativos Passivos Líquido Resultado participação 

Em 31 de dezembro de 2016       
Nexsem Sementes Ltda. Brasil 365 1.741 (1.376) (677) 50,00% 

H O Sementes Ltda. Brasil 5.759 8.114 (2.355) (1.590) 99,00% 

  6.124 9.855 (3.731) (2.267)  
       
       

    Patrimônio  % de 

 País Ativos Passivos líquido Resultado Participação 
          
Em 31 de dezembro de 2015       
Nexsem Sementes Ltda. Brasil 1.531 2.230 (699) (779) 50,00% 
Macroseeds Sementes Ltda. Brasil 16.927 19.074 (2.147) (8.086) 20,00% 

H O Sementes Ltda. Brasil 2.284 3.049 (765) (765) 99,00% 

  20.742 24.353 (3.611) (9.630)  
         
Nexsem Sementes Ltda. 

A Nexsem Sementes Ltda. é uma empresa brasileira limitada criada em 14 de novembro 
de 2012, originalmente chamada de RF Sementes Ltda. A empresa têm como acionistas a 
GDM Licenciamento do Brasil Ltda. e a Dow Agrociences Sementes & Biotecnologia Ltda. e 
suas atividades principais estão relacionadas à produção e venda de sementes de soja e 
revenda de sementes de milho. A empresa opera com sementes das quais a tecnologia é 
desenvolvida por suas controladoras. 

O controle das operações da empresa é detido pela Dow Agrociences Sementes & 
Biotecnologia Ltda. cabendo à GDM Licenciamento Ltda. apenas um número restrito de 
atividades administrativas (sob supervisão da Dow Agrociences Sementes & Biotecnologia 
Ltda.). Por este motivo, embora a Empresa possua participação em metade do capital da 
Nexsem Sementes Ltda., a Administração da GDM Licenciamento Ltda. determinou que 
não controla esta entidade. 

Por decisão dos sócios as operações da empresa, que até então estavam temporariamente 
descontinuadas, serão encerradas no ano 2017. No entanto os atos societários de  
liquidação ainda não foram inicializados. 

Macroseeds Sementes Ltda. 

A Macroseeds Sementes Ltda. é uma empresa brasileira limitada, criada em 2014. A 
empresa é controlada pela companhia Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. que detém 
80% do capital social. Suas atividades principais estão relacionadas à produção e venda 
de sementes de soja e revenda de sementes de milho. A empresa opera com sementes 
das quais a tecnologia é desenvolvida por sua controladora. Devido a participação da 
Empresa ser de 20% na investida, a Administração da GDM Licenciamento Ltda. 
determinou que não controla esta entidade.  
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Em junho de 2016, a Empresa vendeu, pelo montante de R$ 1, a totalidade de sua 
participação na Macroseeds Sementes Ltda. para o sócio controlador. 

H O Sementes Ltda. 

A H O Sementes Ltda. é uma empresa brasileira limitada, subsidiaria integral da GDM 
Licenciamento do Brasil Ltda. dedicada à pesquisa e desenvolvimento de sementes de soja. 
Em razão do estágio de desenvolvimento do negócio, a empresa ainda apresentada 
prejuízos operacionais. No entanto as estimativas da Administração indicam que será 
apresentado lucro operacional a partir de 2017. 

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas em 
conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis 
adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os 
pronunciamentos, as orientações e as interpretações técnicos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade – 
CFC. 

A Administração declara que todas as informações relevantes próprias das demonstrações 
financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem as utilizadas pela 
Administração na sua gestão. 

A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela 
Administração em 24 de abril de 2017. 

Base de elaboração 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas com base no 
custo histórico, exceto por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus 
valores justos no fim de cada período de relatório, conforme descrito nas práticas 
contábeis a seguir. O custo histórico geralmente é baseado no valor justo das 
contraprestações pagas em troca de bens e serviços. 

O resumo das principais políticas contábeis da Companhia e suas controladas, as quais 
foram aplicadas de forma consistente nos exercícios apresentados nestas demonstrações 
financeiras, é como segue: 

a) Base de consolidação 

(i) Controladas 

A Companhia controla uma entidade quando (i) tem poder sobre a entidade; (ii) 
está exposta, ou tem direitos, a retornos variáveis decorrentes de seu 
envolvimento com a entidade; e, (iii) tem a capacidade de usar esse poder para 
afetar seus retornos. As demonstrações financeiras de controladas são incluídas 
nas demonstrações financeiras consolidadas a partir da data em que o controle se 
inicia até a data em que o controle deixa de existir. 

A Companhia reavalia se retém ou não o controle de uma investida se fatos e 
circunstâncias indicarem a ocorrência de alterações em um ou mais de um dos 
três elementos de controle relacionados anteriormente. 

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora as informações 
financeiras de controladas e controladas em conjunto, assim como as coligadas, 
são reconhecidas através do método de equivalência patrimonial. 
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(ii) Transações eliminadas na consolidação 

Saldos e transações intragrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas 
derivadas de transações intragrupo, são eliminados. Ganhos não realizados 
oriundos de transações com investidas registradas por equivalência patrimonial 
são eliminados contra o investimento na proporção da participação do Grupo na 
investida. Perdas não realizadas são 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. 

(iii) Perda de controle 

Quando da perda de controle, a Companhia desreconhece os ativos e passivos da 
controlada, qualquer participação de não-controladores e outros componentes 
registrados no patrimônio líquido referentes a essa controlada. Qualquer ganho ou 
perda originado pela perda de controle é reconhecido no resultado. Se a 
Companhia retém qualquer participação na antiga subsidiária, então essa 
participação é mensurada pelo seu valor justo na data em que há a perda de 
controle. 

(iv) Investimentos em coligadas 

Uma coligada é uma entidade  sobre a qual a Companhia possui influência 
significativa e que não se configura como uma controlada nem uma participação 
em empreendimento sob controle comum (joint venture). Influência significativa é 
o poder de participar nas decisões sobre as políticas financeiras e operacionais da 
investida, sem exercer controle individual ou conjunto sobre essas políticas. 

Os investimentos em coligadas são contabilizados por meio do método de 
equivalência patrimonial. Tais investimentos são reconhecidos inicialmente pelo 
custo, o qual inclui os gastos com a transação. Após o reconhecimento inicial, as 
demonstrações financeiras consolidadas incluem a participação da Companhia no 
lucro ou prejuízo do exercício e outros resultados abrangentes da investida até a 
data em que a influência significativa ou controle conjunto deixa de existir. 

b) Receita operacional 

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, 
deduzida de quaisquer estimativas de devoluções, descontos comerciais e/ou 
bonificações concedidos ao comprador e outras deduções similares.  

(i) Venda de sementes 

A receita de vendas de sementes é reconhecida no momento em que os produtos 
são entregues e a posse foi passada nesse prazo de tal forma que todas as 
seguintes condições forem satisfeitas: (i) os riscos e benefícios significativos 
relacionados à propriedade dos bens forem transferidos para o comprador; (ii) for 
provável que os benefícios econômicos associados à transação fluirão para a 
Companhia; (iii) os custos incorridos ou a serem incorridos relacionados à 
transação podem ser mensurados com confiabilidade; (iv) não haja envolvimento 
continuado na gestão dos produtos vendidos em grau normalmente associado à 
propriedade nem controle efetivo sobre tais produtos; (v) o valor da receita possa 
ser mensurado de maneira confiável.  
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Mais especificamente, a receita de vendas de sementes é reconhecida quando os 
produtos são entregues e a titularidade legal é transferida. O momento da 
transferência dos riscos e benefícios varia dependendo das condições individuais 
do contrato de venda. Para venda na modalidade CIF (Cost, Insurance and 
Freight), a transferência normalmente ocorre quando a semente é entregue no 
armazém do cliente; enquanto na modalidade FOB (Free on Board), a 
transferência normalmente ocorre quando a semente é retirada pelo comprador 
diretamente nos armazéns da Empresa. 

(ii) Receita de royalties 

A receita de royalties está relacionada ao licenciamento de variedades a seus 
multiplicadores, onde mediante a contrato de licenciamento esses informam em 
documentos específicos o volume de semente passível de cobrança de royalties. A 
receita é reconhecida pelo regime de competência de acordo com a essência de 
cada contrato (desde que seja provável que os benefícios econômicos futuros 
deverão fluir para a Companhia e o valor da receita possa ser mensurada com 
confiabilidade), a qual é efetivada no momento que os multiplicadores informam 
seus volumes, e a receita normalmente pode ser mensurada de maneira confiável, 
de acordo com o fechamento das demais variáveis de composição do valor da 
receita de royalties (preço da soja, cotação do dólar, etc.) que diferem conforme a 
variedade e região. 

(iii) Prestação de serviço de administração 

A Empresa presta serviços de assistência técnica e de suporte 
administrativo/operacional, em especial para partes relacionadas, para empresas 
que atuam no ramo de sementes. O reconhecimento da receita ocorre no 
momento em que a empresa recebe o aceite para emissão da fatura de serviços 
prestados do período, momento no qual a receita poderá ser mensurada de 
maneira confiável. 

A receita é medida líquida de descontos comerciais, cancelamentos e impostos 
sobre as vendas. 

c) Receitas financeiras e despesas financeiras  

As receitas e despesas financeiras da Companhia e suas controladas compreendem, 
principalmente, as receitas de rendimentos sobre aplicações financeiras, despesas com 
juros sobre operações de empréstimos e financiamentos e receitas/despesas com 
variação cambial sobre saldos em moeda estrangeira. 

A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado através do método dos 
juros efetivos. 

d) Moeda estrangeira 

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda 
funcional da Companhia e suas controladas. 

(i) Transações em moeda estrangeira 

Transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda 
funcional de cada empresa, são registradas de acordo com as taxas de câmbio 
vigentes na data de cada transação. 
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No fim de cada período de relatório, os itens monetários em moeda estrangeira 
são novamente convertidos pelas taxas vigentes no fim do exercício. Os itens não 
monetários registrados pelo valor justo apurado em moeda estrangeira são 
novamente convertidos pelas taxas vigentes na data em que o valor justo foi 
determinado. Os itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico 
em uma moeda estrangeira devem ser convertidos, utilizando a taxa vigente da 
data da transação.  

As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da reconversão são geralmente 
reconhecidas no resultado. Itens não monetários que são mensurados com base 
no custo histórico em moeda estrangeira não são convertidos. 

e) Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido da 
Companhia e suas controladas são calculados com base nas alíquotas de 15%, 
acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para 
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro 
líquido. 

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos 
correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos no 
resultado a menos que estejam relacionados à combinação de negócios, ou a itens 
diretamente reconhecidos no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes. 

(i) Imposto corrente 

O imposto corrente está baseado no lucro tributável do exercício. O lucro 
tributável difere do lucro apresentado na demonstração do resultado, porque 
exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em outros exercícios, além de 
excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de forma permanente. A provisão 
para imposto de renda e contribuição social é calculada individualmente para a 
Companhia e suas controladas com base nas alíquotas vigentes no fim do 
exercício. 

(ii) Imposto diferido 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“imposto diferido”) são 
reconhecidos sobre as diferenças temporárias no fim de cada período de relatório 
entre os saldos de ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras e 
as bases fiscais correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo 
saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são 
geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os 
impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias 
dedutíveis, apenas quando for provável que a empresa apresentará lucro 
tributável futuro em montante suficiente para que tais diferenças temporárias 
dedutíveis possam ser utilizadas.  

O imposto diferido é mensurado com base nas alíquotas que se espera aplicar às 
diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas 
que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data do balanço. 

A mensuração do imposto diferido reflete as consequências tributárias que 
seguiriam a maneira sob a qual a Companhia e suas controladas esperam 
recuperar ou liquidar o valor contábil de seus ativos e passivos. 
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f) Estoques 

Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável 
líquido. Os custos dos estoques são determinados pelo método do custo médio. O valor 
líquido realizável compreende ao preço de venda estimado dos estoques, deduzido de 
todos os custos estimados para conclusão e custos necessários para realizar a venda. 

g) Imobilizado 

(i) Reconhecimento e mensuração 

Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição, deduzido 
de depreciação acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor 
recuperável (impairment).  

Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, 
elas são registradas como itens separados (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 serão auferidos pela Companhia e 
suas controladas. 

(iii) Depreciação 

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo 
método linear, de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua 
vida útil seja integralmente baixado (exceto para terrenos e construções em 
andamento). A depreciação é geralmente reconhecida no resultado. Terrenos não 
sofrem depreciação. 

As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes: 

Equipamentos de informática 5 anos 
Edifícios 25 anos 
Máquinas e equipamentos 5 - 10 anos 
Veículos 5 anos 
Instalações 10 anos 
Móveis e utensílios  10 anos 
     
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais são revisados a 
cada data de balanço e ajustados caso seja apropriado, sendo o efeito de 
quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 

h) Ativos intangíveis 

(i) Pesquisa e desenvolvimento 

Os gastos com atividades de pesquisa são reconhecidos como despesa no período 
em que são incorridos. 

O ativo intangível gerado internamente resultante de gastos com desenvolvimento 
(ou de uma fase de desenvolvimento de um projeto interno) é reconhecido se, e 
somente se, demonstradas as seguintes condições: 
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• A viabilidade técnica de complementar o ativo intangível para que seja 
disponibilizado para uso ou venda. 

• A intenção de se completar o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo. 

• A habilidade de usar ou vender o ativo intangível. 

• Como o ativo intangível irá gerar prováveis benefícios econômicos futuros. 

• A disponibilidade de adequados recursos técnicos, financeiros e outros para 
completar o desenvolvimento do ativo intangível e para usá-lo ou vendê-lo. 

• A habilidade de mensurar, com confiabilidade, os gastos atribuíveis ao ativo 
intangível durante seu desenvolvimento. 

Subsequentemente ao reconhecimento inicial, os ativos intangíveis gerados 
internamente são registrados ao valor de custo, deduzido da amortização 
acumulada e das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas, assim 
como os ativos intangíveis adquiridos separadamente. 

(ii) Gastos subsequentes 

Os gastos subsequentes são capitalizados somente quando eles aumentam os 
benefícios econômicos futuros incorporados no ativo específico aos quais se 
relacionam. Todos os outros gastos, incluindo gastos com ágio gerado 
internamente, são reconhecidos no resultado conforme incorridos. 

(iii) Amortização 

A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. 
Ativos intangíveis com vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados 
ao custos, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável acumuladas. A 
amortização é geralmente reconhecida no resultado. 

As vidas úteis estimadas são as seguintes: 

Gasto com desenvolvimento de produtos 5 anos 
Softwares 5 anos 
     
A vida útil e o método de amortização são revisados no fim de cada exercício e o 
efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente.   

i) Instrumentos financeiros 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos quando a Companhia ou suas 
controladas forem parte das disposições contratuais dos instrumentos. 

(i) Ativos financeiros 

Os ativos financeiros estão classificados nas seguintes categorias específicas: 
ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado, investimentos mantidos 
até o vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda e empréstimos e 
recebíveis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros 
e é determinada na data do reconhecimento inicial. Todas as aquisições ou 
alienações normais de ativos financeiros são reconhecidas ou baixadas com base 
na data de negociação. As aquisições ou alienações normais correspondem a 
aquisições ou alienações de ativos financeiros que requerem a entrega de ativos 
dentro do prazo estabelecido por meio de norma ou prática de mercado. 
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Redução ao valor recuperável de ativos financeiros  

Ativos financeiros, exceto aqueles designados pelo valor justo por meio do 
resultado, são avaliados por indicadores de redução ao valor recuperável no fim de 
cada período de relatório. As perdas por redução ao valor recuperável são 
reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da redução ao valor 
recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que 
tenham ocorrido após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa 
futuros estimados desse ativo. 

Baixa de ativos financeiros  

A baixa um ativo financeiro é efetuada quando os direitos contratuais aos fluxos 
de caixa provenientes desse ativo expiram ou transfere o ativo e substancialmente 
todos os riscos e benefícios da propriedade para um terceiro. Se não houver a 
transferência, nem existir a retenção substancial de todos os riscos e benefícios da 
propriedade do ativo financeiro, mas a Companhia e suas controladas continuarem 
a controlar o ativo transferido, é reconhecida a participação retida e o respectivo 
passivo nos valores que terá de pagar. 

Os instrumentos financeiros ativos utilizado pela Companhia e suas controladas 
são: 

Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado  

Os ativos financeiros são classificados ao valor justo por meio do resultado quando 
são: (i) considerações contingentes que podem ser pagas pelo adquirente como 
parte de uma combinação de negócios conforme CPC 15 (R1); (ii) mantidos para 
negociação, (iii) ou designados pelo valor justo por meio do resultado. 

Um ativo financeiro é classificado como mantido para negociação, entre outras 
situações, for um derivativo que não tenha sido designado como um instrumento 
de hedge efetivo.  

Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são demonstrados ao 
valor justo, e quaisquer ganhos ou perdas resultantes de sua remensuração são 
reconhecidos no resultado. 

Empréstimos e recebíveis 

Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos 
fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Os 
empréstimos e recebíveis (inclusive contas a receber de clientes e outras e caixa e 
equivalentes de caixa) são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o 
método de juros efetivos, deduzidos de qualquer perda por redução ao valor 
recuperável.  

A receita de juros é reconhecida através da aplicação da taxa de juros efetiva, 
exceto para créditos de curto prazo quando o efeito do desconto com base na taxa 
de juros efetiva é imaterial. 

(ii) Passivos financeiros 

Os passivos financeiros são classificados como passivos financeiros ao valor justo 
por meio do resultado ou outros passivos financeiros.  
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Baixa de passivos financeiros  

Os passivos financeiros são baixados somente quando as obrigações da 
Companhia e suas controladas são extintas e canceladas ou quando vencem. A 
diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida 
paga e a pagar é reconhecida no resultado. 

Os instrumentos financeiros passivos utilizado pela Companhia e suas controladas 
são: 

Outros passivos financeiros  

Os outros passivos financeiros (incluindo empréstimos e financiamentos, 
fornecedores e outras contas a pagar) são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de juros efetivos.  

j) Redução ao valor recuperável (Impairment) 

(i) Ativos financeiros não-derivativos 

Ativos financeiros não classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio 
do resultado, incluindo investimentos contabilizados pelo método da equivalência 
patrimonial, são avaliados em cada data de balanço para determinar se há 
evidência objetiva de perda por redução ao valor recuperável. 

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

• Inadimplência ou atrasos do devedor; 

• Reestruturação de um valor devido a Companhia e suas controladas em 
condições não consideradas em condições normais; 

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

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

• O desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento; ou 

• Dados observáveis indicando que houve um declínio na mensuração dos fluxos 
de caixa esperados de um grupo de ativos financeiros. 

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 

A Companhia e suas controladas consideram evidência de perda de valor de ativos 
mensurados pelo custo amortizado tanto em nível individual como em nível 
coletivo. Todos os ativos individualmente significativos são avaliados quanto à 
perda por redução ao valor recuperável. Aqueles que não tenham sofrido perda de 
valor individualmente são então avaliados coletivamente quanto a qualquer perda 
de valor que possa ter 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, a 
Companhia e suas controladas utilizam tendências históricas do prazo de 
recuperação e dos valores de perda incorridos, ajustados para refletir o 
julgamento da Administração sobre se as condições econômicas e de crédito atuais 
são tais que as perdas reais provavelmente serão maiores ou menores que as 
sugeridas pelas tendências históricas. 
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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 a Companhia e suas 
controladas consideram que não há expectativas razoáveis de recuperação, os 
valores são baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da 
perda de valor, a redução pela perda de valor é revertida através do resultado. 

Investidas contabilizadas pelo método da equivalência patrimonial 

Uma perda por redução ao valor recuperável referente a uma investida avaliada 
pelo método de equivalência patrimonial é mensurada pela comparação do valor 
recuperável do investimento com seu valor contábil. Uma perda por redução ao 
valor recuperável é reconhecida no resultado e é revertida se houve uma mudança 
favorável nas estimativas usadas para determinar o valor recuperável. 

(ii) Ativos não financeiros 

Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia e suas controladas, 
que não os estoques, 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 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 seus valores em uso ou 
seu valor justo menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de 
caixa futuros estimados, descontados ao seu valor presente usando-se 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 por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão em que 
o valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido de 
depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida. 

k) Provisões 

As provisões para ações judiciais (trabalhista, civil e tributária) e outras são 
reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente ou não 
formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é 
provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o 
valor puder ser estimado com segurança.  

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. 

Quando alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma 
provisão são esperados que sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido 
se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo e o valor puder ser mensurado 
de forma confiável. 
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l) Normas e interpretações novas e revisadas já emitidas e ainda não vigentes 

Alterações as novas interpretações de aplicação obrigatória a partir do exercício 
corrente 

Em 2016, a Companhia aplicou emendas e novas interpretações aos CPCs emitidos 
pelo CPC, que entram obrigatoriamente em vigor para períodos contábeis iniciados em 
ou a partir de 1º de janeiro de 2016. As principais alterações da Companhia são: 

Pronunciamento Descrição Impacto 

     
Melhorias anuais às 
IFRS: Ciclo 2012-2014 

Mudanças às IFRS 5 - Situações de mantido 
para venda ou distribuição. IFRS 7 - 
Clarificação se um contrato de serviço 
representa envolvimento contínuo em um 
ativo transferido. IAS 9 - Considerações 
sobre a taxa de desconto do benefício pós-
emprego e IAS 34. 

Não houve impacto 
significativo com a 
adoção dessas 
normas. 

Modificações às IAS 16 
e IAS 38 - Clarificação 
dos métodos aceitáveis 
de depreciação e 
amortização 

Clarifica que o uso de depreciação e 
amortização pela curva da receita é 
inapropriado. 

Não houve impacto 
significativo com a 
adoção dessas 
normas. 

Modificações à IAS 1 - 
Iniciativa de 
Divulgações 

Melhorias no que tange a aplicação do 
conceito de materialidade na prática. 

Não houve impacto 
significativo com a 
adoção dessas 
normas. 

Modificações às IFRS 
10 e IAS 28 - Venda ou 
contribuição de ativos 
entre um investidor e 
sua associada ou joint 

venture 

Requer reconhecimento no resultado nas 
demonstrações financeiras do investidor da 
venda ou contribuição que constitua um 
negócio (IFRS 3), e reconhecimento parcial no 
resultado na extensão que não constitui um 
negócio. 

Não houve impacto 
significativo com a 
adoção dessas 
normas. 

 Esclarece a isenção de preparar 
demonstrações financeiras consolidadas 
envolvendo entidades de investimento. 

Não houve impacto 
significativo com a 
adoção dessa norma. 

     

A Companhia não adotou antecipadamente as IFRSs novas e revisadas a seguir, já 
emitidas e ainda não vigentes: 

Pronunciamento Descrição 

Aplicável a 
períodos anuais 
com início em 

ou após 

     
IFRS 9 - Instrumentos 
Financeiros 

Diversas mudanças na classificação e 
mensuração, principalmente na 
mensuração de perda de valor recuperável 
e contabilização de hedge. 

01/01/2018 

IFRS 15 - Receita de Contrato 
com Clientes 

Implementa um modelo com base em 
princípios. Um guia definido é dado em 
relação à quando a receita deve ser 
reconhecida. Introduz também novas 
divulgações. 

01/01/2018 
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Pronunciamento Descrição 

Aplicável a 
períodos anuais 
com início em 

ou após 

     
IFRS 16 – Arrendamento 
mercantil 

Requer uma nova avaliação dos 
arrendamentos tanto dos arrendadores ou 
dos arrendatários, substituindo o IAS 17. 
A definição de arrendamento financeiro 
desaparece, deixando exceções para 
arrendamentos de curto prazo e itens de 
valor baixo. 

01/01/2019 

IFRS 2 – Classificação e 
mensuração de remuneração 
baseada em ações 

Entre outras mudanças descreve sobre as 
modificações de opções para liquidação 
em ações. 

01/01/2018 

Melhorias ao IFRS 10 e IAS 
28 – Venda ou contribuição 
de ativos entre investidor e 
associada ou Joint Venture 

Em caso de venda ou contribuição de 
ativos entre investidor e associada ou 
Joint Venture, o efeito da transação 
somente seria reconhecida no resultado 
na medida que a transação for com um 
terceiro não relacionado. 

01/01/2018 

IAS 7 – Iniciativas de 
melhorias das divulgações 

Descreve sobre divulgações que habilitam 
usuários a avaliar mudanças em passivos 
relacionados a atividades de 
financiamento. 

01/01/2017 

IAS 12 – Reconhecimento de 
imposto de renda diferido 
para perdas não realizadas 

Descreve sobre o tratamento de 
diferenças temporárias 

01/01/2017 

      

Não existem outras normas e interpretações emitidas e ainda não adotadas que 
possam, na opinião da Administração, ter impacto significativo no resultado do 
exercício ou no patrimônio líquido divulgado pela Companhia em suas demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas. 

4. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZA NAS ESTIMATIVAS 

Na aplicação das políticas contábeis da Companhia e suas controladas descritas na nota 
explicativa nº 3, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas a respeito 
da apuração dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente 
obtidos de outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na 
experiência histórica e em outros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos 
podem diferir dessas estimativas.  

As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos 
decorrentes das revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em 
que as estimativas são revistas, se a revisão afetar apenas esse período, ou também em 
períodos posteriores, se a revisão afetar tanto o período presente como períodos futuros. 

As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que tem 
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas estão incluídas nas seguintes notas explicativas: 

• Nota 6 - Contas a receber de clientes e outros créditos (Provisão para créditos); 

• Nota 7 - Estoques (Provisão para realização); 

• Nota 9 - Imposto de renda e contribuição social diferidos; 
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• Nota 11 - Imobilizado (vida útil dos ativos imobilizados); 

• Nota 12 - Intangível (vida útil dos ativos intangíveis); 

• Nota 16 – Provisão para riscos; e, 

• Nota 24 - Instrumentos financeiros. 

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 Controladora Consolidado 

 2016 2015 2016 2015 
         
Caixa 2 1 3 1 
Conta corrente 443 1.059 872 6.291 
Aplicações financeiras (CCP) 47.319 44.320 55.647 44.330 

 47.764 45.380 56.522 50.622 
       
As aplicações financeiras são remuneradas por taxas que equivalem de 100% a 104% da 
variação do Certificado de Depósito Interbancário – CDI, exceto para as aplicações de 
resgate diário cuja remuneração é reduzida, e são realizadas com instituições financeiras 
classificadas pela Administração da Companhia como de baixo risco de crédito. 

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES E OUTRAS 

  Controladora Consolidado 
 Nota 2016 2015 2016 2015 

         

Clientes a receber de clientes  8.444 8.507 12.480 9.310 
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (1.323) (1.215) (1.323) (1.215) 
Clientes a receber de clientes - partes relacionadas 23 - 2.318 - 725 

  7.121 9.610 11.157 8.820 

         
Outras contas a receber:      

Adiantamentos a fornecedores  607 721 612 966 
Adiantamentos a fornecedores - partes relacionadas 23 3 3 - - 
Empréstimos a receber - partes relacionadas 23 13.907 58.843 13.907 56.260 

Outros recebíveis  637 516 652 524 

    22.275 69.693 26.328 66.570 

       
Circulante  8.368 10.850 12.421 10.310 
Não circulante – partes relacionadas  13.907 58.843 13.907 56.260 
         

A exposição da Companhia e suas controladas a riscos de crédito e de mercado e perdas 
por redução ao valor recuperável relacionadas ao ‘Contas a receber de clientes e outros 
créditos’, está divulgada na nota explicativa 24. 

Contas a receber de clientes 

As receitas com a venda de sementes são realizadas com o recebimento integral de forma 
antecipada, sem concessão de prazo para recebimento, já as receitas de royalties é 
concedido um prazo médio de recebimento de 10 dias. A Companhia constituiu provisão 
para créditos de liquidação duvidosa para 100% das contas a receber vencidas há mais de 
90 dias, uma vez que, com base na sua experiência histórica, contas vencidas após esse 
período geralmente não são mais recuperáveis.  
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A composição das contas a receber por vencimento (aging list) é a seguinte: 

 2016 

 Controladora Consolidado 
Valores a vencer   
De 01 a 60 dias 4.836 6.749 
De 61 a 180 dias 2.285 2.421 
Vencidos   
De 01 a 60 dias - 1.987 
Acima de 61 dias 1.323 1.323 

 8.444 12.480 
     

7. ESTOQUES 

 Controladora Consolidado 

 2016 2015 2016 2015 
         
Sementes acabadas 993 673 839 1.798 
Produção de sementes em processo 1.243 1.012 1.251 1.012 
Insumos e materiais de laboratório (CCP) 3.476 2.625 3.524 2.630 

 5.712 4.310 5.614 5.440 
        
A Administração espera que os estoques sejam recuperados em um período inferior a 12 
meses. 

8. OUTROS INVESTIMENTOS 

 Controladora e Consolidado 

 2016 2015 
      
Aplicações financeiras garantidas 4.721 4.106 
Outros investimentos 1 1 

 4.722 4.107 
      
Aplicações financeiras garantias 

Compreendem aplicações financeiras dadas em garantia relativas aos empréstimos 
bancárias, no valor total de R$ 4.721 mil (2016) e R$ 4.106 mil (2015), conforme 
detalhado na nota explicativa 14. 

9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 

 Ativo Passivo Líquido 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

Controladora:       

Provisão para contingências 140 88 - - 140 88 
Provisão para fretes 459 459 - - 459 459 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 419 413 - - 419 413 
Despesas elegíveis - inovação tecnológica (a) - - (13.551) (7.638) (13.551) (7.638) 
Diferença entre depreciação fiscal e societária - - (820) (810) (820) (810) 

Total controladora 1.018 960 (14.371) (8.448) (13.353) (7.488) 

          
Consolidado       
Total controladora 1.018 960 (14.371) (8.448) (13.353) (7.488) 
Provisões diversas 12    12  
Prejuízo fiscal controlada    556       -            -          -        556          - 

Total consolidado 1.586 960 (14.371) (8.448) (12.785) (7.488) 
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(a) Despesas elegíveis - inovação tecnológica: são utilizados os seguintes incentivos: 

• Exclusão de 60% dos dispêndios efetuados com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica, na determinação do lucro real e da base da CSLL; 

• A Instrução Normativa 1.187 em seu art. 7º, parágrafo 8º, determina que a pessoa jurídica poderá 
excluir do lucro líquido, na determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL, o valor adicional de 
até 20% (vinte por cento) da soma dos dispêndios ou pagamentos vinculados à pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica objeto de patente concedida ou cultivar registrado (de forma 
complementar ao benefício normal de exclusão de 60% dos dispêndios); 

• A Empresa adotou o permissivo legal para o incentivo da inovação tecnológica que determina que o 
contribuinte poderá depreciar integralmente, no próprio ano de aquisição, as máquinas, equipamentos, 
aparelhos e instrumentos, novos, destinados à utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica. Contabilmente, a sociedade efetua a classificação, como ativo 
diferido, de todo o dispêndio com seus projetos; 

• Amortização acelerada dos dispêndios classificados como intangível, mediante dedução como custo ou 
despesa operacional, no período de apuração em que forem efetuados e relacionados à aquisição de 
bens intangíveis, desde que vinculados exclusivamente às atividades de pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica. 

Os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 
tecnológica estão tratados nos arts. 17 a 26 da Lei nº 11.196, de 21 de novembro de 
2005 e disciplinados pela Instrução Normativa nº 1.187 de 29 de agosto de 2011. 

10. INVESTIMENTOS E PROVISÃO PARA PERDA DE INVESTIMENTOS 

  Controladora Consolidado 

 Nota 2016 2015 2016 2015 
         
Nexsem Sementes Ltda. (b) - - (688) (350) 
Macroseeds Sementes Ltda. (c) - - - (430) 
GDM Licenciamento do Brasil Ltda. (a) 7.085 3.876 - - 

  7.085 3.876 (688) (780) 
         
(a) GDM Licenciamento do Brasil Ltda.: É um investimento relevante consolidado nestas 

demonstrações financeiras, com o mesmo contexto operacional da Companhia. A 
empresa não é uma companhia listada em bolsa. 

O quadro a seguir resume as informações financeiras da empresa com base em suas 
demonstrações financeiras. 

Rubrica 

GDM  
Licenciamento  

do Brasil 
     
Participação no capital 31.12.2016  
% Participação 99,00% 
Quantidade total de quotas: 100.000 
Quantidade de quotas possuídas: 99.000 
     
Informação da investida 31.12.2016  
Capital social 100 
Reserva de retenção de lucros 3.815 
Lucro do exercício 3.242 
Patrimônio líquido 7.157 
     
Saldo do investimento no início do exercício 3.876 
Equivalência patrimonial 3.209 
Total do investimento em 31.12.2016 7.085 
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(b) Nexsem Sementes Ltda.: É investimento em coligada pela GDM Licenciamento do 
Brasil Ltda. Trata-se de um investimento estratégico e está principalmente envolvida 
na produção e comercialização de soja e na produção de sementes de milho em 
Londrina e região. A empresa não é uma companhia listada em bolsa. 

O quadro a seguir resume as informações financeiras da empresa com base em suas 
demonstrações financeiras. 

Rubrica 

Nexsem  
Sementes  

Ltda. 
     
Participação no capital 31.12.2016  
% Participação 50,00% 
Quantidade total de quotas: 5.965.266 
Quantidade de quotas possuídas: 2.982.633 
      
Informação da investida 31.12.2016  
Capital social 5.965 
Prejuízo acumulado (6.664) 
Resultado do exercício (677) 
Patrimônio líquido  (1.376) 
      
Saldo do investimento no início do exercício (350) 
Equivalência patrimonial (338) 
Total do investimento em 31.12.2016 (688) 
     

(c) Macroseeds Sementes Ltda.: É um investimento em empresa coligada da GDM 
Licenciamento do Brasil Ltda. Trata-se de um investimento estratégico e está 
principalmente envolvida na produção e comercialização de soja e na produção de 
sementes de milho em Londrina e região. A empresa não é uma companhia listada 
em bolsa. 

Em junho de 2016, o investimento foi integralmente vendido por valor simbólico de 
R$ 1. Consequentemente, foi registrado um ganho, no valor de R$ 429, o qual foi 
integralmente registrado na rubrica de resultado com equivalência patrimonial. 

11. IMOBILIZADO 

  Controladora 

Rubrica 
Taxa de  

depreciação % 
Custo  

corrigido 
Depreciação  
acumulada 2016 2015 

         
Terrenos - 7.725 - 7.725 7.678 
Edifícios 4% 11.120 (1.249) 9.871 9.463 
Máquinas e equipamentos 10% - 20% 11.631 (5.270) 6.361 6.063 
Veículos 20% 5.336 (1.981) 3.355 3.310 
Móveis e utensílios 10% 1.184 (362) 822 821 
Equipamentos de informática 20% 916 (551) 365 295 
      
Imobilizado em andamento - - - - 769 
Melhoria em imóveis de 
terceiros 10% 514 (20) 494 - 
Instalações 10%     3.300           (988)  2.312  2.368 
   41.726 (10.421) 31.305 30.767 
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   Consolidado 

Rubrica 
Taxa de  

depreciação % 
Custo  

corrigido 
Depreciação  
acumulada 2016 2015 

   
    

Terrenos - 7.725 - 7.725 7.678 
Edifícios 4% 11.120 (1.249) 9.871 9.463 
Máquinas e equipamentos 10% - 20% 11.775 (5.283) 6.492 6.139 
Veículos 20% 5.396 (1.998) 3.398 3.365 
Móveis e utensílios 10% 1.214 (365) 849 852 
Equipamentos de informática 20% 953 (560) 393 313 
Imobilizado em andamento - 17 - 17 769 
Melhoria em imóveis de 
terceiros 10% 

534 (21) 513 - 

Instalações 10%     3.320           (990)  2.330  2.368 
  42.054 (10.466) 31.588 30.947 
         
a) Movimentação do custo e depreciação 

 Controladora 

Rubrica 2015 Aquisições Alienação Depreciação 2016 

         
Terrenos 7.678 47 - - 7.725 
Edifícios 9.463 834 - (426) 9.871 
Máquinas e equipamentos 6.063 1.786 - (1.488) 6.361 
Veículos 3.310 1.427 (357) (1.025) 3.355 
Móveis e utensílios 821 119 (7) (111) 822 
Equipamentos de informática 295 184 (14) (100) 365 
Imobilizado em andamento 769 (769) - - - 
Melhoria em imóveis de terceiros - 514 - (20) 494 

Instalações 2.368 257 - (313) 2.312 

 30.767 4.399 (378) (3.483) 31.305 

        

 Consolidado 

Rubrica 2015 Aquisições Alienação Depreciação 2016 

        
Terrenos 7.678 47 - - 7.725 
Edifícios 9.463 834 - (426) 9.871 
Máquinas e equipamentos 6.139 1.888 (47) (1.488) 6.492 
Veículos 3.365 1.427 (369) (1.025) 3.398 
Móveis e utensílios 852 127 (19) (111) 849 
Equipamentos de informática 313 206 (26) (100) 393 
Imobilizado em andamento 769 (752) - - 17 
Melhoria sobem imóveis de terceiros - 534 - (21) 513 

Instalações 2.368 275 - (313) 2.330 

 30.947 4.586 (461) (3.484) 31.588 

         

Garantias 

Existiam bens do ativo imobilizado oferecidos a terceiros como garantias relacionadas 
aos empréstimos bancários no montante de R$ 3.784 mil (2016) e R$ 4.870 mil 
(2015), conforme detalhado na nota explicativa 14. 

Valor recuperável do ativo imobilizado (impairment) 

O ativo imobilizado tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, 
sendo que para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Administração não 
identificou indicadores de que o ativo imobilizado poderia apresentar problemas de 
recuperabilidade. 
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12. INTANGÍVEL 

  Controladora 

Rubrica 

Taxa de  
amortização % 

Custo  
corrigido 

Amortização  
acumulada 2016 2015 

         
Gasto com desenvolvimento de produtos 20% 99.542 (11.975) 87.567 68.210 

Softwares 20% 421 (307) 114 234 

  99.963 (12.282) 87.681 68.444 

         
 

  Consolidado 

Rubrica 

Taxa de  
amortização % 

Custo  
corrigido 

Amortização  
acumulada 2016 2015 

         
Gasto com desenvolvimento de produtos 20% 108.319 (14.808) 93.511 73.399 

Softwares 20% 421 (307) 114 234 

   108.740 (15.115) 93.625 73.633 

         

a) Movimentação do custo e amortização 

 Controladora 

Rubrica 2015 Aquisições Amortização Alienação 2016 

         
Gasto com desenvolvimento de produtos 68.210 25.958 (6.601) - 87.567 

Softwares 234 - (120) - 114 

  68.444 25.958 (6.721) - 87.681 

       
 

  Consolidado 

Rubrica 2015 Aquisições Amortização Alienação 2016 

       
Gasto com desenvolvimento de produtos 73.399 27.986 (7.874) - 93.511 

Softwares 234 - (120) - 114 

  73.633 27.986 (7.994)  93.625 

 

O ativo intangível é representado substancialmente por gastos com desenvolvimento 
de produtos, os quais consistem nos investimentos realizados pela Companhia em seu 
programa de melhoramento genético, que subsidia o lançamento anual de novas 
variedades de sementes de soja, as quais são licenciadas para seus clientes. 

Os investimentos no programa de melhoramento atendem aos requisitos para 
reconhecimento do ativo, visto que são representados por gastos destinados ao 
desenvolvimento de novas variedades genéticas. Tais investimentos são gerenciados 
em grupos de projetos iniciados anualmente, bem como projetos em desenvolvimento 
de anos anteriores. 

Após a conclusão do período de desenvolvimento de tais projetos e, 
consequentemente, início da comercialização de tais sementes geneticamente 
modificadas, os investimentos são amortizados de maneira linear, em observância da 
vida útil econômica das variedades lançadas. 

Valor recuperável do ativo intangível (impairment) 

O ativo intangível tem o seu valor recuperável analisado, no mínimo, anualmente, 
sendo que para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Administração não 
identificou indicadores de que o ativo intangível poderia apresentar problemas de 
recuperabilidade. 

A recuperabilidade do intangível é testada pela Companhia através do 
acompanhamento da performance da cultura. 
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13. FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR 

 Nota Controladora Consolidado 
   2016 2015 2016 2015 
         
Fornecedores nacionais  926 1.413 1.008 1.599 
Fornecedores nacionais – Partes relacionadas 23 3 - -    - 
Outras contas a pagar  - - 12 921 
Adiantamento de clientes  51 442 1.821 469 
Provisões diversas  232 122 1.004 201 

  1.212 1.977 3.845 3.190 
         

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

       Controladora 

Modalidade Moeda Taxas Garantias 2016 2015 

      
 

  

Financiamento de  
importação  
(FINIMP | NCE) 

 
USD 3,50% a.a. a 3,70% a.a. +  

Variação cambial Aplicação financeira 1.687 3.032 
         
Capital de Giro USD 4,22% a.a. a 5,07% a.a. +  

Variação Cambial  Aval dos sócios  55.420 97.420 
Capital de Giro BRL 9,5% a.a. a 12,75% a.a. Aplicação financeira 1.018 - 
         
Leasing BRL 1,14% a.m. a 1,47% a.m. Alienação de bens 3.606 4.566 
Finame BRL 2,99% a.a. a 6,00% a.a.  Alienação de bens 178 304  

 
  

61.909 105.322 
     

  
  

Não circulante  
  

35.931 71.586 
Circulante  

  
25.978 33.736  

 
  

61.909 105.322 

        

 
    Consolidado 

Modalidade Moeda Taxas Garantias 2016 2015 

         

Financiamento de  
importação  
(FINIMP | NCE) 

 
USD 3,50% a.a. a 3,70% a.a. +  

Variação cambial Aplicação financeira 1.687 3.032 
         
Capital de Giro USD 4,22% a.a. a 5,07% a.a. +  

Variação Cambial  Aval dos sócios  61.643 97.420 
         
Capital de Giro BRL 9,5% a.a. a 12,75% a.a. Aplicação financeira 1.018 1.600 
Leasing BRL 1,14% a.m. a 1,47% a.m. Alienação de bens 3.641 4.587 
Finame BRL 2,99% a.a. a 6,00% a.a.  Alienação de bens 178 304  

   68.167 106.943 
         
Não circulante    35.950 71.599 
Circulante    32.217 35.344 
       68.167 106.943 

Compromissos (“covenants”) 

O contrato de financiamentos mantidos pela Empresa junto às instituições financeiras 
contém cláusulas de compromissos (“covenants”), relacionados a aspectos 
administrativos, operacionais e atendimento de indicadores financeiros. Em 2016 a 
Companhia atendeu às respectivas obrigações impostas por tais compromissos mantidos 
com instituições financeiras. 
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Garantias 

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por aval dos sócios, aplicações 
financeiras no montante de R$ 4.721 (2016) e R$ 4.106 mil (2015) e alienação de bens 
no montante de R$ 3.784 mil (2016) e R$ 4.870 mil (2015). 

A composição dos empréstimos e financiamentos por vencimento é a seguinte: 

 2016 

 Controladora Consolidado 
      
Até 1 ano 25.978 32.217 
De 1 a 2 anos 35.931 35.950 

 61.909 68.167 
      

15. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 Controladora Consolidado 

 2016 2015 2016 2015 
        
Imposto de renda a recolher 14.816 10.798 16.176 11.273 
Contribuição social a recolher 5.473 4.992 5.974 5.172 
COFINS a recolher 8.774 7.372 9.446 7.534 
PIS a recolher 1.902 1.599 2.048 1.634 
IRRF a recolher 784 780 807 813 
Outros impostos a recolher 71 22 73 28 

 31.820 25.563 34.524 26.454 
        
Conciliação da taxa efetiva: 

 Controladora 

 2016 2015 

 

Imposto  
de renda 

Contribuição  
social Total 

Imposto  
de renda 

Contribuição  
social Total 

          
Resultado antes dos impostos 101.839 101.839  68.509 68.509  
          
Diferenças permanentes:       
Adições 1.420 643  5.443 4.602 123 

Exclusões (15.547) (15.547)  (16.060) (15.221)  
          
Base de cálculo 87.712 86.935  57.892 57.890  
          
Alíquota 15% 9%  15% 9%  
Adicional do imposto de renda 10%   10%   
          
Total do imposto de renda e  

contribuição social antes das doações (21.929) (7.824)  (14.449) (5.210)  
          
Doações 40   15 -  
          
Total do imposto de renda e contribuição social (21.889) (7.824)  (14.434) (5.210) (0) 
          
Imposto de renda e contribuição social correntes (18.482) (5.365) (23.847) (11.743) (5.216) (16.959) 

Imposto de renda e contribuição social diferidos (3.407) (2.459) (5.866) (2.691) 6 (2.685) 
          
Taxa efetiva 21% 8% 29% 21% 8% 29% 
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 Consolidado 

    2016 2015 

 

Imposto  
de renda 

Contribuição  
social Total 

Imposto  
de renda 

Contribuição  
social Total 

          
Resultado antes dos impostos 103.697 103.697  69.349 69.349  
          
Diferenças permanentes:       
Adições 4.789 4.264     
Exclusões (15.547) (15.547)     
       
Base de cálculo 92.939 92.414     
       
Total do imposto de renda e contribuição social 23.236 8.317     
       
       
Imposto de renda e contribuição social correntes       
Calculado com base no lucro real (a) (20.247) (6.009) (26.256) (12.470) (4.489) (16.959) 

Calculado com base no lucro presumido (b) - - - (605) (238) (843) 

       

 (20.247) (6.009) (26.256) (13.075) (4.727) (17.802) 
          
Imposto de renda e contribuição social diferidos       
Calculado com base no lucro real (a) (2.989) (2.308) (5.297) (2.691) 6 (2.685) 

Calculado com base no lucro presumido (b) - - - - - - 

       

 (2.989) (2.308) (5.297) (2.691) 6 (2.685) 
          
Total (23.236) (8.317) (31.553) (15.766) (4.721) (20.487) 

          
Taxa efetiva 22% 8% 30% 23% 7% 30% 

                
(a) Lucro real: A controladora GDM Genética do Brasil S.A. é tributada pelo lucro real, e sua controlada GDM Licenciamento do 

Brasil Ltda. desde o exercício de 2016.  

(b) Lucro presumido: A controlada GDM Licenciamento do Brasil Ltda. durante o ano 2015 tributou pelo lucro presumido 
trimestral. A partir do exercício de 2016, passou a tributar pelo lucro real.  

16. PROVISÃO PARA RISCOS 

A Companhia e suas controladas são parte envolvida em processos nas esferas 
administrativa e judicial de naturezas cível, fiscal e trabalhistas, as quais envolvem 
responsabilidades contingentes. Com base na opinião de seus consultores jurídicos e 
especialistas, a Administração da Companhia mantém provisão para os respectivos riscos 
em montantes considerados suficientes para fazer face às eventuais perdas que possam 
advir de desfechos desfavoráveis (perdas prováveis), conforme a seguir: 

  Controladora e Consolidado 
  Nota 2016 2015 
       
Trabalhista  91 - 
Tributária (a) 1.741 1.741 
(-) Depósitos judiciais (a) (1.741) (1.741) 

  91 - 
       
(a) Tributária: A Companhia esta envolvida em litígio com o município de Londrina/PR em 

relação ao recolhimento do ISS sobre a receita de royalties. Os depósitos judiciais 
referem-se aos montantes depositados entre os anos de 2011 e 2012 para o litígio 
com o município de Londrina/PR. A provisão e o depósito judicial correspondente 
serão mantidos até a decisão final em relação ao respectivo processo judicial. 

Causas possíveis: 

Os processos nas esferas administrativas e judicial de naturezas cível e trabalhista, os 
quais envolvem responsabilidade contingentes, cuja expectativa de perda é 
classificada como possível pela Companhia e seus consultores jurídicos, razão pela 
qual não há provisão correspondente, compreende o montante de R$ 1.276. 



GDM Genética do Brasil S.A. 

31 

17. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) Capital social 

Composição do capital social 

Acionistas 
Número  
de ações 

% do 
capital  
social 

      
GDM Holding S.A. 29.841.699 99,99% 
Gerardo Luis Bartolomé 1 0,01% 

 29.841.700 100,00% 
      
Em 23 de dezembro de 2016, mediante aprovação em Assembleia de Transformação 
da Natureza Jurídica, a Companhia deixou de ser uma sociedade por quota de 
responsabilidade limitada, e foi transformada em uma Sociedade Anônima. Tal 
alteração não impactou no capital social da Companhia, o qual permanece inalterado, 
em R$ 29.842, representado por um total de 29.841.700 ações ordinárias nominativas, 
sem valor nominal. 

b) Reservas de capital 

Em 2014 a Companhia recebeu em moeda corrente do país, da sócia GDM Holding 
S.A., o montante de R$ 1.000 mil referente a prêmio na emissão de quotas. No mesmo 
ano, a Companhia pagou, em moeda corrente do país, à sócia Asociados Don Mario 
S.A., o montante de R$ 314 mil referente à sua participação. 

c) Ajuste de avaliação patrimonial reflexa 

Composto pela avaliação patrimonial efetuada para aplicação do custo atribuído no 
investimento na coligada indireta Macroseeds Sementes Ltda. pela GDM Licenciamento 
do Brasil Ltda. Com a decisão de descontinuar o investimento na empresa coligada 
indireta, durante o ano 2016, o saldo acumulado do referido ajuste foi integralmente 
revertido. 

d) Reserva legal  

Constituída de acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, equivalente a 
5% do resultado do exercício. Tem por fim assegurar a integridade do capital social e 
somente poderá ser utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital. 

Reserva de retenção lucros 

Constituída de acordo com o previsto no artigo 196 da Lei nº 6.404/76, os órgãos da 
Administração propõem a retenção de parte dos lucros acumulados. É destinada à 
aplicação em investimentos previstos no orçamento de capital. 

Conforme previsto no art. 199 da Lei nº 6.404/76 das Sociedades por Ações, o saldo 
das reservas de lucros, exceto as reservas para contingências e de lucros a realizar, 
não poderá ultrapassar o capital social; atingindo esse limite, a Assembleia deliberará 
sobre a aplicação do excesso no aumento do capital social ou na distribuição de 
dividendos. A Administração irá solicitar aos acionistas na próxima assembleia a 
destinação da reserva de lucro para enquadramento. 
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e) Distribuição de lucros e juros sobre capital próprio 

Conforme previsto nos artigos 22 a 24 do estatuto social, do lucro líquido do exercício, 
ajustado nos termos do artigo 202 da Lei 6.404/76, 25% (vinte e cinco por cento), 
serão distribuídos aos acionistas, como dividendo mínimo obrigatório. O saldo 
remanescente dos lucros terá a destinação que a Assembleia determinar. 

No ano de 2016, foram realizadas distribuições de lucros em montante superior ao 
dividendo mínimo obrigatório, atendendo aos requerimentos da Lei 6.404/76, visto a 
sua exigência pela transformação da Companhia em Sociedade Anônima, conforme 
mencionado anteriormente.  

Por deliberação da Diretoria, a sociedade poderá levantar balanços semestrais ou em 
períodos menores e distribuir dividendos por conta desses balanços, desde que o total 
de dividendos pagos em cada semestre do exercício social, não exceda o montante das 
reservas de capital de que trata o parágrafo primeiro, do artigo 182 da lei 6.404/76. 

A distribuição de lucros, incluindo distribuição realizada via Juros Sobre Capital Próprio 
(JSCP), foi destacada do patrimônio líquido reconhecida como passivo no montante de 
R$ 58.344 (2016) e R$ 32.131(2015). Vide abaixo movimentação do saldo de 
dividendos a pagar nos períodos. 

 Valor 
    
Saldo em 1º de dezembro de 2015 22.747 
    
Distribuição de lucros proposto 32.131 
Distribuição de lucros pago (52.236) 
    
Saldo em 31 de dezembro de 2015 2.642 
    
Distribuição de lucros proposto 58.344 
Distribuição de lucros pago, incluindo IRRF s/ JSCP (59.000) 
Saldo em 31 de dezembro de 2016 1.986 
    

18. RECEITAS 

 Controladora Consolidado 

 2016 2015 2016 2015 
        
Receitas de royalties 121.729 102.125 130.201 107.743 
Prestação de serviço de administração - - - 996 
Venda de sementes 19.632 24.763 23.639 28.079 
Outras receitas 22.245 10.095 22.245 10.131 

 163.606 136.983 176.085 146.949 
Impostos sobre vendas     
ICMS (596) (886) (843) (1.003) 
COFINS (9.028) (7.563) (9.719) (7.761) 
PIS (1.959) (1.642) (2.109) (1.685) 
ISS (a) - 3.168 - 3.118 

 (11.583) (6.923) (12.671) (7.331) 
Devoluções e abatimentos     
Vendas canceladas (913) (1.414) (1.129) (1.984) 
Outros descontos (3.034) (1.503) (3.331) (1.548) 
 (3.947) (2.917) (4.460) (3.532) 

 148.076 127.143 158.954 136.086 
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(a) Em 2015, a Companhia obteve êxito em uma das ações judiciais relativa a incidência 
de tributação municipal – ISS sobre as receitas com royalties, no município de Passo 
Fundo/RS. Consequentemente, foi realizada a reversão da provisão anteriormente 
constituída sobre a respectiva ação. 

Atualmente, não há incidência de tributação municipal – ISS sobre as receitas com 
royalties, devido a decisão favorável obtida junto ao município de Passo Fundo/RS e 
demais consultas obtidas juntos aos demais municípios que a Companhia opera.  

19. CUSTO DAS VENDAS 

 Controladora Consolidado 
 2016 2015 2016 2015 
        

Custo das mercadorias vendidas (CUSTO) 14.377 15.921 15.880 17.948 
Amortização (custo) 6.601 1.808 7.874 2.710 
Outros custos 117 353 117 565 
 21.095 18.082 23.871 21.223 
        

20. DESPESAS COMERCIAIS 

 Controladora Consolidado 

 2016 2015 2016 2015 
        
Despesas com folha de pagamento 8.891 7.365 9.889 8.166 
Despesas de marketing 2.251 2.120 2.325 2.190 
Despesas de fretes 586 1.856 736 1.892 
Despesas com veículos 1.500 1.291 1.712 1.347 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa 17 1.215 17 1.215 
Despesas com viagens 1.385 1.026 1.629 1.089 
Materiais de consumo 342 427 488 880 
Serviços de terceiros 678 586 1.104 798 
Depreciação e amortização 739 693 753 700 
Água, luz e telefone 260 319 272 361 
Aluguéis e arrendamentos 336 245 338 344 
Outras despesas 1.164 916 1.216 931 

 18.149 18.059 20.479 19.913 
        

21. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

 Controladora Consolidado 

 2016 2015 2016 2015 
        
Despesas com folha de pagamento 11.714 9.286 11.706 9.653 
Serviços de terceiros 3.334 2.080 3.432 2.113 
Depreciação e amortização 474 443 476 452 
Despesas com viagens 359 276 362 378 
Água, luz e telefone 212 229 222 233 
Aluguéis e arrendamentos 110 127 135 127 
Despesas com veículos 98 59 105 103 
Materiais de consumo 132 94 193 97 
Despesas de marketing 30 14 30 15 
Despesas de fretes - 1 26 2 
Outras despesas 195 162 212 168 

 16.658 12.771 16.899 13.341 
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22. RESULTADO FINANCEIRO 

 Controladora Consolidado 

 2016 2015 2016 2015 
        
Receita de aplicações financeiras 3.146 1.490 3.342 1.538 
Juros ativos 1.966 1.047 1.975 1.146 
Variação cambial ativa 14.806 4.412 15.332 4.412 

Outras receitas financeiras 3 265 3 271 

Total das receitas financeiras 19.921 7.214 20.652 7.367 

        
Despesas bancárias (205) (423) (220) (470) 
Juros passivos (4.850) (5.786) (5.376) (5.933) 
Variação cambial passiva (8.075) (11.740) (8.075) (11.740) 

Outras despesas financeiras (626) (191) (1.370) (191) 

Total das despesas financeiras (13.756) (18.140) (15.041) (18.334) 

     

Total do resultado financeiro 6.165 (10.926) 5.611 (10.967) 

        

23. PARTES RELACIONADAS 

No decorrer de suas operações, direitos e obrigações são contraídos entre partes 
relacionadas, oriundas de operações de venda e compra de produtos e serviços, como 
também operações de mútuo. Os saldos em aberto de transações com partes relacionadas 
- ativos e passivos - estão demonstrados da seguinte forma: 

 Natureza Consolidado Controladora 

Ativo da operação 2016 2015 2016 2015 

         
H O Sementes Ltda. Comercial (i) - -   - 15 
Macroseeds Sementes S.A. Comercial (i) - 725 - - 

GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Comercial (i) - - - 2.303 

Total contas a receber - nota 6  - 725 - 2.318 
         
GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Comercial (i) - - 3 3 

Total adiantamentos a fornecedores - nota 6   - 3 3 
         
H O Sementes Ltda. Mútuo (ii) - - - 2.583 
GDM Holding S.A. Mútuo (ii) 11.739 54.383 11.739 54.383 

Tecnoseeds Administração e Participações Ltda. Mútuo (ii) 2.168 1.877 2.168 1.877 

Total empréstimos a receber - nota 6  13.907 56.260 13.907 58.843 

 
Passivo         

H O Sementes Ltda. Comercial (i) - - 3 3 

Total fornecedores – nota 13  - - 3 3 

      

 Natureza Consolidado Controladora 

Receitas da operação 2016 2015 2016 2015 

         
Macroseeds Sementes S.A. Comercial (i) - 725  - 
H O Sementes Ltda. Comercial (i) - - 3 - 

GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Comercial (i) - - - 2.303 

Total receitas com partes relacionadas   - 725 3 2.303 

 Natureza Consolidado Controladora 

Reembolso de despesas da operação 2016 2015 2016 2015 

       
H O Sementes Ltda. Comercial (i) - - - 15 

GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Comercial (i) - - - 2.303 

Total reembolso de despesas- com partes relacionadas  - - - 2.318 

         
(i) Transações comerciais: As transações com partes relacionadas, devido a características específicas dos 

contratos, não são precificadas nas mesmas condições de mercado e, consequentemente, não são 
comparáveis às operações com empresas que não são partes relacionadas. 

(ii) Mútuo: Referem-se a contratos de mútuo firmados com vencimento explícito para 2017. 
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Os saldos a receber da H O Sementes Ltda. decorrem de reembolsos de despesas 
previstos em contratos em decorrência da utilização da estrutura administrativa da 
Empresa. O mútuo financeiro entre as empresas é remunerado à taxa de 1,52% a.a. e 
1,27% a.a., com vencimento em 23 de dezembro de 2016 e 30 de junho 2016.  

Os saldos a receber da Macroseeds Sementes S.A. decorrem de faturamento de royalties 
(2015).  

Os saldos a receber da GDM Licenciamento do Brasil Ltda. decorrem de faturamento de 
royalties.  

Os saldos a receber da Tecnoseeds Administração e Participações Ltda. decorrem de 
reembolsos de despesas previstos em contratos em decorrência da utilização da estrutura 
administrativa da Companhia. O mútuo financeiro entre as empresas é remunerado à taxa 
110% sobre CDI, com vencimento em 28 de fevereiro de 2017.  

O mútuo financeiro entre a empresas e GDM Holding S.A. é remunerado à taxa LIBOR 6 
meses + 2,5% ao ano, com vencimento em 18 de agosto de 2017 (USD 2.601.694) e 28 
de junho de 2017 (USD 1.000.838). 

Remuneração do pessoal chave da Administração  

A Administração da Companhia é realizada de forma centralizada pelo sócio majoritário 
(GDM Holding S.A.). 

Durante o ano de 2016 a Companhia reconheceu a título de remuneração global da 
diretoria (pró-labore, bônus, plano de saúde, seguro e outros) o montante de R$ 7.361 
(em 2015 R$ 6.390). 

24. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Gerenciamento dos riscos financeiros 

A Companhia e suas controladas mantém operações com instrumentos financeiros. A 
administração desses instrumentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e 
controles internos visando assegurar liquidez, rentabilidade e segurança. A contratação de 
instrumentos financeiros com o objetivo de proteção é feita por meio de uma análise 
periódica da exposição ao risco que a administração pretende cobrir (câmbio, taxa de 
juros e etc.). A política de controle consiste em acompanhamento permanente das 
condições contratadas versus condições vigentes no mercado. 
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Os saldos contábeis e os valores de mercado 
dos instrumentos financeiros inclusos no 
balanço patrimonial em 31 de dezembro 
estão identificados a seguir: 

Controladora 

  2016 2016 2015 2015 

  
(Valor  

contábil) 
(Valor  
justo) 

(Valor  
contábil) 

(Valor  
justo) 

Ativos financeiros     

Caixa e equivalentes de caixa 47.764 47.764 45.380 45.380 
Contas a receber de clientes e outros créditos 22.275 22.275 69.693 69.693 

Passivos financeiros     
Empréstimos e financiamentos (61.909) (61.909) (105.322) (105.322) 

Fornecedores e outras contas a pagar (1.212) (1.212) (1.977) (1.977) 

  6.918 6.918 7.774 7.774 

        
 
 

Consolidado 

 2016 2016 2015 2015 

 (Valor  
contábil) 

(Valor  
justo) 

(Valor  
contábil) 

(Valor  
justo) 

Ativos financeiros     

Caixa e equivalentes de caixa 56.522 56.522 50.622 50.622 
Contas a receber de clientes e outros créditos 26.328 26.328 66.570 66.570 

Passivos financeiros     
Empréstimos e financiamentos (68.167) (68.167) (106.943) (106.943) 

Fornecedores e outras contas a pagar (3.845) (3.845) (3.190) (3.190) 

  10.838 10.838 7.059 7.059 

     

• Caixa e equivalentes de caixa - Os valores contábeis informados no balanço patrimonial 
são idênticos ao valor justo e suas taxas de remuneração são substancialmente 
baseadas na variação do CDI (certificado de depósito interbancário). 

• Contas a receber de clientes e outros créditos, fornecedores e outras contas a pagar - 
Decorrem diretamente das operações da Companhia e suas controladas, sendo 
mensurados pelo custo amortizado e estão registrados pelo seu valor original, deduzido 
de provisão para perdas. O valor contábil se equivale ao valor justo tendo em vista o 
curtíssimo prazo de liquidação dessas operações (menos de 90 dias). 

Gerenciamento dos riscos financeiros 

Visão geral 

A Companhia e suas controladas possuem uma política formal para gerenciamento de 
riscos, cujo controle e gestão são de responsabilidade da Tesouraria, que se utiliza de 
instrumentos de controle através de sistemas adequados e profissionais capacitados na 
mensuração, análise e gestão de riscos.  

Essa política é monitorada permanentemente por executivos financeiros da Companhia, 
que têm sob sua responsabilidade a definição da estratégia da Administração na gestão 
desses riscos. 

A Companhia e suas controladas possuem exposição para os seguintes riscos resultantes 
de instrumentos financeiros: 

• Risco de crédito 

• Risco de liquidez 

• Risco de mercado 
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Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia e suas controladas para 
cada um dos riscos acima. 

Riscos de crédito 

Risco de crédito é o risco de a Companhia e suas controladas incorrerem em perdas 
decorrentes de clientes, decorrentes da falha destes em cumprir com suas obrigações 
contratuais. O risco é basicamente proveniente das contas a receber de clientes. 

Esses riscos são administrados por normas específicas da Companhia e suas controladas, 
de aceitação de clientes, análise de crédito e estabelecimento de limites de exposição por 
cliente, tendo a sua carteira de clientes pulverizada. O saldo a receber de clientes é 
devidamente verificado e efetuado o registro de provisão para devedores duvidosos, 
quando necessário. 

Risco de liquidez 

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia e suas controladas irão encontrar 
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 da 
Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, 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 da Companhia. 

Risco de mercado 

Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de 
câmbio e taxas de juros, têm nos ganhos da Companhia e suas controladas ou no valor de 
suas participações em instrumentos financeiros. 

O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a 
riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o 
retorno. 

A Companhia e suas controladas cumprem com obrigações financeiras para gerenciar 
riscos de mercado. 

Análise de sensibilidade 

As despesas financeiras provenientes dos financiamentos da Companhia e suas 
controladas são afetadas pelas variações nas taxas de juros, em razão de que alguns de 
seus contratos estão vinculados com taxa de juros LIBOR.  

Nos quadros abaixo são considerados dois cenários, sendo o cenário provável adotado 
pela Companhia e suas controladas. O cenário provável considerou os níveis de mercado 
vigentes na data do encerramento do balanço. 

Para o Cenário I consideramos incremento de 10% nas operações de capitalizações nas 
cotações das taxas de juros e para o Cenário II um aumento de 20%. 

Consolidado e Controladora 

     Possível Remoto 

Posição Risco 
Saldo  
USD 

Cotação  
atual Cotação 

Ganho  
(perda) Cotação 

Ganho  
(perda) 

           
Empréstimos e 
financiamentos 

Aumento da 
taxa Libor (15.451) 1,3177% 1,4494% (20) 1,5812% (41) 

Empréstimos a receber  3.530 1,3177% 1,4494% 5 1,5812% 9 

Exposição líquida 
Aumento da  
taxa Libor (11.921)   (15)  (32) 
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Análise de sensibilidade da exposição em dólar 

Consolidado e Controladora 

     Possível Remoto 

Posição Risco 
Saldo  
USD 

Cotação  
atual Cotação 

Ganho  
(perda) Cotação 

Ganho  
(perda) 

           
Empréstimos e financiamentos  (19.432) 3,2591 3,5850 (6.333) 3,9109 (12.666) 

Empréstimos a receber  3.603 3,2591  3,5850 1.174 3,9109 2.348 

Exposição líquida Aumento no câmbio (15.829)   (5.519)  (10.318) 

            
• Cenário-base - Manutenção da taxa de câmbio, em níveis próximos aos vigentes no  

período de elaboração destas demonstrações. 

• Cenário possível - Aumento de 10% da taxa de câmbio em relação ao nível verificado no 
cenário base. 

• Cenário remoto - Aumento de 20% da taxa de câmbio em relação ao nível verificado no 
cenário base. 

25. COBERTURA DE SEGUROS 

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 
riscos por montantes considerados suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. 

 2016 
     
Incêndios, raio e explosão de qualquer natureza 15.500 
Roubo ou furto 210 
Equipamentos e/ou móveis 50 
Responsabilidade civil - Administração 200 
Responsabilidade civil – Empresa 42.910 
Vendaval e fumaça 5.125 
Danos elétricos 97 
Despesa salvamento 17 
Quebra de vidros 100 
  64.209 
     
Os auditores independentes não avaliaram a suficiência dos montantes contratados para 
cobrir eventuais sinistros. 

26. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 1º de fevereiro de 2017 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária, a qual aprovou 
a distribuição de lucros por conta da reserva de lucros, no montante de R$ 28.528 mil. 

 




