






GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Consolidado Nota Consolidado

ATIVOS explicativa 2017 2016 2016 PASSIVO explicativa 2017 2016 2016

CIRCULANTES CIRCULANTES

Caixa e equivalentes de caixa 5 66.962   47.764   56.522        Fornecedores e outras contas a pagar 12 6.841     1.212     3.845          

Contas a receber de clientes e outros créditos 6 4.940     8.368     12.421        Empréstimos e financiamentos (CP) 13 25.554   25.978   32.217        

Estoques 7 6.447     5.712     5.614          Obrigações sociais 3.916     3.384     3.536          

Impostos a recuperar 6.805     2.673     2.733          Obrigações tributárias 14 2.968     31.820   34.524        

Despesas antecipadas 715        1.125     1.125          Distribuição de lucros a pagar 16 3.910     1.986     1.986          

Total dos ativos circulantes 85.869   65.642   78.415        Total dos passivos circulantes 43.189   64.380   76.108        

NÃO CIRCULANTES NÃO CIRCULANTES

Depósito judiciais 15 279        -            -                 Empréstimos e financiamentos (LP) 13 31.572   35.931   35.950        

Outros investimentos 8 -            4.722     4.722          Imposto de renda e contribuição social diferidos 9 17.483   13.353   12.785        

Partes relacionadas 6 -            13.907   13.907        Provisão para perda de investimentos -            -            688            

Investimentos -            7.085     -                 Provisão para riscos 15 -            91          91              

Imobilizado 10 32.461   31.305   31.588        Total dos ativos não circulantes 49.055   49.375   49.514        

Intangível 11 108.609  87.681   93.625        

Total dos ativos não circulantes 141.349  144.700  143.842      PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social 16 29.914   29.842   29.842        

Reserva legal 5.983     3.606     3.606          

Reserva de capital 16 686        686        686            

Reserva de retenção de lucros 98.391   62.453   62.453        

Total do patrimônio líquido atribuível aos controladores 134.974  96.587   96.587        

Participação de não controladores -            -            48              

      

TOTAL DO ATIVO 227.218  210.342  222.257      TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO 227.218  210.342  222.257      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual Individual
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota Consolidado

explicativa 2017 2016 2016

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 17 177.648  148.076  158.954          

CUSTO DAS VENDAS 18 (25.963)  (21.095)  (23.871)          

   

LUCRO BRUTO 151.685  126.981  135.083          

Despesas comerciais 19 (22.718)  (18.149)  (20.479)          

Despesas gerais e administrativas 20 (19.164)  (16.658)  (16.899)          

Resultado com equivalência patrimonial 2.273     3.209     91                  

Outros resultados operacionais 377        291        290                

   

RESULTADO ANTES DAS DESPESAS

FINANCEIRAS LIQUIDAS E IMPOSTOS 112.453  95.674   98.086           

Receitas financeiras 21 2.702     5.115     5.320             

Despesas financeiras 21 (6.165)    (5.681)    (6.966)            

Variação cambial líquida 21 (1.659)    6.731     7.257             

   

DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS (5.122)    6.165     5.611             

   

RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 107.331  101.839  103.697          

Imposto de renda e contribuição social correntes 14 (25.245)  (23.847)  (26.256)          

Imposto de renda e contribuição social diferidos 14 (4.143)    (5.866)    (5.297)            

   

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 77.943   72.126   72.144           

RESULTADO ATRIBUÍDO AOS 

Acionistas controladores 72.126           

Acionistas não controladores 18                  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Consolidado

2017 2016 2016

 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 77.943 72.126 72.144      

 

Outros resultados abrangentes -          -          -               

    

RESULTADO ABRANGENTE TOTAL 77.943 72.126 72.144      

 

RESULTADO ATRIBUÍDO AOS

Acionistas controladores 72.126      

Acionistas não controladores 18             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2017

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Ajuste
Reserva de avaliação Participação Total do

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

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 29.842   686        -          51.989      288            -               82.805   30                82.835    

Ajuste de avaliação patrimonial reflexa -            -            -          -               (288)           288           -            -                  -             

Lucro líquido do exercício -            -            -          -               -                72.126      72.126   18                72.144    

Destinação:

Reserva legal 16c -            -            3.606   -               -                (3.606)      -            -                  -             

Juros sobre capital próprio 16c -            -            -          -               -                (2.337)      (2.337)    -                  (2.337)    

Distribuição de lucros 16c -            -            -          -               -                (56.007)    (56.007)  -                  (56.007)  

Constituição de reserva de retenção de lucros 16c -            -            -          10.464      (10.464)    -            -                  -             

         

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 29.842   686        3.606   62.453      -                -               96.587   48                96.635    

Aumento capital social pela incorporação 16a 72          72          -                  72          

Transações com não controladores -            (48)              (48)         

Lucro líquido do exercício 77.943      77.943   -                  77.943    

Destinação:

Reserva legal 16c 2.377   (2.377)      -            -                  -             

Juros sobre capital próprio 16c (4.600)      (4.600)    -                  (4.600)    

Distribuição de lucros 16c (35.028)    (35.028)  -                  (35.028)  

Constituição de reserva de retenção de lucros 16c 35.938      (35.938)    -            -                  -             

         

SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 29.914   686        5.983   98.391      -                -               134.974  -                  134.974  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

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

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 2017

(Em milhares de reais - R$)

Consolidado

2017 2016 2016

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS

Lucro líquido do exercício 77.943         72.126   72.144       

Resultado de equivalência patrimonial (2.273)         (3.209)    (91)            

Constituição provisão para créditos de liquidação duvidosa 998             108        108            

Juros provisionados 5.310          4.693     5.008         

Depreciação 3.761          3.483     3.484         

Amortização 10.048         6.721     7.994         

Perda(ganho) imobilizado/investimento alienado 501             378        461            

Variação cambial 3.172          (9.764)    (10.291)      

Provisão para contingências (91)              91          91              

Imposto de renda e contribuição social diferidos 4.143          5.866     5.297         

Variações em:

Contas a receber de clientes e outros créditos 4.139          2.374     (2.219)        

Estoques 193             (1.402)    (174)           

   Pagamentos antecipadosImpostos a recuperar (4.070)         (606)      (640)           

Despesas antecipadas 410             290        293            

Outros investimentos 4.722          (615)      (615)           

Fornecedores e outras contas a pagar 4.087          (765)      655            

Obrigações sociais 532             786        701            

Obrigações tributárias (3.660)         24.881   28.932       

Caixa gerado pelas atividades operacionais, antes de juros e impostos 109.865       105.436 111.138     

Juros pagos (5.005)         (5.694)    (5.719)        

Impostos pagos sobre o lucro (25.245)       (20.289)  (22.526)      

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 79.615         79.453   82.893       

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

Aumento de caixa pela incorporação 5.278          -            -                

Aquisição ativo imobilizado (4.775)         (4.399)    (4.586)        

Integralização de capital em investida (850)            -            -                

Aquisição ativo intangível (28.852)       (25.958)  (27.986)      

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (29.199)       (30.357)  (32.572)      

FLUXO DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO

Recursos provenientes de novos empréstimos e financiamentos 28.782         12.971   19.460       

Pagamento de empréstimos e financiamentos (36.594)       (40.681)  (42.296)      

Partes relacionadas 14.298         39.998   37.415       

Distribuição de lucros pagos (37.704)       (59.000)  (59.000)      

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (31.218)       (46.712)  (44.421)      
   

AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 19.198         2.384     5.900         

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO EXERCÍCIO 47.764         45.380   50.622       

   

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FINAL DO EXERCÍCIO 66.962         47.764   56.522       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Individual
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GDM GENÉTICA DO BRASIL S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(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 quotas de responsabilidade limitada, com alteração 

aprovada em Assembleia de Transformação da Natureza Jurídica de Sociedade Limitada 

em Sociedade Anônima. 

A Companhia 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) licenciamento de direitos de propriedade intelectual (cultivares) e industrial;  

(b) produção, beneficiamento e comercialização de sementes, mudas, cultivares e 

material genético agrícola; (c) importação e exportação de qualquer classe de sementes, 

mudas, cultivares e material genético agrícola; e (d) representação comercial de direitos 

de propriedade intelectual de terceiros. 

Em 31 de dezembro de 2016, a Companhia possuía investimentos em controladas diretas 

e indiretas, bem como em coligada, os quais foram integralmente alienados ou 

incorporados, conforme sumariado na nota explicativa nº 2. 

2. ENTIDADES CONTROLADAS E DEMAIS INVESTIMENTOS 

Segue abaixo as informações dos investimentos da Companhia: 

    Participação acionária % 

  País 2017 2016 

GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Brasil - 99,00% 

       

A seguir, a movimentação do saldo de investimento em controlada da Companhia. 

   País 
Saldo inicial 
31.12.2016 Resultado Incorporação 

Saldo final 
31.12.2017 

          
GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Brasil 7.085 44 (7.129) - 

   7.085 44 (7.129) - 

         

GDM Licenciamento do Brasil Ltda. 

Era 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 daquela 

empresa pela Companhia, conforme Assembleia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 

13 de fevereiro de 2017. 
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Os saldos da GDM Licenciamento do Brasil Ltda. incorporados nos saldos contábeis da 

Companhia foram: 

   Saldos 

     
ATIVO  

Caixa e equivalentes de caixa 5.278 

Contas a receber 1.988 

Estoques 928 

Impostos a recuperar 62 

Partes relacionadas 850 

Impostos diferidos 13 

Imobilizado 47 

Intangível 2.124 

  

PASSIVO  

Fornecedores (1.004) 

Empréstimos e financiamentos (12) 

Obrigações tributárias (53) 

Provisão para perdas em controladas (3.020) 

  

PATRIMÔNIO LÍQUIDO  

Aumento de capital social (72) 

Acervo líquido incorporado  7.129 

    

A controlada, por sua vez, possuía investimentos em outras entidades, os quais passaram 

a ser temporariamente investimentos diretos da Companhia, conforme demonstrado 

abaixo: 

    

Participação  

acionária - % 

   País 2017 2016 

       
Nexsem Sementes Ltda. Brasil - 50,00% 

H O Sementes Ltda. Brasil - 99,00% 

       

A seguir, a movimentação do saldo de investimentos em controladas indiretas. 

   

Saldo inicial 
31.12.2016 

Aumento 
de capital Resultado 

 
Incorporação Alienação 

Saldo final 
31.12.2017 

            
         
Nexsem Sementes Ltda. (688) 850 (103) (59) - - 

H O Sementes Ltda. (2.332) - (522) -  2.854 - 

  (3.020) 850 (625) (59) 2.854 - 

           

Nexsem Sementes Ltda. 

A Nexsem Sementes Ltda. era uma empresa brasileira criada em 14 de novembro de 

2012, originalmente chamada de RF Sementes Ltda. A empresa possuía como acionistas 

controladores a GDM Licenciamento do Brasil Ltda. e a Dow Agrociences Sementes & 

Biotecnologia Ltda. e suas atividades principais estavam relacionadas à produção e venda 

de sementes de soja e revenda de sementes de milho. A empresa operava com sementes 

cuja tecnologia era desenvolvida por suas controladoras. 
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O controle das operações da empresa era 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 decisão dos sócios, as operações da empresa foram encerradas em 18 de outubro de 

2017, liquidando a totalidade dos bens da empresa, sendo os saldos residuais 

incorporados aos saldos da Companhia. 

H O Sementes Ltda. 

A H O Sementes Ltda. é uma empresa brasileira, dedicada à pesquisa e ao desenvolvimento 

de sementes de soja. Até setembro de 2017, era subsidiária integral da Companhia, quando 

teve a sua participação vendida por R$31 (correspondente a US$10,000) à Hosemillas 

Holding S.A., gerando um ganho de R$2.854, reconhecido na rubrica “Outros resultados 

operacionais”. 

Em 31 de dezembro de 2016, as informações dos referidos investimentos eram as 

seguintes: 

      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)  

         

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras 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 foi autorizada e aprovada pela Administração 

em 5 de abril de 2018. 

Base de elaboração 

As demonstrações financeiras 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, as quais foram aplicadas de 

forma consistente nos exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras, é como 

segue: 
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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. 

(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, incluindo os 

impostos sobre vendas. 
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(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. 

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 parceiros 

multiplicadores de sementes, 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, desde que seja 

provável que os benefícios econômicos futuros deverão fluir para a Companhia e o 

valor da receita possa ser mensurado com confiabilidade, a qual é efetivada no 

momento que os multiplicadores informam seus volumes de vendas, 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. 

c) Receitas financeiras e despesas financeiras  

As receitas e despesas financeiras da Companhia 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 segundo a competência 

definida pela passagem do tempo. 

d) Moeda estrangeira 

Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda 

funcional da Companhia. 

(i) Transações em moeda estrangeira 

Transações em moeda estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda 

funcional, 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.  

As diferenças de moedas estrangeiras resultantes da reconversão são geralmente 

reconhecidas no resultado.  

e) Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido da 

Companhia 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 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 espera recuperar ou liquidar o valor 

contábil de seus ativos e passivos. 

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. 
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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. 

(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 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: 

 Há viabilidade técnica de complementar o ativo intangível para que seja 

disponibilizado para uso ou venda. 

 Há a intenção de se completar o ativo intangível e usá-lo ou vendê-lo. 
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 Há a habilidade de usar ou vender o ativo intangível. 

 É sabido como o ativo intangível irá gerar prováveis benefícios econômicos 

futuros. 

 Há disponibilidade de adequados recursos técnicos, financeiros e outros para 

completar o desenvolvimento do ativo intangível e para usá-lo ou vendê-lo. 

 Há 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 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 custo, 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 for 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 de 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 continuar a 

controlar o ativo transferido, é reconhecida a participação retida e o respectivo 

passivo nos valores que terá de pagar. 

Os instrumentos financeiros ativos utilizados pela Companhia 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, se 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.  

  



GDM Genética do Brasil S.A. 

17 

Baixa de passivos financeiros  

Os passivos financeiros são baixados somente quando as obrigações da 

Companhia 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 utilizados pela Companhia 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 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 dos fluxos de caixa esperados de 

um grupo de ativos financeiros. 

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado 

A Companhia considera 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 utiliza 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 

considera que não há expectativas razoáveis de recuperação, os valores são 

baixados. Quando um evento subsequente indica uma redução da perda de valor, 

a redução 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, 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 Unidades Geradoras de Caixa (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 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 

A seguir são apresentadas as normas novas e revisadas que passaram a ser aplicáveis 

a partir de 1º de janeiro de 2017. A aplicação dessas normas não teve impacto 

relevante nos montantes divulgados no exercício atual, nem em exercícios anteriores: 

 Alterações à IAS 7 (CPC 03): Iniciativa de divulgação; 

 Alterações à IAS 12 (CPC 32): Reconhecimento de impostos diferidos ativos para 

perdas a realizar; e 

 Melhorias anuais: Ciclo de IFRS 2014-2016. 

A partir do exercício iniciado em 1º de janeiro de 2018, os pronunciamentos contábeis 

CPC 47 – Receita de contratos com clientes (IFRS 15) e CPC 48 – Instrumentos 

financeiros (IFRS 9) tornam-se efetivos. A Companhia não adotou antecipadamente 

essas normas nessas demonstrações financeiras. 

 CPC 47 (IFRS 15) – Receita de contratos com clientes: estabelece princípios para o 

registro da receita provenientes de contratos com clientes e sua divulgação. 

Substituirá os pronunciamentos vigentes de reconhecimento de receita. 

 CPC 48 (IFRS 9) – Instrumentos financeiros: introduz novas exigências para a 

classificação, mensuração, impairment, contabilidade de hedge e reconhecimento 

de ativos e passivos financeiros. 

A partir de 1º de janeiro de 2019 estará vigente a seguinte norma, a qual não foi 

adotada nessas demonstrações contábeis e não será adotada antecipadamente: 

 CPC 06 (R2) (IFRS 16) – Operações de arrendamento mercantil: introduz 

exigências para o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação de 

arrendamentos. A norma estabelece o reconhecimento pelo arrendatário dos ativos 

e dos passivos para todos os contratos de arrendamento, a menos que o seu prazo 

seja inferior a doze meses ou o valor do ativo objeto do leasing tenha valor não 

significativo. Para os arrendadores não há alterações substanciais, devendo se 

manter a classificação dos contratos de leasing como operacionais ou financeiros, 

conforme definido no IAS 17 – norma internacional equivalente. 

A Companhia não adotou de forma antecipada tais alterações em suas demonstrações 
financeiras de 31 de dezembro de 2017.  

4. PRINCIPAIS JULGAMENTOS CONTÁBEIS E FONTES DE INCERTEZA NAS ESTIMATIVAS 

Na aplicação das políticas contábeis da Companhia descritas na nota explicativa nº 3, a 

Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas a respeito da apuração dos 

valores contábeis dos ativos e passivos 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. 
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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 10 - Imobilizado (vida útil dos ativos imobilizados); 

 Nota 11 - Intangível (vida útil dos ativos intangíveis); 

 Nota 15 – Provisão para riscos; e 

 Nota 23 - Instrumentos financeiros. 

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

   Individual Consolidado 

  2017 2016 2016 

        
Caixa 11 2 3 

Conta corrente 19.068 412 841 

Conta corrente em moeda estrangeira 912 31 31 

Aplicações financeiras  46.971 47.319 55.647 

   66.962 47.764 56.522 

       

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 

  Individual Consolidado 
 Nota 2017 2016 2016 

        

Clientes a receber de clientes  6.274 8.444 12.480 

(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (2.321) (1.323) (1.323) 

  3.953 7.121 11.157 

        
Outras contas a receber:     

Adiantamentos a fornecedores  369 607 612 
Adiantamentos a fornecedores - partes relacionadas 22 - 3 - 
Empréstimos a receber - partes relacionadas 22 - 13.907 13.907 

Outros recebíveis  618 637 652 

    987 22.275 26.328 

      
Circulante  4.940 8.368 12.421 
Não circulante – partes relacionadas  - 13.907 13.907 
        

A exposição da Companhia a riscos de crédito e de mercado e perdas por redução ao valor 

recuperável relacionadas a “Contas a receber de clientes e outros créditos” está divulgada 

na nota explicativa nº 23. 
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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 no caso 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, contas a receber vencidas após esse 

período geralmente não são mais recuperáveis, ou quando não há expectativa clara de 

realização. 

A composição das contas a receber por vencimento (aging list) é a seguinte: 

    2017 

  Individual 

Valores a vencer:  
De 1 a 60 dias 2.051 

De 61 a 180 dias 1.719 

Vencidos:  

De 1 a 60 dias 997 

De 61 a 90 dias 58 

Acima de 91 dias 1.449 

   6.274 

    

7. ESTOQUES 

   Individual Consolidado 

   2017 2016 2016 

        
Sementes acabadas 1.384 993 839 

Produção de sementes em processo 823 1.243 1.251 

Insumos e materiais de laboratório 4.240 3.476 3.524 

   6.447 5.712 5.614 

        

A Administração espera que os estoques sejam recuperados em um período inferior a 12 

meses. 

8. OUTROS INVESTIMENTOS 

   Individual Consolidado 

   2017 2016 2016 

       

Aplicações financeiras (a) - 4.721 4.721 

Outros investimentos - 1 1 

   - 4.722 4.722 

       

Aplicações financeiras 

(a) Compreendem aplicações financeiras dadas em garantia de empréstimos bancários, 
conforme detalhado na nota explicativa nº 13. 
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9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 

   Ativo Passivo Líquido 

   2017 2016 2017 2016 2017 2016 

Individual:       

Provisões diversas 195 140 - - 195 140 
Provisão para fretes 459 459 - - 459 459 
Provisão para créditos de liquidação 

duvidosa 758 419 - - 758 419 
Despesas elegíveis - inovação 

tecnológica (a) - - (18.191) (13.551) (18.191) (13.551) 
Diferença entre depreciação fiscal e 

societária - - (704) (820) (704) (820) 

Total 1.412 1.018 (18.895) (14.371) (17.483) (13.353) 

          
Consolidado:       

Total individual - 1.018 - (14.371) - (13.353) 
Provisões diversas - 12 - - - 12 

Prejuízo fiscal controlada - 556 - - - 556 

Total consolidado - 1.586 - (14.371) - (12.785) 

          
(a) Despesas elegíveis - inovação tecnológica, são utilizados os seguintes incentivos, conforme base legal a 

seguir: 

 Exclusão de 80% (60% em 2016) dos dispêndios efetuados com pesquisa tecnológica e 
desenvolvimento de inovação tecnológica, na determinação do lucro real e da base da CSLL (diferença 
permanente); 

 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 80% (60% em 2016) dos dispêndios) (diferença 
permanente); 

 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, os valores registrados no 
ativo imobilizado a título de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos, novos, destinados à 
utilização nas atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica (diferença 
temporária); 

 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 (diferença temporária). 

Os incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação 

tecnológica estão tratados nos artigos 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. IMOBILIZADO 

   Taxa de Individual Consolidado 

Rubrica 

depreciação 
% 

Custo 
corrigido 

Depreciação 
acumulada 2017 2016 2016 

          
Terrenos - 7.725 - 7.725 7.725 7.725 
Edifícios 4% 11.117 (1.693) 9.424 9.871 9.871 
Máquinas e equipamentos 10% - 20% 13.354 (6.655) 6.699 6.361 6.492 
Veículos 20% 6.965 (2.591) 4.374 3.355 3.398 
Móveis e utensílios 10% 1.292 (484) 808 822 849 
Equipamentos de informática 20% 1.223 (648) 575 365 393 
Imobilizado em andamento - 158 - 158 - 17 
Melhoria em imóveis de terceiros 10% 516 (87) 429 494 513 

Instalações 10% 3.594 (1.325) 2.269 2.312 2.330 

   45.944 (13.483) 32.461 31.305 31.588 
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a) Movimentação do custo e depreciação 

 Individual Consolidado 

Rubrica 2016 Aquisições Incorporação Transferências Alienação Depreciação 

Baixas 

deprec. 2017 2016 

             
Terrenos 7.725 - - - - - - 7.725 7.725 

Edifícios 9.871 - - - (2) (445) - 9.424 9.871 

Máquinas e 

equipamentos 
6.361 1.958 - 2 (237) (1.390) 5 6.699 6.492 

Veículos 3.355 2.432 41 - (861) (1.262) 669 4.374 3.398 

Móveis e utensílios 822 110 1 (2) (1) (122) - 808 849 

Equipamentos de 

informática 
365 360 5 - (63) (140) 48 575 393 

Imobilizado em 
andamento 

- 403 - (245) - - - 158 17 

Melhoria em imóveis 

de terceiros 
494 2 - - - (67) - 429 513 

Instalações 2.312 47 - 245 - (335) - 2.269 2.330 

 
31.305 5.312 47 - (1.164) (3.761) 722 32.461 31.588 

            

Garantias 

Existiam bens do ativo imobilizado oferecidos a terceiros como garantias sobre 

empréstimos bancários, no montante de R$3.546 (R$3.784 em 2016), conforme 

detalhado na nota explicativa 13. 

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 2017, a Administração não 

identificou indicadores de que o ativo imobilizado poderia apresentar problemas de 
recuperabilidade. 

11. INTANGÍVEL 

Rubrica 

Taxa de 
amortização 

% 

Individual Consolidado 

Custo Amortização 
2017 2016 2016 corrigido acumulada 

          
Gasto com desenvolvimento 

de produtos 
20% 

133.309 (24.792) 108.517 87.567 93.511 

Softwares 20% 464 (372) 92 114 114 

    133.773 (25.164) 108.609 87.681 93.625 

          

a) Movimentação do custo e amortização 

 Individual Consolidado 

Rubrica 2016 Aquisições Incorporação Amortização Alienação 2017 2016 

           
Gasto com 

desenvolvimento 
de produtos 87.567 28.810 2.124 (9.984) - 108.517 93.511 

Softwares 114 42 - (64) - 92 114 

    87.681 28.852 2.124 (10.048) 0 108.609 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. 
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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 2017, a Administração não 

identificou indicadores de que o ativo intangível poderia apresentar problemas de 
recuperabilidade. 

12. FORNECEDORES E OUTRAS CONTAS A PAGAR 

   Nota Individual Consolidado 

   2017 2016 2016 
        
Fornecedores nacionais  2.407 926 1.008 

Fornecedores nacionais – partes relacionadas 22 - 3 - 

Outras contas a pagar  - - 12 

Adiantamento de clientes  3.956 51 1.821 

Provisões diversas  478 232 1.004 

    6.841 1.212 3.845 

       

13. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

    Individual 

Modalidade Moeda Taxas Garantias 2017 2016 

      
 

  

Financiamento de 
importação (FINIMP/NCE) 

US$ 3,50% a 3,70% a.a. + 
variação cambial 

Aplicação 
financeira - 1.687 

    
 

  
  

Capital de giro US$ 4,22% a 5,37% a.a. + 
variação cambial Aval dos sócios 53.580 55.420 

        

Capital de giro R$ 9,5% a 12,75% a.a. Aplicação 
financeira - 1.018 

Leasing R$ 1,14% a 1,47% a.m. Alienação de bens 3.487 3.606 
Finame R$ 2,99% a 6,00% a.a. Alienação de bens 59 178  

 
  

57.126 61.909 

     
  

  
Circulante  

  
25.554 25.978 

Não circulante  
  

31.572 35.931  
 

  
57.126 61.909 
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    Consolidado 

Modalidade Moeda Taxas Garantias 2016 

        

Financiamento de 
importação (FINIMP/NCE) 

US$ 3,50% a 3,70% a.a. +  
variação cambial Aplicação financeira 1.687 

        

Capital de giro US$ 4,22% a 5,07% a.a. +  
variação cambial  Aval dos sócios  61.643 

        

Capital de giro R$ 9,5% a 12,75% a.a. Aplicação financeira 1.018 
Leasing R$ 1,14% a 1,47% a.m. Alienação de bens 3.641 
Finame R$ 2,99% a 6,00% a.a.  Alienação de bens 178  

   68.167 

     

Circulante    32.217 

Não circulante    35.950 

     

Compromissos (covenants) 

O contrato de financiamentos mantidos pela Companhia junto às instituições financeiras 

contém cláusulas de compromissos (covenants), relacionados a aspectos administrativos, 

operacionais e atendimento de indicadores financeiros da Companhia e, também da sua 

controladora. Em 2017 a Companhia atendeu às respectivas obrigações impostas por tais 

compromissos mantidos com instituições financeiras. 

Garantias 

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por aval dos sócios e alienação de 

bens no montante de R$3.546 (R$3.784 em 2016). Adicionalmente, em 31 de dezembro 

de 2016 havia aplicações financeiras restritas para garantia de empréstimos e 

financiamentos, no montante de R$4.721. 

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

   2017 

   Individual 

     
Até 1 ano 25.554 

De 1 a 3 anos 31.572 

   57.126 

      

14. OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

   Individual Consolidado 

   2017 2016 2016 

       
Imposto de renda a recolher - 14.816 16.176 

Contribuição social a recolher - 5.473 5.974 

COFINS a recolher 1.410 8.774 9.446 

PIS a recolher 294 1.902 2.048 

IRRF a recolher 1.196 784 807 

Outros impostos a recolher 68 71 73 

   2.968 31.820 34.524 
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A despesa de imposto de renda e contribuição social do exercício pode ser conciliada com 

o lucro contábil – conciliação da taxa efetiva: 

 Individual 

 2017 2016 

 

Imposto Contribuição 

Total 

Imposto Contribuição 

Total de renda social de renda social 

          
Resultado antes dos impostos 107.331 107.331  101.839 101.839  
Adições/exclusões permanentes:        

Adições 874 1.286  1.420 643  

Exclusões (a) (21.455) (21.455)  (15.547) (15.547)  
Base de cálculo 86.750 87.162  87.712 86.935  
          
Alíquota 15% 9%  15% 9%  
Adicional do imposto de renda 10% -  10% -  
          
Total do imposto de renda e 

contribuição social antes das 
doações (21.663) (7.845)  (21.929) (7.824) 

 

Doações 120 -   40 -  
Total do imposto de renda e 
contribuição social (21.543) (7.845)  (21.889) (7.824) 0 
       

   
Imposto de renda e contribuição 
social correntes 

(18.676) (6.569) (25.245) (18.482) (5.365) (23.847) 

Imposto de renda e contribuição 
social diferidos (2.867) (1.276) (4.143) (3.407) (2.459) (5.866) 

       
   

Taxa efetiva 20% 7% 27% 21% 8% 29% 

          
 

 Consolidado 

 2016 

 

Imposto Contribuição 

Total de renda social 

       
Resultado antes dos impostos 103.697 103.697  
Adições/exclusões 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 (20.247) (6.009) (26.256) 

       
Imposto de renda e contribuição social diferidos    
Calculado com base no lucro real (2.989) (2.308) (5.297) 

       
Total (23.236) (8.317) (31.553)  

       
Taxa efetiva 22% 8% 30% 

       
(a) As exclusões são representadas substancialmente por gastos com inovação tecnológica, por força de incentivos 

fiscais, conforme nota explicativa nº 9. 

15. PROVISÃO PARA RISCOS 

A Companhia é parte envolvida em processos nas esferas administrativa e judicial de 

naturezas tributárias 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 segue: 
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    Individual Consolidado 

  Nota 2017 2016 2016 

        

Depósito judicial  (279) - - 

Trabalhista  - 91 91 

Tributária (a) 1.741 1.741 1.741 

(-) Depósitos judiciais (a) (1.741) (1.741) (1.741) 

  (279) 91 91 

       

(a) Tributária: A Companhia está 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 natureza tributária, 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$1.278 

(R$1.276 em 2016). 

16. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) Capital social 

Composição do capital social 

Acionistas 

Número  

de ações 

% do 

capital social 

      
GDM Holding S.A. 29.913.715 99,99% 

Gerardo Luis Bartolomé 1 0,01% 

 29.913.716 100,00% 

      

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 29.841.700 ações ordinárias nominativas, sem valor 

nominal. 

Em 13 de fevereiro de 2017, com a incorporação da empresa GDM Licenciamento do 

Brasil Ltda., foi incrementado o capital em R$72 (correspondente a 72.016 novas 

ações) totalizando um capital social de R$29.914 representado por 29.913.716 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 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 referente à sua participação. 
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c) Reserva legal  

Constituída de acordo com o previsto no artigo 193 da Lei nº 6.404/76, equivalente a 

5% do resultado do exercício, limitado a 20% do capital social. Tem por fim assegurar 

a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 

prejuízos ou aumentar o capital. 

d) 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. 

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. 

Por deliberação da Diretoria, a Companhia 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. 

No ano de 2017, foram realizadas distribuições de dividendos em montante superior ao 

dividendo mínimo obrigatório, conforme demonstrado abaixo: 

 Valor 

    

Lucro líquido do exercício 77.943 

(-) Reserva legal (2.377) 

Base para fins de dividendo mínimo obrigatório 75.566 

Dividendo mínimo obrigatório – 25% 18.892 

Dividendos complementares 20.736 

Total dos dividendos distribuídos em 2017 39.628 

    

A distribuição dos dividendos em 2017 foi aprovada em Assembleias Gerais 

Extraordinárias (AGEs), realizadas nos dias 1 e 16 de fevereiro e 29 de dezembro de 

2017. Os montantes aprovados foram R$28.528, R$6.500 e R$4.600, 

respectivamente. 

A distribuição de dividendos, incluindo distribuição realizada via Juros sobre Capital 

Próprio (JSCP), no montante de R$39.628 (R$58.344 em 2016), foi destacada do 

patrimônio líquido, em contrapartida do passivo circulante. Vide abaixo movimentação 
do saldo de dividendos a pagar nos períodos. 
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   Valor 

    
Saldo em 1º de janeiro de 2016 (Individual e Consolidado) 2.642 

Distribuição de dividendos 58.344 

Dividendos pagos, incluindo IRRF s/ JSCP (59.000) 

Saldo em 31 de dezembro de 2016 (Individual e Consolidado) 1.986 

    

Distribuição de dividendos em 2017 39.628 

Dividendos pagos, incluindo IRRF s/ JSCP (37.704) 

Saldo em 31 de dezembro de 2017 3.910 

     

17. RECEITAS 

 Individual Consolidado 

   2017 2016 2016 

       
Receitas de royalties 146.617 121.729 130.201 

Venda de sementes 31.724 19.632 23.639 

Outras receitas 20.149 24.509 24.509 

   198.490 165.870 178.349 

      

Impostos sobre vendas:    
ICMS (1.079) (596) (843) 

COFINS (12.482) (10.888) (11.579) 

PIS (2.709) (2.363) (2.513) 

   (16.270) (13.847) (14.935) 

      

Devoluções e abatimentos:    
Vendas canceladas (1.460) (913) (1.129) 

Outros descontos (3.112) (3.034) (3.331) 

   (4.572) (3.947) (4.460) 

   177.648 148.076 158.954 

      

18. CUSTO DAS VENDAS 

   Individual Consolidado 

   2017 2016 2016 

      

Custo das mercadorias vendidas 15.979 14.377 15.880 

Amortização (custo) 9.984 6.601 7.874 

Outros custos - 117 117 

   25.963 21.095 23.871 
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19. DESPESAS COMERCIAIS 

   Individual Consolidado 

  2017 2016 2016 

        
Despesas com folha de pagamento 11.185 8.891 9.889 

Despesas de marketing 2.209 2.251 2.325 

Despesas de fretes 982 586 736 

Despesas com veículos 1.921 1.500 1.712 

Provisão para créditos de liquidação duvidosa 998 17 17 

Despesas com viagens 1.937 1.385 1.629 

Materiais de consumo 617 342 488 

Serviços de terceiros 1.097 678 1.104 

Depreciação e amortização 659 739 753 

Água, luz e telefone 109 260 272 

Aluguéis e arrendamentos 194 336 338 

Outras despesas 810 1.164 1.216 

 22.718 18.149 20.479 

       

20. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS 

   Individual Consolidado 

   2017 2016 2016 

       
Despesas com folha de pagamento 13.472 11.714 11.706 

Serviços de terceiros 2.024 3.334 3.432 

Depreciação e amortização 1.061 474 476 

Despesas com viagens 548 359 362 

Água, luz e telefone 712 212 222 

Aluguéis e arrendamentos 439 110 135 

Despesas com veículos 99 98 105 

Materiais de consumo 6 132 193 

Despesas de marketing 49 30 30 

Despesas de fretes - - 26 

Outras despesas 754 195 212 

   19.164 16.658 16.899 

      

21. RESULTADO FINANCEIRO 

   Individual Consolidado 

  2017 2016 2016 

       
Receita de aplicações financeiras 1.459 3.146 3.342 

Juros ativos 1.243 1.966 1.975 

Outras receitas financeiras - 3 3 

Total das receitas financeiras 2.702 5.115 5.320 

       
Despesas bancárias (193) (205) (220) 

Juros passivos (5.131) (4.850) (5.376) 

Outras despesas financeiras (841) (626) (1.370) 

Total das despesas financeiras (6.165) (5.681) (6.966) 

    

Variação cambial líquida (1.659) 6.731 7.257 

    

Total do resultado financeiro (5.122) 6.165 5.611 
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22. 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 Individual Consolidado 
 da operação 2017 2016 2016 
        

Ativo     
GDM Licenciamento do Brasil Ltda. Comercial (i) - 3 - 
Total adiantamentos a fornecedores - nota 6  - 3 - 

GDM Holding S.A. Mútuo (ii) - 11.739 11.739 

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

Total empréstimos a receber - nota 6  - 13.907 13.907 

       

Passivo       

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

Total fornecedores – nota 13  - 3 - 

    
   

Receitas     

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

Total receitas com partes relacionadas   - 3 - 

       
 

(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. 

O mútuo financeiro entre a Companhia e Tecnoseeds Administração e Participações Ltda. 

era remunerado à taxa 110% sobre CDI, com vencimento em 28 de fevereiro de 2017.  

O mútuo financeiro entre a Companhia e GDM Holding S.A. era remunerado à taxa LIBOR 

6 meses + 2,5% ao ano, com vencimentos em 18 de agosto de 2017 (equivalente a 

US$2,601,694) e 28 de junho de 2017 (equivalente a US$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 2017 a Companhia reconheceu a título de remuneração global da 

diretoria (pró-labore, bônus, plano de saúde, seguro e outros) o montante de R$7.685 

(R$7.361 em 2016). 

23. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

Gerenciamento dos riscos financeiros 

A Companhia 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: 

   Individual 

  2017 2017 2016 2016 

   
Valor Valor Valor Valor 

contábil justo contábil justo 

       
Ativos financeiros     

Caixa e equivalentes de caixa 66.962 66.962 47.764 47.764 

Contas a receber de clientes e outros créditos 4.940 4.940 22.275 22.275 

Passivos financeiros     

Empréstimos e financiamentos (57.126) (57.126) (61.909) (61.909) 

Fornecedores e outras contas a pagar (6.841) (6.841) (1.212) (1.212) 

  7.935 7.935 6.918 6.918 

         

 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, 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). 

 Empréstimos e financiamentos – são classificados como outros passivos financeiros, e 

são contabilizados inicialmente pelo valor justo, líquidos dos custos da transação.  

Posteriormente, são mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de 

juros efetivos. Os valores justos se aproximam dos valores contábeis, já que as taxas 

contratadas se aproximarem das taxas de mercado. 

Gerenciamento dos riscos financeiros 

Visão geral 

A Companhia possui 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 possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos 

financeiros: 

 Risco de crédito 

 Risco de liquidez 

 Risco de mercado 

Esta nota apresenta informações sobre a exposição da Companhia para cada um dos 

riscos acima.  
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Riscos de crédito 

Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer 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 e dos recursos depositados e 

aplicados em instituições financeiras. 

Esses riscos são administrados por normas específicas da Companhia, 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. 

As aplicações financeiras são efetuadas em instituições de baixo risco de crédito, conforme 

avaliação realizada pela Administração.  

Risco de liquidez 

Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá 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 e perdas da Companhia 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. 

Análise de sensibilidade 

As despesas financeiras provenientes dos financiamentos da Companhia 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. O cenário provável considerou os níveis de mercado vigentes na data do 

encerramento do balanço. 

Para o Cenário I consideramos incremento de 10% na taxa dos juros incidentes sobre tais 

operações e para o Cenário II um aumento de 20%. 

 Individual 

    Cenário I Cenário II 

Posição Risco 
Saldo 

US$ 

Cotação 

atual Cotação 
Ganho 

(perda) Cotação 
Ganho 

(perda) 

     
      

Empréstimos e financiamentos Aumento da 
taxa Libor (16.197) 1,84% 2,02% (30) 2,20% (60) 
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Análise de sensibilidade da exposição em dólar 

 Individual 

    Cenário I Cenário II 

Posição Risco 

Saldo 

US$ 

Cotação 

atual Cotação 

Ganho 

(perda) Cotação 

Ganho 

(perda) 

     
      

Empréstimos e financiamentos Aumento 
de câmbio (16.197) 3,3080 3,6388  (5.358) 3,9696  (10.716) 

          

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

período de elaboração destas demonstrações. 

 Cenário I - Aumento de 10% da taxa de câmbio em relação ao nível verificado no 

cenário base. 

 Cenário II - Aumento de 20% da taxa de câmbio em relação ao nível verificado no 

cenário base. 

24. COBERTURA DE SEGUROS 

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a 

riscos, considerando a natureza de sua atividade. 

   2017 

     
Incêndios, raio e explosão de qualquer natureza 16.000 

Roubo ou furto 50 

Equipamentos e/ou móveis 50 

Responsabilidade civil - Administração 200 

Responsabilidade civil – Empresa 49.540 

Vendaval e fumaça 5.250 

Danos elétricos 90 

Quebra de vidros 100 

     

Os auditores independentes não avaliaram a suficiência dos montantes contratados para 

cobrir eventuais sinistros. 

25. TRANSAÇÕES QUE NÃO AFETARAM CAIXA E EQUIVALENTES 

Conforme nota explicativa nº 2, em 2017 a Companhia incorporou a sua controlada GDM 

Licenciamento do Brasil Ltda., onde exceto quanto ao saldo de caixa e equivalentes de 

caixa incorporado, os demais saldos incorporados não impactaram na demonstração dos 

fluxos de caixa na data de sua incorporação. 

Adicionalmente, durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia 

realizou aquisições de imobilizado a crédito, no montante de R$537. 

26. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Em 6 de março de 2018 foi realizada Assembleia Geral Extraordinária (AGE), a qual 

aprovou a distribuição de lucros por conta da reserva de lucros, no montante de R$7.000. 

 


