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Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A.
CNPJ nº 02.599.378/0001-89
Demonstrações Financeiras
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2017 (Valores Expressos em milhares de reais - R$)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Aplicações financeiras
Contas a receber
Contas a receber de partes relacionadas
Estoques
Impostos a recuperar
Outros ativos
Total do ativo circulante
Não Circulante
Aplicações financeiras
Créditos com partes relacionadas
Impostos diferidos
Ativo não circulante mantido para venda
Imobilizado e intangível
Total do ativo não circulante

Total do Ativo

Nota
2017
2016
Passivo e Patrimônio Líquido
explicativa
Circulante
6 1.938 47.927 Fornecedores
14 29.860 18.713
7 26.250 31.371 Empréstimos e financiamentos
15 67.930 50.620
8 178.628 45.192 Obrigações trabalhistas e previdenciárias
5.201 1.190
9 16.600 16.618 Obrigações tributárias
16 7.627 5.593
10 30.361 22.113 Adiantamentos de clientes
17 9.132 4.699
11 2.605 5.424 Provisão para comissões a pagar
4.085 3.197
512
142 Contas a pagar a partes relacionadas
9 10.668 3.716
256.894 168.787 Dividendos a pagar
9 1.497 2.647
Outras contas a pagar
18 1.112 7.742
137.112 98.117
7 5.637
– Total do passivo circulante
9 1.487 6.504 Não Circulante
15 73.413 39.899
23.a 4.832 2.349 Empréstimos e financiamentos
–
9 20.051
12 1.889 1.432 Contas a pagar a partes relacionadas
93.464 39.899
13 65.716 44.352 Total do passivo não circulante
79.561 54.637 Patrimônio Líquido
19
Capital social
70.000 70.000
Reserva legal
2.464 1.122
Reserva para investimentos
5.548 5.548
Reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos
2.076 2.076
25.791 6.662
Reserva de retenção de lucros
_
Total do patrimônio líquido
105.879 85.408
336.455 223.424 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
336.455 223.424
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
Nota
explicativa

2017

2016

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017 (Valores Expressos em milhares de reais - R$)

Saldos em 31 de Dezembro de 2015
Aumento de capital
Lucro líquido do exercício
Dividendos mínimos obrigatórios
Constituição de reservas
Dividendos distribuídos
Saldos em 31 de Dezembro de 2016
Lucro líquido do exercício
Dividendos mínimos obrigatórios
Constituição de reservas
Saldos em 31 de Dezembro de 2017

Reserva Reserva especial
Reserva
Nota Capital Reserva
para para dividendos para retenção
Lucros Patrimônio
explicativa social
legal investimentos não distribuídos
de lucros acumulados
líquido
5.000
1.000
5.548
3.988
4.920
–
20.456
65.000
–
–
–
–
–
65.000
–
–
–
–
–
2.444
2.444
–
–
–
(580)
–
–
(580)
19.b
–
122
–
580
1.742
(2.444)
–
–
–
–
(1.912)
–
–
(1.912)
19.c
70.000
1.122
5.548
2.076
6.662
–
85.408
–
–
–
–
–
26.848
26.848
–
–
–
–
–
(6.377)
(6.377)
–
1.342
–
–
19.129
(20.471)
–
19.b
70.000
2.464
5.548
2.076
25.791
–
105.879
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)
1. Contexto Operacional: A Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A. fundada no resultado são reconhecidos imediatamente no resultado. Os instrumentos financeiros detidos pela
dia 15 de junho de 1998 (“Companhia”) é uma sociedade por ações de capital fechado, com sede Companhia são classificados nas categorias mencionadas a seguir, conforme a intenção da Admina Estrada São Pedro, 685, em Mandaguari, Estado do Paraná, e tem por objeto social preponde- nistração, atendendo aos seguintes critérios de contabilização: (i) Ativos financeiros: No caso da
rante a fabricação de adubos e fertilizantes, a Companhia é controlada pela Superbac Proteção Companhia, esses ativos financeiros estão classificados na categoria de empréstimos e recebíAmbiental S.A. A Companhia opera no mercado de fertilizantes biotecnológicos sendo a princi- veis. A classificação depende da natureza e finalidade dos ativos financeiros e é determinada na
pal plataforma do Grupo SuperBAC para o desenvolvimento de soluções inovadoras para o setor data do reconhecimento inicial. Empréstimos e recebíveis: São ativos financeiros não derivativos
agrícola, visando proporcionar maior resistência para as culturas, aumento na produtividade da com pagamentos fixos ou determináveis e que não são cotados em um mercado ativo. Em 31 de
colheita e sustentabilidade para o planeta. A Companhia modernizou o seu complexo industrial e dezembro de 2017 e de 2016, esses ativos compreendem caixa e equivalentes de caixa (nota exdesenvolveu um processo produtivo inovador para o setor de fertilizantes, com o emprego de plicativa nº 6), aplicações financeiras (nota explicativa nº 7), contas a receber de clientes (nota
tecnologias avançadas nos processos de fabricação, integrados a um sistema de automação e explicativa nº 8) e contas a receber de partes relacionadas (nota explicativa nº 9) e são mensuracontrole industrial. Estes investimentos resultam em uma entrega de fertilizantes biotecnológicos dos pelo valor de custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer
de alta qualidade no campo, desde a plantadeira até a colheita. A incorporação da biotecnologia perda por redução ao valor recuperável. Redução ao valor recuperável de ativos financeiros:
no processo produtivo potencializa os benefícios do fertilizante e atua como um catalizador de Ativos financeiros, exceto aqueles mensurados pelo valor justo por meio do resultado, são avanutrição. No primeiro semestre de 2017 ocorreram alterações na estrutura societária da Compa- liados por indicadores de redução ao valor recuperável no encerramento do exercício. As perdas
nhia, sendo (i) a controladora Superbac Proteção Ambiental S.A. (“Superbac”) aumentou sua por redução ao valor recuperável são reconhecidas se houver evidência objetiva da redução ao
participação acionária para 76,52% ante (73,2% em 2016) por meio da compra de 317.869 ações valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorriordinárias, da acionista minoritária Beatriz Ribeiro, que representava na data 3,5% do capital do após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros esperados desse
social da Minorgan; (ii) a Bio-Gênesis Participações S.A. (acionista da Superbac) adquiriu a to- ativo. Baixa de ativos financeiros: A Companhia baixa um ativo financeiro apenas quando os
talidade das ações de Irinaldo Salvalagio (13,49%); e (iii) a Bio-Genesis Participações S.A. per- direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes desse ativo expiram ou quando transfere o
mutou com Beatriz Gonçalves Ribeiro o remanescente de suas ações (9,99%). Vide nota explica- ativo e substancialmente todos os riscos e benefícios da propriedade para terceiros. Na baixa de
tiva n° 19 com a informação dos atuais acionistas da Companhia e suas respectivas participações um ativo financeiro em sua totalidade, a diferença entre o valor contábil do ativo e a soma da
societárias. 2. Base de Elaboração e Principais Práticas Contábeis: 2.1. Declaração de Con- contrapartida recebida e a receber é reconhecida no resultado. (ii) Passivos financeiros: No caso
formidade: As informações financeiras da Companhia compreendem as demonstrações finan- da Companhia, esses passivos financeiros são mensurados pelo custo amortizado. A classificação
ceiras preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. As práticas contábeis depende da natureza e finalidade dos passivos financeiros e é determinada na data do reconheciadotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pro- mento inicial. Instrumentos financeiros derivativos: A companhia mantém instrumentos financeinunciamentos técnicos e as orientações e interpretações técnicas emitidos pelo Comitê de Pro- ros derivativos para proteger suas exposições ao risco de variação da taxa de câmbio. Derivativos
nunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pelo Conselho Federal de Contabilidade - CFC. são separados de seus contratos principais e registrados separadamente caso certos critérios seA Companhia optou por não divulgar a demonstração do valor adicionado, opção facultada pela jam atingidos. Derivativos são mensurados inicialmente pelo valor justo e quaisquer custos de
Resolução CFC nº 1.162/09. A Administração declara que todas as informações relevantes pró- transação atribuíveis são reconhecidos no resultado quando incorridos. Após o reconhecimento
prias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem às inicial, os derivativos são mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são registrautilizadas pela Administração na sua gestão.2.2. Base de elaboração: As demonstrações finan- das ao resultado. Outros passivos financeiros: São mensurados pelo valor de custo amortizado,
ceiras foram elaboradas com base no custo histórico, exceto por determinados instrumentos fi- utilizando o método de juros efetivos. Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, no caso da Comnanceiros que são mensurados pelos seus valores justos, conforme descrito nas práticas contábeis panhia, compreendem, substancialmente, valores a pagar a fornecedores (nota explicativa nº 14),
a seguir. O custo histórico geralmente baseia-se no valor justo das contraprestações pagas em contas a pagar a partes relacionadas (nota explicativa nº 9), empréstimos e financiamentos (nota
troca de ativos. Valor justo é o preço que seria recebido pela venda de um ativo ou pago pela explicativa nº 15), e outros passivos de terceiros e partes relacionadas. O método da taxa de juros
transferência de um passivo em uma transação organizada entre participantes do mercado na data efetiva é utilizado para calcular o custo amortizado de um passivo financeiro e alocar sua despede mensuração, independentemente de esse preço ser diretamente observável ou estimado usan- sa de juros pelo respectivo período. A taxa de juros efetiva é aquela que desconta exatamente os
do outra técnica de avaliação. Ao estimar o valor justo de um ativo ou passivo, a Companhia leva fluxos de caixa futuros estimados ao longo da vida estimada do passivo financeiro ou, quando
em consideração as características do ativo ou passivo no caso de os participantes do mercado apropriado, por um período menor, para o reconhecimento inicial do valor contábil líquido.
levarem essas características em consideração na precificação do ativo ou passivo na data de Baixa de passivos financeiros: A baixa de passivos financeiros ocorre somente quando as obrigamensuração. O valor justo para fins de mensuração e/ou divulgação nestas demonstrações finan- ções da Companhia são extintas ou canceladas ou quando são quitadas no vencimento. A diferenceiras é determinado nessa base, exceto por operações de arrendamento mercantil que estão inse- ça entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a pagar é recoridas no escopo da IAS 17 - Arrendamentos (equivalente ao CPC 06 (R1)) e mensurações que nhecida no resultado. 3.5. Caixa e equivalentes de caixa: Consistem principalmente de caixa,
tenham algumas similaridades ao valor justo, mas não sejam valor justo, como valor líquido rea- saldos em bancos e aplicações financeiras. Estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendilizável mencionado na IAS 2 Estoques (equivalente ao CPC 16 (R1)) ou valor em uso na IAS 36 mentos auferidos até a data do balanço, com vencimentos inferiores a 90 dias (ou sem prazos fi- Redução ao Valor Recuperável de Ativos (equivalente ao CPC 01 (R1)). A preparação das de- xos para resgate) e liquidez imediata, e estão sujeitos a um risco insignificante de mudança de
monstrações financeiras, requer que a Administração faça julgamentos e adote premissas e esti- valor. 3.6. Aplicações financeiras: Consiste em aplicações financeiras em Certificados de Depómativas que afetam a aplicação das políticas e os montantes divulgados de ativos e passivos, re- sito Bancário - CDBs, Compromissadas, Fundos de Investimentos e Letra Financeira (Títulos
ceitas e despesas. Essas estimativas e premissas associadas baseiam-se na experiência e em Privado). Estão demonstrados ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do
diversos outros fatores que se supõem serem razoáveis em virtude das circunstâncias. Os resulta- balanço. 3.7. Contas a receber: Correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de
dos efetivos futuros podem diferir dessas estimativas. 3. Principais Práticas Contábeis: produtos no decurso normal das atividades da Companhia, líquidos do ajuste a valor presente,
As principais práticas contábeis adotadas para a contabilização das operações e elaboração das calculado com base em taxas estipuladas pela Administração, e da provisão para créditos de lidemonstrações financeiras são: 3.1. Moeda funcional e de apresentação: A moeda funcional da quidação duvidosa, sendo esta constituída quando há clara evidência de que a Companhia não
Companhia é o real (R$), de acordo com as normas descritas no pronunciamento técnico CPC 02 será capaz de receber todos os montantes devidos de acordo com os termos dessas contas a rece(R2) - Efeitos nas Mudanças nas Taxas de Câmbio e Conversão de Demonstrações Contábeis. ber, mediante análise de riscos e levando em consideração a análise histórica da recuperação dos
As demonstrações financeiras estão sendo apresentadas na moeda funcional da Companhia. valores em atraso. O valor da provisão para créditos de liquidação duvidosa é a diferença entre o
3.2. Moeda estrangeira: Na elaboração das demonstrações financeiras, as transações em moeda valor contábil e o valor recuperável. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos,
estrangeira, ou seja, qualquer moeda diferente da moeda funcional, são registradas de acordo as contas a receber são classificadas no ativo circulante; caso contrário, apresentadas no ativo não
com as taxas de câmbio vigentes na data de cada transação. No fim de cada período de relatório, circulante. 3.8. Estoques: Os saldos de estoques são substancialmente formados por matériasos itens monetários em moeda estrangeira são novamente convertidos pelas taxas de câmbio vi- -primas, produtos semiacabados, produtos acabados e material para embalagem. Sendo registragentes no fim do exercício. Os itens não monetários registrados pelo valor justo apurado em dos pelo custo médio de aquisição ou produção, ajustados ao valor realizável líquido, quando
moeda estrangeira são novamente convertidos pelas taxas vigentes na data em que o valor justo esse for menor que o custo. O valor líquido de realização é o preço de venda no curso normal dos
foi determinado. Os itens não monetários que são mensurados pelo custo histórico em uma moe- negócios, deduzidos os custos estimados necessários para efetuar a venda. O custo de produção
da estrangeira devem ser convertidos para a moeda funcional utilizando a taxa vigente da data da reflete o método de absorção total de custo industriais. 3.9. Imobilizado: Terrenos, edificações,
transação. Os ganhos e perdas decorrentes do impacto da variação da taxa de câmbio sobre ativos imobilizações em andamento, móveis e utensílios e equipamentos estão demonstrados ao valor
e passivos monetários denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado do de custo, deduzidos de depreciação e perdas por redução ao valor recuperável acumulado. São
exercício. 3.3. Demonstrações dos fluxos de caixa: Foram preparadas pelo método indireto e registrados como parte dos custos das imobilizações em andamento os honorários profissionais
estão apresentadas de acordo com o pronunciamento técnico CPC 03 (R2) - Demonstração dos e, no caso de ativos qualificáveis, os custos de empréstimos capitalizados de acordo com a políFluxos de Caixa. 3.4. Instrumentos financeiros: Os ativos e passivos financeiros são inicial- tica contábil da Companhia. Tais imobilizações são classificadas nas categorias adequadas do
mente mensurados pelo valor justo. Os custos da transação diretamente atribuíveis à aquisição ou imobilizado quando concluídas e prontas para o uso pretendido. A depreciação desses ativos
emissão de ativos e passivos financeiros (exceto ativos e passivos financeiros reconhecidos ao inicia-se quando eles estão prontos para o uso pretendido na mesma base dos outros ativos imovalor justo por meio do resultado) são acrescidos ou deduzidos do valor justo dos ativos ou pas- bilizados. Os terrenos não sofrem depreciação: Custos subsequentes são incorporados ao valor
sivos financeiros, quando aplicável, após o reconhecimento inicial. Os custos da transação dire- residual do imobilizado ou reconhecidos como item específico, conforme apropriado, somente se
tamente atribuíveis à aquisição de ativos e passivos financeiros ao valor justo por meio do os benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores mensurados de

Demonstração do Resultado para o Exercício Findo em 31 de Dezembro de 2017
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto o lucro por ação)
Nota
explicativa
2017
Receita Operacional Líquida
20 254.156
Custo dos Produtos Vendidos e Serviços Prestados
21 (153.181)
Lucro Bruto
100.975
Despesas Operacionais
Com vendas
21 (28.284)
Gerais e administrativas
21 (20.579)
(216)
Outras (despesas) receitas, líquidas
21
Lucro Operacional antes do Resultado Financeiro
51.896
Resultado Financeiro
Despesas financeiras, líquidas
22 (10.478)
Lucro antes do Imposto de Renda e da Contribuição Social
41.418
Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes
23.b (17.053)
2.483
Diferidos
23.b
26.848
Lucro Líquido do Exercício
Lucro do Exercício por Ação - (Básico e Diluído) Em R$
25
2,96
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2016
163.535
(107.194)
56.341
(23.316)
(14.258)
66
18.833
(14.350)
4.483
(443)
(1.596)
2.444
0,27

Demonstração do Resultado Abrangente para o Exercício Findo
em 31 de Dezembro de 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
2017
Lucro Líquido do Exercício
26.848
–
Outros resultados abrangentes
26.848
Resultado Abrangente Total do Exercício
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

2016
2.444
–
2.444

Demonstração dos Fluxos de Caixa para o Exercício Findo
em 31 de Dezembro de 2017 (Valores expressos em milhares de reais - R$)
Nota
explicativa
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Ajustado por:
Depreciação e amortização
13
Baixa de ativos imobilizados
13
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
8
Provisão (reversão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
Rendimentos de aplicações financeiras
Ajuste a valor presente
Perda no recebimento de crédito
8
Juros sobre empréstimos e financiamentos
15
Provisão para comissões a pagar
Outros

2017

2016

41.418

4.483

1.495
1.926
32
59
1.746
934
– (5.545)
(4.414) (2.731)
2.047
345
(100)
2.005
14.053 12.362
8.604
–
–
1.429
64.881 15.267

(Aumento) redução de ativos:
Contas a receber de clientes
8 (137.372)
Contas a receber de partes relacionadas
9
18
Estoques
10 (8.248)
Impostos a recuperar
11
2.819
Adiantamentos a fornecedores e outros
13 (1.920)
Outros ativos
(827)
Aumento (redução) de passivos:
Fornecedores
14
11.390
Obrigações trabalhistas e previdenciárias
4.011
Obrigações tributárias
16 (5.886)
Adiantamentos de clientes
17
4.433
Provisão para comissões a pagar
(7.716)
Outras contas a pagar
18 (6.631)
Caixa gerado pelas operações
(84.057)
Imposto de renda e contribuição social pagos
(9.133)
Juros sobre financiamentos pagos
15 (16.440)
Caixa líquido aplicados nas atividades operacionais
(109.630)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativos imobilizados
13 (20.971)
3.898
Aplicações financeiras
7
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento
(17.073)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital
–
Transação com partes relacionadas, líquido
9
30.149
Captação de empréstimos e financiamentos
15 116.601
Pagamento de empréstimos e financiamentos
15 (63.390)
(2.646)
Pagamento de dividendos
80.714
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
(45.989)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
Variação em Caixa e Equivalentes de Caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
47.927
1.938
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
(45.989)
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

(2.371)
(2.841)
(11.067)
(5.424)
474
(1.177)
8.213
448
737
(6.614)
627
6.426
3.869
(3.626)
(10.771)
(10.528)
(27.172)
(21.102)
(48.274)
65.000
–
88.664
(58.275)
(2.252)
93.137
34.335
13.592
47.927
34.335

forma confiável. O saldo residual do item substituído é baixado. Demais reparos e manutenções
são reconhecidos diretamente no resultado, quando incorridos. A depreciação é calculada pelo
método linear, às taxas mencionadas na nota explicativa nº 13, que levam em consideração o
tempo de vida útil-econômica estimado dos bens. A vida útil estimada e o método de depreciação
são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. 3.10. Intangível: Ativos intangíveis adquiridos separadamente:
Ativos intangíveis com vida útil definida adquiridos separadamente são registrados ao custo,
deduzido da amortização e das perdas por redução ao valor recuperável. A amortização é reconhecida linearmente com base na vida útil estimada dos ativos. A vida útil estimada e o método
de amortização são revisados no fim de cada exercício, e o efeito de quaisquer mudanças nas
estimativas é contabilizado prospectivamente. Ativos intangíveis com vida útil indefinida adquiridos separadamente são registrados ao custo, deduzido das perdas por redução ao valor recuperável, as quais são avaliadas anualmente. 3.11. Outros ativos: Demonstrados aos valores de
custo, incluindo, quando aplicável, os rendimentos e as variações monetárias e/ou cambiais auferidos até o encerramento do exercício e, quando aplicável, ajustados aos valores de realização.
3.12. Redução ao valor recuperável de ativos tangíveis e intangíveis (“Impairment”):
No fim de cada exercício, a Companhia revisa o valor contábil dos ativos tangíveis e intangíveis,
principalmente o imobilizado e o intangível a serem mantidos e utilizados nas operações da
Companhia, com o objetivo de determinar e avaliar a recuperação de seus valores em bases periódicas ou sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil de
um ativo ou grupo de ativos não poderá ser recuperado (“impairment”). Ativos intangíveis com
vida útil indefinida ou, ainda, não disponíveis para uso são submetidos ao teste de redução ao
valor recuperável, pelo menos, uma vez ao ano e sempre que houver qualquer indicação de que
o ativo possa apresentar perda por redução ao valor recuperável. O montante recuperável é o
maior valor entre o valor justo menos os custos na venda ou o valor em uso. Na avaliação do
valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados ao valor presente pela taxa de
desconto, antes dos impostos, que reflita uma avaliação atual de mercado do valor da moeda no
tempo e os riscos específicos do ativo ao qual a estimativa de fluxos de caixa futuros não foi
ajustada. Se o montante recuperável de um ativo (ou UGC) calculado for menor que o valor
contábil, o valor contábil do ativo (ou UGC) é reduzido ao valor recuperável. A perda por redução
ao valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado. Quando a perda por redução ao
valor recuperável é revertida subsequentemente, ocorre o aumento do valor contábil do ativo (ou
UGC) para a estimativa revisada de seu valor recuperável, desde que não exceda o valor contábil
que teria sido determinado caso nenhuma perda por redução ao valor recuperável tivesse sido
reconhecida para o ativo (ou UGC) em exercícios anteriores. A reversão da perda por redução ao
valor recuperável é reconhecida imediatamente no resultado.Em 31 de dezembro de 2017, não
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foram identificados eventos que indicassem a necessidade de reconhecimento de provisão para ções, descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e outras deduções 9. Transações com Partes Relacionadas: Os saldos e as transações realizados entre a Compaperdas e, portanto, nenhuma provisão para perdas foi reconhecida nas demonstrações financeiras similares. Vendas de produtos: A receita de vendas de produtos é reconhecida quando os produtos nhia, sua controladora e outras partes relacionadas estão demonstrados a seguir:
referentes ao exercício findo naquela data. 3.13. Empréstimos e financiamentos: Reconheci- são entregues e a posse foi passada nesse prazo de tal forma que todas as seguintes condições
2017
2016
dos, inicialmente, pelo valor justo no momento do recebimento dos recursos, líquidos dos custos IRUHPVDWLVIHLWDV$&RPSDQKLDWUDQVIHULXDRFRPSUDGRURVULVFRVHEHQHItFLRVVLJQLILFDWLYRV Contas a receber de partes relacionadas:
de transação, nos casos aplicáveis. Em seguida, passam a ser mensurados pelo custo amortizado, UHODFLRQDGRVjSURSULHGDGHGRVSURGXWRV$&RPSDQKLDQmRPDQWpPHQYROYLPHQWRFRQWLQXDGR Rio Aguaray SRL
14.936 13.218
isto é, acrescidos de encargos, juros e variações monetárias e cambiais conforme previsto contra- na gestão dos produtos vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem controle
1.664
3.400
MBR Shopping
tualmente, incorridos até a data do balanço, conforme demonstrado na nota explicativa nº 15. HIHWLYR VREUH WDLV SURGXWRV  2 YDORU GD UHFHLWD SRGH VHU PHQVXUDGR FRP FRQILDELOLGDGH Total
16.600 16.618
3.14. Provisões: Reconhecidas para obrigações presentes (legal ou construtiva) resultantes de  e SURYiYHO TXH RV EHQHItFLRV HFRQ{PLFRV DVVRFLDGRV j WUDQVDomR IOXDP SDUD D &RPSDQKLD Créditos com partes relacionadas:
eventos passados, em que seja possível estimar os valores de forma confiável e cuja liquidação 2VFXVWRVLQFRUULGRVRXDVHUHPLQFRUULGRVUHODFLRQDGRVjWUDQVDomRSRGHPVHUPHQVXUDGRVFRP Superbac (a)
1.487
6.504
seja provável. O valor reconhecido como provisão é a melhor estimativa dos valores requeridos confiabilidade. Mais especificamente, a receita de venda de produtos é reconhecida quando os Total
1.487
6.504
para liquidar as obrigações na data de encerramento de cada exercício, considerando-se os riscos produtos são entregues e a titularidade legal é transferida. 4. Principais Julgamentos Contábeis Compras de licenças:
e as incertezas relativos às obrigações. Quando a provisão é mensurada com base nos fluxos de e Fontes de Incertezas nas Estimativas: Na aplicação das políticas contábeis descritas na nota
Superbac (b)
2.200
2.200
caixa estimados para liquidar as obrigações, seu valor contábil corresponde ao valor presente explicativa nº 3, a Administração da Companhia deve fazer julgamentos e elaborar estimativas a Contas a pagar a partes relacionadas:
desses fluxos de caixa (em que o efeito do valor temporal do dinheiro é relevante). Quando se respeito dos valores contábeis dos ativos e passivos para os quais não são facilmente obtidos de
Superbac (e)
10.668
707
espera que alguns ou todos os benefícios econômicos requeridos para a liquidação de uma provi- outras fontes. As estimativas e as respectivas premissas estão baseadas na experiência e em ou4 Future Participações S/A
–
3.009
são sejam recuperados de um terceiro, um ativo é reconhecido se, e somente se, o reembolso for tros fatores considerados relevantes. Os resultados efetivos podem diferir dessas estimativas.
20.051
–
Superbac (c)
virtualmente certo e o valor puder ser mensurado de forma confiável. 3.15. Imposto de renda e As estimativas e premissas subjacentes são revisadas continuamente. Os efeitos decorrentes das Total
30.719
3.716
contribuição social: A despesa com imposto de renda e contribuição social representa a soma revisões feitas às estimativas contábeis são reconhecidos no período em que as estimativas são Dividendos a pagar:
dos impostos correntes e diferidos. Impostos correntes: A Companhia está enquadrada na forma revistas, se a revisão afetar apenas esse período, ou também em períodos posteriores, se a revisão
Superbac
–
424
de tributação de lucro real anual, com recolhimento mensal por estimativa e ajuste anual. A tribu- afetar tanto o período presente como períodos futuros. 4.1. Principais julgamentos na aplicaIrinaldo Salvalágio
–
1.034
tação na forma de lucro real anual compreende o Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e a
Beatriz Gonçalves Ribeiro
–
1.189
ção das políticas contábeis: A seguir são apresentados os principais julgamentos, exceto aqueles
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL. O IRPJ é computado sobre o lucro tributável
1.497
–
Biogenesis
que envolvem estimativas (vide nota explicativa nº 3.14), efetuados pela Administração durante
à alíquota de 15%, acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$240 no perí1.497
2.647
o processo de aplicação das políticas contábeis da Companhia e que mais afetam significativa- Total
odo de 12 meses, enquanto a CSLL é calculada à alíquota de 9% sobre o lucro tributável reconhemente os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. a) Reconhecimento da receita: Vendas brutas de produtos
cido pelo regime de competência. Portanto, as inclusões no lucro contábil de despesas, temporaRio Aguaray SRL
17.693 14.797
Para fazer esse julgamento, a Administração levou em consideração o critério detalhado de recoriamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas, temporariamente não tributáveis, consideradas
2.985
3.695
MBR Shopping
nhecimento da receita oriunda da venda de produtos descrito na IAS 18 (equivalente ao CPC 30
para apuração do lucro tributável corrente, geram créditos ou débitos tributários diferidos.
20.678 18.492
(R1)) e, em particular, se o Grupo havia transferido para o comprador os principais riscos e be- Total
As antecipações ou os valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo circulante ou
Compras de matéria prima
nefícios
da
propriedade
dos
produtos.
4.2.
Principais
fontes
de
incertezas
nas
estimativas:
não circulante, de acordo com a previsão de sua realização. A Administração avalia periodicaSuperbac (e)
11.667 12.906
mente a posição fiscal das situações nas quais a regulamentação fiscal requer interpretação e es- A seguir, são apresentadas as principais premissas a respeito do futuro e outras principais origens
11.667 12.906
tabelece provisões, quando apropriado. Imposto de renda e contribuição social diferidos: da incerteza nas estimativas que podem levar a ajustes significativos nos valores contábeis dos Despesas financeiras - contratação de carta de fiança:
O imposto de renda e a contribuição social diferidos (“imposto diferido”) são reconhecidos sobre ativos e passivos nos próximos períodos: a) Vida útil de ativos imobilizados: A revisão da vida
1.670
1.155
SB Participações e acionistas - pessoa físicas (d)
as diferenças temporárias no fim de cada período de relatório entre os saldos de ativos e passivos útil é feita anualmente. Não houve alterações relevantes nas depreciações e amortizações regis(a) Em 2015, a SB Participações contraiu um empréstimo junto à Companhia no montante de
reconhecidos nas demonstrações financeiras e as bases fiscais correspondentes usadas na apura- tradas, bem como não foi identificado necessidade de alteração na vida útil utilizada conforme
ção do lucro tributável, incluindo saldo de prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos dife- nota explicativa nº 13. b) Provisão para riscos e processos judiciais: Provisões são constituídas R$14.479. Em 1 de maio de 2015, a Superbac incorporou a dívida da SB Participações e, conseridos passivos são geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os para todos os riscos e processos judiciais que representam perdas prováveis e que possam ser quentemente, assumiu todos as obrigações. Este saldo será compensado com os dividendos futuimpostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias dedutíveis, estimadas com certo grau de segurança. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação ros. O montante de R$5.017 e R$7.975 foram compensados nos exercícios de 2017 e 2016, resapenas quando for provável que a empresa apresentará lucro tributável futuro em montante sufi- das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, a jurisprudência disponível, as decisões mais pectivamente. (b) Refere-se à aquisição de licenciamento de tecnologia no valor de R$1.900 e
ciente para que tais diferenças temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. Os impostos diferi- recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos ad- desenvolvimento de fertilizantes orgânicos e organominerais com aditivos biológicos no valor de
dos ativos ou passivos não são reconhecidos sobre diferenças temporárias resultantes de reconhe- vogados externos. 5. Novas Normas, Alterações e Interpretações de Normas: Adoção de noR$300, cujos valores estão classificados no balanço patrimonial na rubrica “ativo intangível”.
cimento inicial (exceto para combinação de negócios) de ativos e passivos em uma transação que vos pronunciamentos, alterações e interpretações emitidos pelo CPC: A seguir estão apresentadas
não afete o lucro tributável nem o lucro contábil. Adicionalmente, passivos fiscais diferidos não as normas que passaram a ser aplicáveis a partir destas demonstrações financeiras. A aplicação (c) Refere-se a contrato mútuo adquirido em 22 de dezembro 2017, no montante principal de
são reconhecidos se a diferença temporária for resultante de reconhecimento inicial de ágio. dessas normas não teve impacto relevante nos montantes divulgados no exercício atual nem em R$20 milhões, e vencimento em 22 de dezembro de 2019, atualizado pela taxa de 4,96% + variação da taxa do CDI - Certificado de Depósito Interbancário. Os juros serão cobrados semesImpostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis no período no exercícios anteriores.
Pronunciamento
Descrição
qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja realizado, com base nas alíquotas
tralmente em 25 de maio de 2018 e 25 de outubro de 2018. (d) A Companhia contratou carta
Iniciativa de divulgação, a aplicação dessas alterações não teve
previstas na legislação tributária vigente no fim de cada exercício, ou quando uma nova legisla- Alterações à IAS 7
fiança com seus acionistas no montante de R$1.670 em 2017 (R$1.155 - 2016), concedida em
impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia.
ção tiver sido substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e passivos
garantia dos empréstimos captados com o BNDES. A remuneração, despesa financeira, sobre
Reconhecimento de impostos diferidos ativos para perdas a reareflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual a Companhia espera, no fim de Alterações à IAS 12
esta carta fiança é 4% sobre o montante total das captações efetuadas. (e) Refere-se à compra de
lizar, a aplicação dessas alterações não teve impacto sobre as
cada exercício, recuperar ou liquidar o valor contábil desses ativos e passivos. O saldo dos immatéria-prima da controladora Superbac, as quais são realizadas a preços, prazos e condições
demonstrações
financeiras
da
Companhia,
uma
vez
que
a
postos diferidos ativos é revisado no fim de cada período de relatório e, quando não for mais
pactuados entre as partes.
Companhia já avalia a suficiência de lucros tributáveis futuros
provável que lucros tributáveis futuros estarão disponíveis para permitir a recuperação de todo o
de forma consistente com essas alterações.
2017 2016
10. Estoques:
ativo, ou parte dele, o saldo do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado.
Incluídas nas melhorias anuais ao ciclo de IFRSs 2014-2016
Matéria-prima
12.559 11.442
Uma vez que, a Companhia vem apresentando prejuízos recorrentes, o saldo referente a imposto Alterações à IFRS 12
4.513 7.898
de renda diferido ativo não está sendo reconhecido. Os ativos e passivos fiscais diferidos são Adoção de novos pronunciamentos, alterações e interpretações emitidos pelo CPC e normas pu- Produtos em processo
1.120
561
compensados caso haja um direito legal de compensação e sejam referentes a impostos cobrados blicadas e ainda não vigentes: A Administração também considerou o impacto das novas normas, Embalagens
412
598
pela mesma autoridade tributária e sobre a mesma entidade sujeita à tributação. 3.16. Reconhe- interpretações e emendas emitidas, mas ainda não vigentes. Exceto quando informado, Produto acabado
1.595
629
cimento de receita: A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a rece- elas não são consideradas relevantes para a Companhia e entrarão em vigor em ou após 31 de Material de consumo
10.162
985
Adiantamentos a fornecedores
ber, de produto, vendidos ou serviços prestados deduzidos de quaisquer estimativas de devolu- dezembro de 2017.
30.361 22.113
Total
2017 2016
11. Impostos a Recuperar:
Norma
Requerimento
Impacto nas demonstraçõesfinanceiras
PIS e COFINS (a)
2.171
688
IFRS 9/CPC 48 - Instrumentos Financeiros
Tem como objetivo, em última instância, substituir a IAS 39 - Instrumentos FinanA Companhia não espera grandes impactos em decorrênIRPJ e CSLL
– 4.240
ceiros: Reconhecimento e Mensuração. As principais mudanças previstas são: (a) to- cia da aplicação da IFRS 19.
ICMS (b)
404
496
dos os ativos financeiros devem ser inicialmente reconhecidos pelo seu valor justo;
30
–
IRRF sobre aplicação financeira
(b) a norma divide todos os ativos financeiros, que estão atualmente no escopo da
2.605 5.424
Total
IAS 39, em duas classificações: custo amortizado e valor justo; (c) as categorias de
(a) Os créditos de PIS e COFINS são gerados na operação de prestação de serviços de transportes
disponíveis para venda e mantidos até o vencimento da IAS 39 foram eliminadas; e
e podem ser compensados com impostos e contribuições federais. (b) O saldo em 31 de dezem(d) o conceito de derivativos embutidos da IAS 39 foi extinto pelos conceitos dessa
bro de 2017 é oriundo das aquisições de matérias-primas e insumos, os quais não foram compennova norma. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2018.
sados em sua totalidade com o ICMS gerado em suas vendas de mercadorias no mercado
IFRS 15/CPC 47 - Receitas de Contratos A norma substituirá a IAS 11 - Contratos de Construção e a IAS 18 - Receitas e Cor- A Companhia não espera grandes impactos em decorrên2017 2016
nacional. 12. Ativo não Circulante Mantido para Venda:
com Clientes
respondentes Interpretações; os principais objetivos são: (a) eliminar inconsistências cia da aplicação da IFRS 15.
Máquinas
e equipamentos
866
569
nos padrões de reconhecimento de receita, fornecendo princípios claros para o regis1.023
863
Imóveis destinados a venda
tro dos saldos contábeis; (b) fornece um modelo de reconhecimento de receita único,
1.889 1.432
Total
aprimorando a comparabilidade da informação contábil-financeira; e (c) simplificar
Movimentação do ativo mantido para revenda é conforme demonstrada abaixo:
o processo de elaboração das demonstrações financeiras. Aplicar-se-á a todos os
contratos com clientes, exceto locações, instrumentos financeiros e contratos de seSaldo em 31.12.2016
1.432
guro.Vigência a partir de 1º de janeiro de 2018.
Adições
900
IFRS 16/CPC 06- Arrendamento Mercantil
Define os princípios para reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação
A Companhia não espera grandes impactos em decorrên(443)
Venda
de “leases” (arrendamentos). A IFRS 16 substitui a IAS 17 - “Leases” e interpretacia da aplicação da IFRS 16.
1.889
Saldo em 31.12.2017
ções relacionadas. Vigência a partir de 1º de janeiro de 2019.
O saldo representa bens recebidos de clientes, como forma de liquidação de suas dívidas, estando
IFRIC 22 - Transações em Moedas
A IFRIC 22 aborda como deve ser definida a “data da transação”, com o objetivo de A interpretação reflete a prática do que a Companhia já
estes contabilizados pelo custo de aquisição. A Administração está em fase de estudos de viabiEstrangeiras e Adiantamentos.
determinar a taxa de câmbio aplicável ao reconhecimento inicial de um ativo, despe- vem adotando em suas práticas contábeis.
lidade de venda desses ativos no horizonte de 1 ano e entende não haver perdas por “impairment”
sa ou receita quando a contraprestação daquele item tiver sido paga ou recebida ana serem reconhecidas no exercício.
tecipadamente em moeda estrangeira, resultando no registro de ativos ou passivos
2017
2016
13. Imobilizado e Intangível:
não monetários (por exemplo, depósito não reembolsável ou receita diferida).
Taxas
A Interpretação especifica que a data da transação é a data na qual a entidade recoDepreciação/
anuais de
nhece inicialmente ativos ou passivos não monetários resultantes do pagamento ou
depreciação Custo amortização Líquido Líquido
recebimento de contraprestação antecipada. Em caso de vários pagamentos ou receTerrenos
– 3.051
3.051
3.051
bimentos antecipados, a Interpretação requer que a entidade determine a data da
Edifícios
4% 5.730
(1.044)
4.686
4.889
transação para cada pagamento ou recebimento de contraprestação antecipada.
Máquinas e equipamentos
12% 8.738
(2.424)
6.314
2.858
Vigência a partir de 1º janeiro de 2018.
20% 4.555
(2.057)
2.498
2.692
Os pronunciamentos contábeis IAS 40 - Transferências de Propriedade para Investimento, IFRS 10 e IAS 28 - Venda ou Contribuição de Ativos entre um Investidor e sua Coligada ou “Joint Ven- Veículos
32%
638
(608)
30
259
ture”, IFRS 2 - Classificação e Mensuração de Transações de Pagamentos Baseados em Ações e IFRS 17 - Contratos de Seguros não são aplicáveis à Companhia. Em decorrência do compromisso Softwares
12%
642
(66)
576
116
de o CPC e o CFC manterem atualizadas o conjunto de normas emitidas com base nas atualizações feitas pelo “International Accounting Standards Board - IASB”, é esperado que esses pronun- Móveis e utensílios
10%
299
(41)
258
56
ciamentos e modificações sejam editados pelo CPC e aprovados pelo CFC de modo que sejam aplicados a partir de sua aplicação obrigatória, conforme previsto pelas “International Financial Instalações
Ferramentas
15%
71
(22)
49
57
Reporting Standards - IFRS”.
Equipamentos de informática
30%
401
(147)
254
222
6. Caixa e Equivalentes de Caixa:
2017
2016 8. Contas a Receber: a) Contas a receber:
2017
2016 Imobilizado em andamento
– 40.370
– 40.370 24.442
Caixa
–
10 Clientes nacionais
191.156 53.784 Adiantamento a fornecedores
– 5.430
–
5.430
3.510
Banco conta movimento
1.938
772 (–) Ajuste a valor presente (*)
(5.256) (2.966) Ativo intangível (Nota 9)
2.200
–
2.200
2.200
– 47.145 (–) Provisão para crédito de liquidação duvidosa
(7.272) (5.626) Total
Aplicações financeiras
72.125
(6.409) 65.716 44.352
1.938 47.927
178.628 45.192 Saldo em 31 de dezembro de 2015
Total
19.165
As aplicações financeiras estão representadas basicamente por recursos aplicados em certifica- (*) valor presente calculado com base na taxa SELIC.
Aquisições
27.172
2017
2016 Baixa
dos de depósitos bancários (“CBDs”) com remuneração entre 95% e 105% em 2017 (95% e b) Composição do saldo das contas a receber por vencimento:
(59)
186.527 46.209 Depreciação e amortização
(1.926)
105% em 2016) do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, sujeitos a um risco insignifican- A vencer
Vencidos:
Saldo em 31 de dezembro de 2016
44.352
te de mudança de valor e com possibilidade de resgate imediato.
Até 30 dias
5.056
253 Aquisições
22.891
2017
2016
7. Aplicações Financeiras:
De 31 a 90 dias
6.288
552 Baixa
(32)
Certificados de Depósito Bancário - CDBs (a)
10.491 13.960
De 91 a 180 dias
1.968
608 Depreciação e amortização
(1.495)
Fundos de investimento (b)
15.040 17.304
De 181 a 360 dias
2.199
3.054 Saldo em 31 de dezembro de 2017
65.716
Letra Financeira (c)
6.229
–
5.718
3.108 Em 31 de dezembro de 2017, R$ 4.411 (R$4.411 em 2016) em bens do ativo imobilizado tinham
Acima de 360 dias
127
107
Outros
207.756 53.784
31.887 31.371
Total
sido dados em garantia de financiamentos com o Banco Regional de Desenvolvimento do ExtreCirculante
26.250 31.371 c) Movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa:
mo Sul - BRDE. No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a despesa de R$1.495 (R$1.926
(4.692)
Não circulante
5.637
– Saldo em 31 de dezembro de 2015
em 31 de dezembro de 2016) referente à depreciação e amortização foi debitada ao resultado na
Adições
(4.930)
(a) As aplicações financeiras são mantidas em instituições financeiras e mensuradas pelo custo
Baixas por perda efetiva
2.160 rubrica “Custo dos produtos vendidos” no montante de R$ 916 (R$905 em 31 de dezembro de
amortizado, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço. São mantidas em carteira
1.836 2016), e R$579 (R$1.021 em 31 de dezembro de 2016), na rubrica “Despesas gerais e adminisReversões por recuperação (*)
de investimento, certificado de deposito bancário - CDB, com rentabilidade de juros indexados Saldo em 31 de dezembro de 2016
(5.626) trativas”. 14. Fornecedores: O saldo de R$ 29.860 (R$ 18.713 em 2016) refere-se a obrigações
no CDI e em 2017 tiveram variações entre 95% a 105% (95% a 105% em 2016). (b) Aplicação Adições
(2.566) a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos de fornecedores nacionais no curso normal
em fundos de investimentos realizados em bancos de primeira linha, com ranking AA, estabele- Baixas por perda efetiva
100 dos negócios, ao qual foram ajustados ao valor presente pela taxa SELIC no montante de R$ 92
820
cido pela S&P Global Ratings, com baixo grau de risco com uma remuneração anual média de Reversões por recuperação (*)
(R$ 335 em 2016), sendo classificado como passivo circulante em razão de os vencimentos se(7.272)
100% do CDI. (c) Aplicação realizada em banco de primeira linha na modalidade de renda fixa e Saldo em 31 de dezembro de 2017
rem inferiores a um ano.
(*) Reversões em função do recebimento das contas a receber.
mensuradas pelo custo amortizado com remuneração anual média de 102% do CDI.
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Moeda
2017
2016 para aumento de capital ou absorção de perdas, porém não pode ser usada para distribuição de
2017
2016
R$ 107.806 52.483 dividendos. c) Dividendos: Conforme estatuto social da Companhia, aos acionistas é assegurado Outros passivos financeiros:
Fornecedores
29.860
18.713
R$
3.991
5.260 a destinação de dividendos mínimos anuais em fator referencial de 25% do lucro líquido, calcuContas a pagar a partes relacionadas
28.952
3.716
R$
5.980 14.141 lados nos termos da Lei das Sociedades por Ações. Em atendimento ao estatuto social da
141.343
90.519
Empréstimos e financiamentos
R$
18.801
9.782 Companhia, foi constituída a reserva especial para dividendos obrigatórios não distribuídos no
2017 Total
200.155 112.948
R$
–
598 montante de R$6.222 (R$580 em 2016), conforme apresentado a seguir:
26.848 Risco de crédito: A Companhia não possui concentração de risco de crédito de clientes em decorR$
4.533
7.980 Lucro líquido do exercício
(1.342) rência da diversificação da carteira de clientes, além do contínuo acompanhamento dos prazos de
232
275 (–) Reserva legal
R$
25.506 financiamento das vendas. Quanto ao risco de crédito associado a aplicações financeiras e equi141.343 90.519 Base para cálculo dos dividendos mínimos obrigatórios
25% valentes de caixa, a Companhia somente realiza operações em instituições com baixo risco avaCirculante
67.930 50.620 Dividendos mínimos anuais
6.377 liadas por agências independentes de classificação. Risco de liquidez: A política de gerenciamenNão circulante
73.413 39.899 Constituição de provisão para dividendos mínimos obrigatórios
(a) Capital de giro: Os empréstimos obtidos das instituições financeiras na modalidade capital Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, os dividendos a pagar estavam distribuídos da to de riscos implica manter um nível seguro de disponibilidades de caixa ou acessos a recursos
2017
2016 imediatos. Gestão de risco de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são
de giro têm encargos financeiros variados, o que depende do risco da Companhia no momento da seguinte forma:
4.880
424 salvaguardar a capacidade de continuidade de suas operações, para oferecer retorno aos seus
contratação, alinhado com o cenário econômico brasileiro. Tendo como objetivo suprir as neces- Superbac
1.497
– acionistas e garantia às demais partes interessadas, além de manter uma adequada estrutura de
sidades do fluxo de caixa operacional da Companhia em virtude da sazonalidade do mercado de Bio Gênesis
Irinaldo
Salvalágio
–
1.034
capital. Risco da taxa de juros: Na data das demonstrações financeiras, o perfil dos instrumentos
agronegócios. O prazo médio de amortização desses contratos é de 29 meses, sendo os juros pa–
1.189 financeiros (ativos e passivos) da Companhia é remunerado pela CDI de 95% a 105%.
gos mensalmente com as parcelas do principal, conforme os vencimentos definidos em cada Beatriz Gonçalves Ribeiro
6.377
2.647 Instrumento de taxa variável
Total
2017
2016
contrato. O cronograma de pagamentos das parcelas a vencer está demonstrado a seguir:
2017
2016
20.
Receita
Operacional
Líquida:
2018
2019
2020
Total
Caixa e equivalentes de caixa - nota explicativa n°6
1.938
47.145
259.394 164.382 Aplicação financeira - nota explicativa n°7
Capital de giro
54.670 39.000 14.136 107.806 Vendas brutas de produtos no mercado nacional
31.887
31.371
17.693 14.787 Empréstimos capital de giro - nota explicativa n°15
(107.806) (52.483)
(b) Finame: Os empréstimos obtidos por meio do Fundo de Financiamento para Aquisição de Vendas brutas de produtos no exterior
1.210
601 Total
(73.981)
26.033
Máquinas e Equipamentos Industriais - FINAME têm encargos financeiros equivalentes à Taxa Prestação de serviços
(10.626) (7.392) Análise de sensibilidade à variação da taxa da taxa CDI: A Companhia possui aplicações finande Juros de Longo Prazo - TJLP somados a um “spread” fixo. O prazo médio de amortização dos Ajuste a valor presente
Impostos
incidentes
sobre
vendas
(10.429)
(5.368)
ceiras e passivos financeiros indexadas à variação da taxa CDI. Em 31 de dezembro de 2017, a
contratos nessa modalidade é de 62 meses, sendo os juros pagos mensalmente com as parcelas do
(3.086)
(3.475)
Devoluções
Companhia apresentava ativos financeiros no valor de R$33.825 e passivos financeiros no monprincipal, conforme os vencimentos definidos em cada contrato. O cronograma de pagamentos
254.156 163.535 tante de R$107.806. A expectativa de mercado indicava uma taxa mediana efetiva da CDI
Total
das parcelas a vencer está demonstrado a seguir:
2018 2019 2020 Demais anos Total 21. Demonstração dos Custos e das Despesas por Natureza Incluídos no Resultado do estimada em 6,50% cenário provável para o ano de 2018, ante a taxa de efetiva de 7,00% verifi2017
2016 cada no ano de 2017. Análise de caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras
Finame
1.100 1.000 1.000
891 3.991 Exercício:
(128.102) (92.485)
Cenário I Cenário II
(c) Adiantamento de Contratos de Câmbio - ACC: O empréstimo obtido das instituições fi- Mercadorias
(23.558) (14.457)
Cenário de decréscimo de acréscimo
nanceiras na modalidade de ACC tem por objetivo antecipar recursos por conta de exportação de Despesa com pessoal
–
5.545
provável
de 25%
de 25%
mercadorias e suprir as necessidades de caixa vinculadas à operação da Companhia. O prazo Reversão (provisão) para riscos tributários, cíveis e trabalhistas
(8.587) (12.533) Taxa efetiva anual da CDI em
7,00%
7,00%
7,00%
médio de amortização dos contratos nessa modalidade é de 12 meses, com vencimento em maio Despesa com comissão
(1.914) (2.111) Caixa e equivalentes e caixa e aplicação financeira
33.825
33.825
33.825
e junho de 2018, sendo os juros e o principal pagos no vencimento do contrato. (d) Projeto Despesa com veículos
(1.646)
(934) Taxa anual estimada da CDI 12 meses
6,50%
4,87%
8,13%
Inova Agro - BNDES: Os empréstimos obtidos junto ao BNDES com objetivo de (i) financiar o Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Baixa
de
imobilizado
32
59
(169)
(720)
382
Efeito no instrumento financeiro
projeto para “Construção do centro de pesquisa em biotecnologia para o agronegócio e fazenda(11.994) (3.116) Análise dos passivos financeiros
modelo para testes de eficácia agronômica” dos produtos desenvolvidos pela Companhia em sua Despesa com fretes
Despesas com material de uso e consumo, energia elétrica,
Cenário I
Cenário II
fábrica em Mandaguari - PR, e (ii) a aquisição de máquinas e equipamentos.
viagens
e
estadas
(6.569)
(5.889)
BNDES
Destinação do valor capitado
Cenário de decréscimo de acréscimo
Despesa com manutenção
(4.018) (1.521)
Projeto inova agro
16.641 Construção do centro de pesquisa em biotecnologia
provável
de 25%
de 25%
Depreciação e amortização
(1.495) (1.926) Taxa efetiva anual da CDI em 2017
2.160
Expansão da capacidade produtiva da fábrica II
BNDES Revitaliza
7,00%
7,00%
7,00%
Perda
de
recebíveis
(52)
(2.005)
18.801
Total
Passivos financeiros
107.806
107.806
107.806
Despesa com serviços de terceiros
(8.969) (12.240) Taxa anual estimada da CDI 12 meses
6,50%
4,87%
8,13%
O cronograma de pagamentos das parcelas a vencer está demonstrado a seguir:
(5.388) (1.089) Efeito no instrumento financeiro
Outros
BNDES
2018 2019 2020 Demais anos
Total
(539)
(2.296)
1.218
(202.260) (144.702) Análise de sensibilidade à variação da taxa de TJLP: A Companhia possui passivos financeiros
Projeto inova agro
1.000 2.500 2.500
10.641 16.641 Total
605
605
605
345
2.160 Classificados como:
indexados à variação da TJLP em 31 de dezembro de 2017. Nestas condições, à Companhia
BNDES revitaliza
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados
(153.181) (107.194) apresentava valores patrimoniais de empréstimos no valor de R$22.792. A expectativa de merca1.605 3.105 3.105
10.986 18.801
Despesas com vendas
(28.284) (23.316) do indicava uma taxa de TJLP estimada em 7,0% cenário provável para o ano de 2018, ante a taxa
(e) Operação de duplicatas descontadas: O desconto de duplicatas é uma operação financeira
Despesas gerais e administrativas
(20.579) (14.258) efetiva de 7,5% verificada no ano de 2017.
em que a Companhia entrega determinadas duplicatas para o banco e este lhe antecipa o valor em
(216)
66
Outras
despesas
(receitas),
líquidas
Cenário I
Cenário II
conta corrente, cobrando juros antecipadamente, embora a propriedade dos títulos negociados
(202.260) (144.702)
Cenário de decréscimo de acréscimo
seja transferida para a instituição, a Companhia é corresponsável pelo pagamento dos mesmos Total
2017
2016
provável
de 25%
de 25%
em caso de não liquidação pelo devedor. A movimentação dos empréstimos e financiamentos é 22. Despesas Financeiras, Líquidas:
Receitas
financeiras:
Taxa efetiva anual da TJLP em 2017
7,50%
7,50%
7,50%
conforme apresentada abaixo:
Variação cambial ativa
–
15 Passivos financeiros
58.864
22.792
22.792
22.792
Saldo em 31 de dezembro de 2015
Rendimentos de aplicação financeira
4.414
2.731 Taxa anual estimada da TJLP 12 meses
6,75%
5,06%
8,44%
Captações
93.893
Juros
recebidos
719
751
(171)
(556)
214
Efeito no instrumento financeiro
Juros incorridos
12.362
Ajuste a valor presente
8.293
6.859 Risco de taxa de câmbio: Os resultados da Companhia estão suscetíveis a variações significatiAmortização principal
(63.800)
34
7 vas, em virtude dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio e seu impacto, principalmente, nas
Descontos obtidos
Pagamento de juros
(10.800)
13.460
10.363
Total
90.519
transações de venda com o exterior, as quais são basicamente denominadas em dólares norte-aSaldo em 31 de dezembro de 2016
Captações
116.601 Despesas financeiras:
mericanos (US$). A exposição cambial indexada ao dólar norte-americano (US$) é demonstrada
Juros sobre empréstimos e financiamentos
(16.732) (12.362) a seguir:
2017
2016
Juros incorridos
14.053
Juros
sobre
desconto
de
duplicatas
(1.899)
(1.299)
Contas a receber de clientes:
Amortização principal
(63.390)
Ajuste a valor presente
(1.102) (1.556)
(16.440)
Contas a receber
16.600
–
Pagamento de juros
Remuneração
com
fiadores
(nota
explicativa
nº
10)
(1.670)
(1.155)
141.343
– 13.218
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Contas a receber - partes relacionadas
Juros e multas sobre atrasos
(280) (5.628) Exposição líquida
16.600 13.218
Garantias
Variação cambial passiva
(14)
(225) Análise de sensibilidade: Com base na posição patrimonial de 31 de dezembro de 2017, estimaAs garantias fornecidas para os empréstimos e financiamentos são compostas de alienação
Despesas bancárias
(1.914) (2.312) se que os efeitos de um aumento ou uma redução de 20% na taxa de câmbio do real (R$) perante
fiduciária dos bens financiados, cessão fiduciária de recebíveis de duplicatas, hipotecas, notas
(327)
(176) as moedas estrangeiras resultaria em ganho ou perda consolidados, nos montantes demonstrados
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF
promissórias e aplicações financeiras no montante de R$57.453 (R$56.167 em 2016). Cláusulas
(23.938) (24.713) a seguir:
Montante Perda sobre
contratuais restritivas - (“covenants”): O contrato de financiamento do Projeto Inova Agro com Total
(10.478) (14.350) Risco de exposição
exposto a exposição
o BNDES possui cláusulas de restrição financeira (“covenants”) referentes a limitações na distri- Despesas financeiras, líquidas
16.600
3.320
buição de dividendos. O pagamento de dividendos aos acionistas, durante a vigência do contrato, 23. Imposto de Renda e Contribuição Social: a) Diferidos: As diferenças não dedutíveis ou Câmbio
Operações com instrumentos financeiros derivativos - “Swap”: Na tabela a seguir é apresentado
está limitado a 25% do lucro apurado de cada exercício, sempre que a relação patrimônio líquido tributáveis temporariamente na apuração do lucro tributável são as seguintes:
2017
2016
o derivativo contratado pela Companhia aberto por posição ativa e passiva:
sobre o ativo total for inferior a 0,40; ou no máximo 50% sempre que a relação patrimônio líquiValor de
do sobre o ativo total estiver na faixa entre 0,40 e 0,50. Em 31 de dezembro de 2017, Ativo:
Provisão para comissões a pagar
4.085
3.186 Operação
Contraparte principal - R$ Detalhe da operação 2017
a Companhia estava adimplente com todos os “covenants” vigentes.
Ajuste a valor presente
5.356
2.966 SWAP
2017 2016
Banco ABC
18.500 Posição ativa
18.736
16. Obrigações Tributárias:
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
1.646
934
18.736
IRPJ e CSLL
7.219 5.106
Posição passiva
3.217
179
Provisão para gratificações
–
Valor a receber (pagar)
ICMS
253
239
14.304
7.265 Informações adicionais sobre o produto financeiro: Em 27 de outubro de 2017, a Companhia
IRRF
52
168 Total
103
80 Passivo:
contratou um empréstimo de capital de giro do banco ABC, no montante de R$18.500 e atrelou
Outros
Ajuste
a
valor
presente
(92)
(355)
7.627 5.593
Total
um prêmio swap de R$407, o qual foi cobrado no início da operação com vencimento em 25 de
(92)
(355) abril de 2018. O contrato do swap prevê bonificação de R$407, se durante os primeiros 180 dias
17. Adiantamentos de Clientes: Referem-se a adiantamentos recebidos de clientes que, em 31 Total
14.212
6.910 da operação o dólar (ptax) ficar entre R$ 3,22 e R$3,34 caso contrário não haverá bonificação.
de dezembro de 2017, somavam R$9.132 (R$4.699 em 2016). Esses adiantamentos estão relacio- Base líquida dos impostos
34%
34%
Alíquota
vigente
nados a clientes nacionais, os quais serão compensados quando do faturamento e da entrega dos
Além disso, o instrumento não traz nenhum tipo de ônus ou ajustes negativos para a Companhia,
4.832
2.349 uma vez que já foi cobrado no início do contrato.
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos
produtos. Os montantes em questão não são passíveis de atualização.
2017 2016 b) Conciliação da despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social: As apurações 25. Lucro Líquido por ação (Básico E Diluído)
2017
2016
18. Outras Contas a Pagar:
do
imposto
de
renda
e
da
contribuição
social
foram
realizadas
pelo
lucro
real
em
2017
e
2016.
26.848
2.444
Outras contas a pagar
1.112 1.547
Lucro líquido do exercício
9.081.969 9.081.969
Gratificações para funcionários
–
177 A seguir está apresentada a reconciliação da taxa efetiva de imposto de renda e contribuição Quantidade de ações
2017
2016
social:
– 6.018
2,96
0,27
Lucro líquido por ação (básico e diluído) - R$
Prestadores de serviços
41.418
4.483 26. Compromissos: A Companhia não possui compromissos contratuais com fornecedores e
1.112 7.742 Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Total
34%
34% instituições financeiras para os próximos anos, relacionados à administração, operação e manu19. Patrimônio Líquido: a) Capital social: Em 31 de dezembro de 2017, o capital social Alíquota nominal
Despesa
com
imposto
de
renda
e
contribuição
social
(14.082)
(1.524)
tenção para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza da sua atividade, os riscos envolsubscrito e integralizado é de R$70.000 (R$70.000 em 2016) e está representado por 9.081.969
Efeitos das exclusões permanentes no cálculo dos tributos:
vidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. 27. Seguros: Em 31 de
ações ordinárias nominativas, escriturais e sem valor nominal, assim distribuídas:
(488)
(515) dezembro de 2017, a Companhia possuía seguros para bens do ativo imobilizado e estoques cuja
Outros
2017
2016
Despesa
de
imposto
de
renda
e
contribuição
social
(14.570)
(2.039)
Acionistas
Ações
%
Ações
%
cobertura era no montante de R$117.696 (R$25.457 em 2016) e para responsabilidade civil de
(17.053)
(443) seus diretores estatutários, na modalidade “Directors & Officers - D&O”, cujo valor de cobertura
Superbac
6.949.838
76,52 6.631.969
73,02 Correntes
2.483 (1.596) era no montante de R$ 20.000 (R$20.000 em 2016). 28. Provisão para Contingência, Passivos
Bio Gênesis
2.132.131
23,48
–
– Diferidos
(14.570)
(2.039)
Total
Irinaldo Salvalagio
–
– 1.225.000
13,49
Contingentes: Em 31 de dezembro de 2017 a Companhia não possuía provisão para contingên–
– 1.225.000
13,49 24. Instrumentos Financeiros: Os instrumentos financeiros utilizados pela Companhia estão cia de processos cíveis ou trabalhistas. As ações trabalhistas classificadas como perda possível
Beatriz Gonçalves Ribeiro
9.081.969 100,00 9.081.969 100,00 substancialmente representados por caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras circu- pelos assessores legais representam em 31 de dezembro de 2017 o montante de R$9.950 (R$156
Total
lante
e
não
circulante,
contas
a
receber
de
clientes
e
fornecedores,
empréstimos
e
financiamentos
No primeiro semestre de 2017 ocorreram as seguintes transações societárias: (i) Beatriz Gonçalem 2016), dentre as principais causas, causas de natureza trabalhistas, onde os reclamantes pleives Ribeiro vendeu para Superbac 317.869 (trezentos e dezessete mil, oitocentos e sessenta e e saldos com partes relacionadas estando reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos teiam verbas adicionais, horas extras e demais encargos. 29. Aprovação das Demonstrações
nove) ações ordinárias nominativas, representando na data 3,5% do capital social da Companhia. critérios descritos na nota explicativa 3.4 Na data das demonstrações financeiras, o saldo desses Financeiras: As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para divulgação pela
2017
2016 Diretoria da Companhia em 10 de abril de 2018.
(ii) Irinaldo Salvalagio vendeu para Bio-Gênesis Participações S.A. a totalidade de suas ativos e passivos financeiros é classificado como segue:
1.225.000 (um milhão duzentos e vinte e cinco) ações ordinárias nominativas, representando na Empréstimos e recebíveis:
Diretoria
Caixa e equivalentes de caixa
1.938
47.927
data 13,49% do capital social da Companhia. (iii) Beatriz Gonçalves Ribeiro permutou com a
Aplicações financeiras
31.887
31.371
Bio-Gênesis Participações S.A. 907.131 (novecentos e sete mil, cento e trinta e uma) ações ordiLuiz Augusto Chacon de Freitas Filho - Diretor
Contas
a
receber
de
clientes
178.628
45.192
nárias nominativas, equivalente a 9,99% do capital social da Companhia. b) Reserva legal:
Pedro Silveira da Motta - Diretor
16.600
16.618
Contas a receber de partes relacionadas
Conforme a Lei das Sociedades por Ações, a Companhia apropria 5% de seu lucro líquido anual
229.053 141.108
Denis Rodrigues Duarte - Contador CRC - 1SP271939/O-3
para reserva legal, até que esta atinja 20% do valor do capital social. Essa reserva pode ser usada Total

15. Empréstimos e Financiamentos:
Taxa de Juros (a.a)
Capital de giro (a)
8,00% a 28,47%
Finame (b)
5,50% a 11,40%
Adiantamento de crédito cambio - ACC (c)
4,80% a 6,30%
BNDES (d)
7% a 10,07%
Cédula de Crédito à Exportação - CCE (e)
9,24% a 9,24%
Duplicatas descontadas (f)
16,90%
Outros
14,98%

Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
Aos Administradores e Acionistas da Minorgan Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A.
Opinião com ressalva: Examinamos as demonstrações financeiras da Minorgan Indústria e
Comércio de Fertilizantes S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31
de dezembro de 2017 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, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Minorgan
Indústria e Comércio de Fertilizantes S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas

contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva: Conforme a legislação brasileira
vigente, os impostos e as contribuições de natureza fiscal e previdenciária estão sujeitos a
fiscalizações pelas autoridades tributárias, compreendendo os últimos cinco anos. Devido ao
fato de não termos obtido evidências de auditória satisfatória e demais análises relacionadas a
esses temas, não nos foi possível concluir quanto à existência ou não de eventuais obrigações
de natureza fiscal ou outras obrigações de natureza previdenciária que deveriam estar refletidas
nas demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2017 e de
2016. 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”.
Somos independentes em relação à Companhia, 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 - CFC, 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 com ressalva. Ênfase: A Companhia realiza volume
significativo de transações com partes relacionadas. A nota explicativa nº 9 às demonstrações
financeiras contém informações sobre essas transações, seus impactos no resultado e os ativos
e passivos correspondentes. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.
Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações financeiras:
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras 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
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livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração
das demonstrações financeiras, a Administração é responsável pela avaliação da capacidade de
a Companhia continuar operando e 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 ou cessar suas
operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. Responsabilidades do
auditor pela auditoria das demonstrações financeiras: Nossos objetivos são obter segurança
razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em conjunto, estejam 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 detecta 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

Minorgan Indústria e Comércio Fertilizantes S.A.
Relatório do Auditor Independente sobre as Demonstrações Financeiras
com base nas referidas demonstrações financeiras. Como parte de uma auditoria realizada
de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento
SURILVVLRQDOHPDQWHPRVFHWLFLVPRSURILVVLRQDODRORQJRGDDXGLWRULD$OpPGLVVR,GHQWLILFDPRV
e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta
a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar
nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do
que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos,
FRQOXLR IDOVLILFDomR RPLVVmR RX UHSUHVHQWDo}HV IDOVDV LQWHQFLRQDLV  2EWHPRV HQWHQGLPHQWR
dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria
apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia
GRVFRQWUROHVLQWHUQRVGD&RPSDQKLD$YDOLDPRVDDGHTXDomRGDVSROtWLFDVFRQWiEHLVXWLOL]DGDV
e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
&RQFOXtPRVVREUHDDGHTXDomRGRXVRSHOD$GPLQLVWUDomRGDEDVHFRQWiELOGHFRQWLQXLGDGH
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. Se concluirmos que existe incerteza relevante,
devemos chamar a atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas
demonstrações financeiras 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 a
QmRPDLVVHPDQWHUHPFRQWLQXLGDGHRSHUDFLRQDO$YDOLDPRVDDSUHVHQWDomRJHUDODHVWUXWXUD
e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive as divulgações e se as demonstrações
financeiras representam as correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com
o objetivo de apresentação adequada. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a
respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações
significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos
que identificamos durante nossos trabalhos.
São Paulo, 10 de abril de 2018
DELOITTE BRASIL
Auditores Independentes Ltda.
Marcos H. Olliver D. Marcondes
Contador - CRC nº 1 SP 250968/O-2
40526/2018

SIDERQUÍMICA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS QUÍMICOS S.A.
CNPJ Nº 73.586.976/0001-61
6HQKRUHV$FLRQLVWDV (P FXPSULPHQWR jV GLVSRVLo}HV OHJDLV H HVWDWXWiULDV VXEPHWHPRV D DSUHFLDomR GH 96DV RV %DODQoRV 3DWULPRQLDLV DV 'HPRQVWUDo}HV GH 5HVXOWDGRV DV
'HPRQVWUDo}HVGH5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHVRV)OX[RVGH&DL[DDV0XWDo}HVGR3DWULP{QLR/tTXLGRHDV1RWDV([SOLFDWLYDVFRUUHVSRQGHQWHVDRVH[HUFtFLRV¿QGRVHPH

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016 - ( Valores expressos em reais )
2017

2016

CIRCULANTE
&DL[DHHTXLYDOHQWHVGHFDL[D
&OLHQWHV
(VWRTXHV
Impostos a recuperar
Adiantamentos
'HVSHVDVGRH[HUFtFLRVHJXLQWH















TOTAL DO ATIVO CIRCULANTE

43.226.254

51.911.567

NÃO CIRCULANTE
&RQWDVDUHFHEHU
&RQWDDUHFHEHUGHSDUWHVUHODFLRQDGDV
,PSRVWRVGLIHULGRV
Imobilizado
,QWDQJtYHO













TOTAL DO ATIVO NÃO CIRCULANTE

54.407.626

50.485.926

CIRCULANTE
)RUQHFHGRUHV
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
Obrigações sociais e trabalhistas
Impostos, taxas e contribuições a recolher
Outras contas a pagar

RECEITA BRUTA
5HFHLWDVGHYHQGDVGHSURGXWRVHVHUYLoRV
Impostos e deduções de vendas
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA
CUSTO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS
VENDIDOS

2017

2016


 


 

165.187.090

166.379.397

  
49.291.465

LUCRO BRUTO

50.935.085

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:
   
   


   

Vendas
Gerais e administrativas
2XWUDVUHFHLWDVRSHUDFLRQDLVOtTXLGDV
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES
DO RESULTADO FINANCEIRO
RESULTADO FINANCEIRO
5HFHLWDV¿QDQFHLUDV
'HVSHVDV¿QDQFHLUDV

4.512.681

11.911.572

 
   
 


LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IRPJ E CSLL

(3.910.839)

16.112.069

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO DO
EXERCÍCIO

(3.910.839)

16.112.069

(0,21)
LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO POR AÇÃO
As notas explicativas são parte integrante
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

0,88

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO ABRANGENTE PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
( Valores expressos em reais)
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGRGR([HUFtFLR
2XWURV5HVXOWDGRV$EUDQJHQWHV
5HVXOWDGR$EUDQJHQWHGR([HUFtFLR

2017
 

(3.910.839)

2016

16.112.069







18.779.517

22.655.963







TOTAL DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

99.135.705

96.112.031







 

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
&DSLWDOVRFLDO
5HVHUYDOHJDO
3UHMXt]RVDFXPXODGRV

(20.281.342)

102.397.492

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
( Valores expressos em reais)







NÃO CIRCULANTE
(PSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV
3DUFHODPHQWRVGHLPSRVWRV

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO
LÍQUIDO
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV
97.633.880

2016

TOTAL DO PASSIVO CIRCULANTE

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
TOTAL DO ATIVO

2017

97.633.880

(16.370.502)
102.397.492

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
( Valores expressos em reais)
2017

)OX[RVGHFDL[DGDVDWLYLGDGHVRSHUDFLRQDLV
/XFUR 3UHMXt]R /tTXLGRGR([HUFtFLR
Ajustes por:
'HSUHFLDomRHDPRUWL]DomR
3URYLVmRFUpGLWRVGHOLTXLGDomRGXYLGRVDV

 

9DULDo}HVQRVDWLYRVHSDVVLYRV
5HGXomR$XPHQWRHPFOLHQWHV
5HGXomR$XPHQWRHPHVWRTXHV
5HGXomR$XPHQWRHPGHVSHVDVGRH[HUFtFLR
seguinte
5HGXomR$XPHQWRHPLPSRVWRVDUHFXSHUDU
5HGXomR$XPHQWRHPDGLDQWDPHQWRV
5HGXomR$XPHQWRHPYDORUHVDUHFHEHUORQJR
prazo
$XPHQWR5HGXomRHPIRUQHFHGRUHV
$XPHQWR5HGXomRHPREULJDo}HVVRFLDLVH
trabalhistas
$XPHQWR5HGXomRHPREULJDo}HVWULEXWiULDV
$XPHQWR5HGXomRHPRXWUDVFRQWDVDSDJDU

2016



-




(2.244.950)

17.936.581

 
  


 

 



 

   

&DL[DOtTXLGRSURYHQLHQWHGDVRSHUDFLRQDLV











9.902.110

21.110.647

)OX[RGH&DL[DGDV$WLYLGDGHVGH,QYHVWLPHQWR
5HVXOWDGRQDYHQGDGHDWLYRLPRELOL]DGR
$TXLVLomRLPRELOL]DGR



   

&DL[DOtTXLGRXVDGRQDVDWLYLGDGHVGH
LQYHVWLPHQWR

(4.920.933)

(808.545)

)OX[RGH&DL[DGDV$WLYLGDGHVGH)LQDQFLDPHQWR
$XPHQWR5HGXomRHPHPSUpVWLPRVH¿QDQFLDPHQWRV    
&DL[DOtTXLGRXVDGRQDVDWLYLGDGHVGH
¿QDQFLDPHQWR
$XPHQWR/tTXLGRGR6DOGRGH&DL[DH
(TXLYDOHQWHGH&DL[D
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQRLQtFLRGRSHUtRGR
&DL[DHHTXLYDOHQWHGHFDL[DQR¿PGRSHUtRGR
$XPHQWR/tTXLGRGR6DOGRGH&DL[DH
(TXLYDOHQWHGH&DL[D

As notas explicativas são parte integrante
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

(4.641.995) (23.842.614)
339.182

(3.540.512)







339.182

(3.540.512)

As notas explicativas são parte integrante
GDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E DE 2016
( Valores expressos em reais )
RESERVA DE LUCROS
CAPITAL
SOCIAL
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016

PREJUÍZO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

RESERVA
LEGAL

LUCROS / PREJUÍZOS
ACUMULADOS

TOTAL

NOTAS EXPLICATIVAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 E 2016
(Valores expressos em reais)
1 – CONTEXTO OPERACIONAL.
$ FRPSDQKLD FRP VHGH H 8QLGDGH ,QGXVWULDO HP 6mR -RVp GRV 3LQKDLV ±
3DUDQi j %5  .P  WHP FRPR DWLYLGDGHV SUHSRQGHUDQWHV D SHVTXLVD
GHVHQYROYLPHQWRLQGXVWULDOL]DomRHFRPHUFLDOL]DomRGHHVSHFLDOLGDGHVTXtPLFDV
2 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS.
$V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV IRUDP HODERUDGDV GH DFRUGR FRP DV SUiWLFDV
FRQWiEHLVDGRWDGDVQR%UDVLODVTXDLVDEUDQJHPDOHJLVODomRVRFLHWiULD/HLQo
HFRPDVDOWHUDo}HVLQWURGX]LGDVSHOD/HLVQVH
$V GHPRQVWUDo}HV ¿QDQFHLUDV VmR GH UHVSRQVDELOLGDGH GD $GPLQLVWUDomR
GD6RFLHGDGHHGHVXDVFRQWURODGDVHIRUDPSUHSDUDGDVGHDFRUGRFRPDV
SUiWLFDV FRQWiEHLV DGRWDGDV QR %UDVLO FRQWHPSODQGR WRGDV DV PRGL¿FDo}HV
QDVSUiWLFDVLQWURGX]LGDVSHOD/HLQoHUHJXODPHQWDGDVSHOR&RPLWr
GH3URQXQFLDPHQWRV&RQWiEHLV &3& 
3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS.
3.1 - Valor presente.
A empresa elaborou cálculos relacionados ao ajuste a valor presente de ativos
e passivos considerando os prazos médios de recebimentos e pagamentos, os
TXDLVQmRLQGLFDUDPQHQKXPDMXVWHDYDORUSUHVHQWHDVHUUHJLVWUDGR
,QVWUXPHQWRV¿QDQFHLURV±9DORUMXVWR
2V YDORUHV UHJLVWUDGRV TXH HQYROYHP LQVWUXPHQWRV ¿QDQFHLURV GH DWLYRV
e passivos, tais como: disponibilidades, contas a pagar e a receber, estão
FRPSDWtYHLV FRP DWXDLV WD[DV GH PHUFDGR SDUD RV UHVSHFWLYRV SUD]RV GH
UHDOL]DomRHYHQFLPHQWRHVHDSUR[LPDPGRYDORUMXVWRFRQIRUPHRULHQWDomR
GR&3&H,1&90
±5HVXPRGDVGHPDLVSUiWLFDVFRQWiEHLV
D  2V DWLYRV UHDOL]iYHLV H RV SDVVLYRV H[LJtYHLV HP SUD]R GH XP DQR VmR
GHPRQVWUDGRVFRPRFLUFXODQWHDFUHVFLGRVTXDQGRGHYLGRGRVUHQGLPHQWRV
HHQFDUJRVSURSRUFLRQDLVDWpDGDWDGREDODQoR
b) Os ativos e passivos em reais, sujeitos à indexação contratual e legal, são
FRUULJLGRVQDVGDWDVGRVEDODQoRVSHODDSOLFDomRFRUUHVSRQGHQWHDRtQGLFH
Ganhos e perdas decorrentes das variações monetárias, são reconhecidos no
UHVXOWDGRHPEDVHVFRUUHQWHV
F  ,QYHVWLPHQWRV ± 6mR GHFRUUHQWHV GH SDUWLFLSDo}HV VRFLHWiULDV DYDOLDGDV
SHORPpWRGRGDHTXLYDOrQFLDSDWULPRQLDO
G ,PRELOL]DGReUHJLVWUDGRDRFXVWRGHDTXLVLomRGHGX]LGRGDGHSUHFLDomR
calculada pelo método linear, de acordo com as taxas admitidas pela legislação
¿VFDOYLJHQWH
H 2,PSRVWRGH5HQGDHD&RQWULEXLomR6RFLDOVmRUHJLVWUDGRVSHORUHJLPH
GH FRPSHWrQFLD GH H[HUFtFLRV FDOFXODGRV OHYDQGRVH HP FRQVLGHUDomR D
OHJLVODomR¿VFDOHUHFRQKHFLPHQWRVGRUHVXOWDGRGRVH[HUFtFLRV
I $SUHSDUDomRGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDVUHTXHUTXHD$GPLQLVWUDomR
HIHWXHHVWLPDWLYDHDGRWHSUHPLVVDVQRVHXPHOKRUMXOJDPHQWRTXHDIHWDP
os montantes apresentados de ativos e passivos, assim como os valores de
UHFHLWDVHGHVSHVDV2VYDORUHVUHDLVSRGHPGLIHULUGDTXHOHVHVWLPDGRV
J 2VUHVXOWDGRVVmRDSXUDGRVSHORUHJLPHGHFRPSHWrQFLDGRVH[HUFtFLRV
4 – ESTOQUES.
2.017
2.016
0DWpULD3ULPD


Embalagens


3URGXWR$FDEDGR


&XVWR$FDEDGRHP&RQVLJQDomR


22.624.126
25.320.074
5 – IMOBILIZADO.
2.017
2.016
(TXLSDPHQWRV$GPLQLVWUDWLYRV,QGXVWULDLV


Imóveis


,QVWDODo}HV$GPLQLVWUDWLYDV,QGXVWULDLV


0yYHLVH8WHQVtOLRV


Terrenos


9HtFXORV


0HQRV
'HSUHFLDomR$FXPXODGD


Imobilizações em andamento


,QWDQJtYHO


727$/
8.993.862
5.738.818
A administração da companhia analisa a vida periódica útil remanescente dos
EHQVGRDWLYRLPRELOL]DGRHQmRIRUDPLGHQWL¿FDGDVGLIHUHQoDVVLJQL¿FDWLYDVQD
YLGD~WLO±HFRQ{PLFDGRVEHQVTXHLQWHJUDPRDWLYRLPRELOL]DGRGDFRPSDQKLD
6 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO.
D &DSLWDOVRFLDO
2FDSLWDOVRFLDOGH5HVWiGLYLGLGRHPDo}HVRUGLQiULDV
FRPGLUHLWRDYRWRHDo}HVSUHIHUHQFLDLVVHPGLUHLWRDYRWR
E 'LYLGHQGRV
$RV DFLRQLVWDV p JDUDQWLGR GH DFRUGR FRP D /HL Q  H R (VWDWXWR
6RFLDO GLYLGHQGR PtQLPR GH  GR OXFUR OtTXLGR GR H[HUFtFLR DMXVWDGR GH
DFRUGRFRPDOHJLVODomR
F 5HVHUYD/HJDO
eFRQVWLWXtGDDUD]mRGHGROXFUROtTXLGRDSXUDGRHPFDGDH[HUFtFLRVRFLDO
QRVWHUPRVGRDUWLJRGD/HLQDWpROLPLWHGHGRFDSLWDOVRFLDO
7 – SEGUROS.
$ SROtWLFD GD FRPSDQKLD p FRQWUDWDU FREHUWXUD GH VHJXURV SDUD RV EHQV GR
LPRELOL]DGRVXMHLWRVDULVFRHSRUPRQWDQWHVVX¿FLHQWHVSDUDFREULUHYHQWXDLV
VLQLVWURV 0RGDOLGDGHV FRQWUDWDGDV LQFrQGLR GDQRV PDWHULDLV H SHVVRDLV
UHVSRQVDELOLGDGHFLYLOHURXERV
DIRETORIA

19.718.611

412.636

(36.501.750)

(16.370.503)

-

-

(3.910.839)

(3.910.839)

67()$12%21(77,
',5(72535(6,'(17(

(40.412.589)

(20.281.342)

5$8/',$6-81,25
',5(725
-26e$1721,20$1729$1,
&217$'25&5&35±

19.718.611
412.636
$VQRWDVH[SOLFDWLYDVVmRSDUWHLQWHJUDQWHGDVGHPRQVWUDo}HV¿QDQFHLUDV

40300/2018

