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Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
individuais e consolidadas

Aos
Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.
Goiânia - GO

Opinião

Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Seedcorp HO Produção e
Comercialização de Sementes S.A. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2020 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis.

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, individual e consolidada, da
Companhia em 31 de dezembro de 2020, o desempenho individual e consolidado de suas operações
e os seus respectivos fluxos de caixa individuais e consolidados para o exercício findo nessa data, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião

Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir,
intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas”. Somos independentes em relação à Companhia e suas controladas, de acordo com os
princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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Principais assuntos de auditoria

Principais assuntos de auditoria são aqueles que, em nosso julgamento profissional, foram os mais
significativos em nossa auditoria do exercício corrente. Esses assuntos foram tratados no contexto de
nossa auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas como um todo e na
formação de nossa opinião sobre essas demonstrações financeiras individuais e consolidadas e,
portanto, não expressamos uma opinião separada sobre esses assuntos. Para o assunto abaixo, a
descrição de como nossa auditoria tratou o assunto, incluindo quaisquer comentários sobre os
resultados de nossos procedimentos, é apresentado no contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Nós cumprimos as responsabilidades descritas na seção intitulada “Responsabilidades do auditor
pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas”, incluindo aquelas em
relação a esse principal assunto de auditoria. Dessa forma, nossa auditoria incluiu a condução de
procedimentos planejados para responder a nossa avaliação de riscos de distorções significativas
nas demonstrações financeiras. Os resultados de nossos procedimentos, incluindo aqueles
executados para tratar o assunto abaixo, fornecem a base para nossa opinião de auditoria sobre as
demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia.

Reconhecimento de receitas com vendas

Conforme divulgado nas notas explicativas 3.b e 22 às demonstrações financeiras, o reconhecimento
de receitas de vendas ocorre no ato da venda (faturamento), com subsequente ajuste para refletir o
momento da transferência dos riscos e benefícios significativos da transação para o comprador.
Consideramos o reconhecimento de receita como um principal assunto de auditoria em virtude da
relevância da receita líquida de vendas nas demonstrações financeiras individuais e consolidadas da
Companhia e risco de as receitas não serem reconhecidas no exercício apropriado.

Como nossa auditoria conduziu esse assunto

Nossos procedimentos de auditoria incluíram, dentre outros: (i) a obtenção do entendimento sobre o
fluxo de reconhecimento de receitas com vendas de produtos considerando a natureza da venda, os
canais utilizados, tipos de clientes, entre outros; (ii) a avaliação do desenho, da implementação e da
efetividade dos controles internos relevantes determinados pela administração sobre o
reconhecimento de receitas com vendas de produtos; (iii) a obtenção do entendimento dos principais
sistemas utilizados no processo de vendas, precificação e descontos comerciais; (iv) realização de
testes de auditoria com bases em amostragem, e confronto com a respectiva documentação suporte
para verificar se representavam receitas válidas e condizentes com o curso normal dos negócios da
Companhia; (v) a validação do efeito de corte da receita com venda de produtos através de testes de
eventos subsequentes com data efetiva de entrega, pela seleção de amostragem e análise do volume
de vendas nos últimos dias do ano comparado com o prazo de entrega estimado; e (vi) avaliação se
as divulgações efetuadas estão apropriadas.
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Baseados nos procedimentos de auditoria efetuados, que está consistente com a avaliação da
administração, consideramos aceitáveis as políticas de reconhecimento de receita da Companhia,
para suportar os julgamentos e informações incluídas no contexto das demonstrações financeiras
individuais e consolidadas tomadas em conjunto.

Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas da Companhia para o exercício findo em 31
de dezembro de 2019 foram auditadas por outro auditor independente que emitiu relatório, em 17 de
abril de 2020, com uma opinião sem modificação sobre essas demonstrações financeiras.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas e o relatório do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o
Relatório da administração.

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras individuais e consolidadas não abrange o
Relatório da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse
relatório.

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, nossa
responsabilidade é a de ler o Relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório
está, de forma relevante, inconsistente com as demonstrações financeiras individuais e consolidadas
ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de
forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no
Relatório da administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este
respeito.

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

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

Os responsáveis pela governança da Companhia e suas controladas são aqueles com
responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras.
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Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independente se causada
por fraude ou por erro, e emitir um 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 com base nas referidas demonstrações financeiras.

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

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

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

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

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

 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive
as divulgações e se as demonstrações financeiras individuais e consolidadas representam as
correspondentes transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação
adequada.



5

Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do
alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações significativas de
auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Dos assuntos que foram objeto de comunicação com os responsáveis pela governança,
determinamos aqueles que foram considerados como mais significativos na auditoria das
demonstrações financeiras do exercício corrente e que, dessa maneira, constituem os principais
assuntos de auditoria. Descrevemos esses assuntos em nosso relatório de auditoria, a menos que lei
ou regulamento tenha proibido divulgação pública do assunto, ou quando, em circunstâncias
extremamente raras, determinarmos que o assunto não deve ser comunicado em nosso relatório
porque as consequências adversas de tal comunicação podem, dentro de uma perspectiva razoável,
superar os benefícios da comunicação para o interesse público.

Goiânia, 20 de abril de 2021.

ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Eric Horta Piantino
Contador CRC-MG-107829/O-8
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Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Notas Controladora Consolidado
explicativas 2020 2019 2020 2019

Ativos
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 39.735 2.553 39.782 2.559
Aplicações financeiras - 41 - 41
Contas a receber de clientes 5 21.470 23.364 21.470 23.524
Estoques 6 27.998 15.220 27.998 15.220
Adiantamentos a fornecedores 8 12.750 14.828 12.868 14.812
Impostos a recuperar 7 573 2.109 574 2.109
Instrumentos financeiros derivativos 27.c 14.828 2.696 14.828 2.696
Outros créditos 450 451 600 633
Total do ativo circulante 117.804 61.262 118.120 61.594

Não circulante
Outros créditos 520 1.298 519 1.298
Mútuos entre partes relacionadas 21.b 18.981 11.416 18.981 11.416
Ativo fiscal diferido 9.a 5.267 11.529 5.267 11.529
Investimentos 10.a 8.926 9.294 - -
Imobilizado 11.a 2.092 1.037 10.974 10.195
Direito de uso de arrendamentos 13 1.579 709 1.579 709
Intangível 12 15.326 13.221 15.331 13.227
Total do ativo não circulante 52.691 48.504 52.651 48.374

Total do ativo 170.495 109.766 170.771 109.968
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Notas Controladora Consolidado
explicativas 2020 2019 2020 2019

Passivo e patrimônio líquido
Circulante
Empréstimos e financiamentos 15 10.787 78.166 10.787 78.166
Fornecedores 14 38.613 22.207 38.517 22.403
Adiantamento de clientes 18 47.795 12.677 47.656 12.538
Instrumentos financeiros derivativos 27.c 9.417 2.192 9.417 2.192
Obrigações trabalhistas e sociais 16 2.981 2.615 3.161 2.727
Obrigações tributárias 17 8.696 3.501 9.040 3.548
Dividendos a pagar 20.4 1.186 - 1.186 -
Outras contas a pagar - - 4 3
Total do passivo circulante 119.475 121.358 119.768 121.577

Não circulante
Empréstimos e financiamentos 15 32.805 345 32.805 345
Outras contas a pagar 2 2 - -
Total do passivo não circulante 32.807 347 32.805 345

Patrimônio líquido
Capital social 20.1 6.915 6.915 6.915 6.915
Reserva de lucros 20.2 11.298 330 11.298 330
Prejuízos acumulados - (19.184) - (19.184)
Patrimônio líquido atribuível a

controladores 18.213 (11.939) 18.213 (11.939)
Patrimônio líquido atribuível a não

controladores - - (15) (15)
Total do patrimônio líquido 18.213 (11.939) 18.198 (11.954)

Total do passivo e patrimônio líquido 170.495 109.766 170.771 109.968

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Demonstrações dos resultados
Exercícios findos de 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Notas Controladora Consolidado
explicativas 2020 2019 2020 2019

Receita operacional líquida 22 346.402 215.672 346.900 216.832
Custo das mercadorias vendidas 23 (252.538) (165.063) (252.072) (165.961)

Lucro bruto 93.864 50.609 94.828 50.871

Despesas comerciais 24 (35.250) (24.775) (35.250) (24.775)
Despesas administrativas 25 (10.575) (10.962) (11.652) (12.324)
Outras receitas (despesas) 61 407 60 405
Resultado com equivalência
patrimonial 10.b (369) (1.220) - -

Resultado antes do resultado
financeiro e dos impostos e
contribuições 47.731 14.059 47.986 14.177

Receitas financeiras 26 7.110 4.828 7.110 4.828
Despesas financeiras 26 (7.265) (12.953) (7.279) (12.963)

Resultado financeiro, líquido (155) (8.125) (169) (8.135)

Resultado antes dos impostos 47.576 5.934 47.817 6.042

Imposto de renda e contribuição
social correntes 9.c (9.976) (2.782) (10.217) (2.890)

Imposto de renda e contribuição
social diferidos 9.c (6.262) 3.445 (6.262) 3.445

Resultado do exercício 31.338 6.597 31.338 6.597

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Demonstrações dos resultados abrangentes
Exercícios findos de 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado do exercício 31.338 6.597 31.338 6.597

Outros resultados abrangentes - - - -

Resultado abrangente do exercício 31.338 6.597 31.338 6.597

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
Exercícios findos de 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Reserva de lucros

Capital
social

Prejuízos
acumulados Reserva legal

Reserva
especial de

dividendos a
distribuir Total

Participação de
não

controladores

Total do
patrimônio

líquido

Saldo em 31 de dezembro de 2018 6.564 (24.727) - - (18.163) (15) (18.178)

Incorporação HO Sementes 351 (724) - - (373) - (373)
Resultado do exercício - 6.597 - - 6.597 - 6.597
Constituição da reserva legal - (330) 330 - - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - - - - -

Saldo em 31 de dezembro de 2019 6.915 (19.184) 330 - (11.939) (15) (11.954)

Absorção da reserva legal - 330 (330) - - - -
Resultado do exercício - - - 31.338 31.338 - 31.338
Absorção de prejuízos acumulados - 18.854 - (18.854) - - -
Constituição da reserva legal - - 624 (624) - - -
Dividendos mínimos obrigatórios - - - (1.186) (1.186) - (1.186)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 6.915 - 624 10.674 18.213 (15) 18.198

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto
Exercícios findos de 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Resultado antes dos impostos 47.576 5.935 47.818 6.042
Ajustes para reconciliar o resultado do exercício

Depreciação de imobilizados 245 106 657 488
Amortização de intangíveis 1.275 396 1.275 396
Amortização de direito de uso de arrendamentos 833 575 833 575
Provisão para perdas esperadas (691) 37 (691) 37
Ajuste a valor presente do contas a receber (19) (695) (19) (695)
Provisão para participação nos lucros 1.698 1.578 1.698 1.578
Provisão para deduções de clientes 448 260 448 260
Provisão para devolução de vendas (receita) 71 20 71 21
Provisão para perda dos estoques (946) 778 (946) 778
Provisão para devolução de vendas (custo) 117 (81) 117 (81)
Provisão para perda de adiantamento a fornecedores 192 969 192 969
Baixa de imobilizado 7 7 8 1.257
Ajuste a valor presente de fornecedores 153 276 153 276
Provisão para despesas e serviços (1.162) 1.696 (1.162) 1.696
Provisão para demandas judiciais - (110) - (110)
Resultado da equivalência patrimonial 369 1.220 - -
Valor justo instrumentos financeiros derivativos (5.411) (559) (5.411) (559)
Provisão de juros sobre empréstimos e comissões 5.559 9.051 5.559 9.051
Receitas com juros de mútuos ativos (1.150) (111) (1.150) (111)
Receitas com variação cambial de mútuos ativos (3.307) 409 (3.307) 409
Variação cambial de empréstimos - 3 - 3

Variações em:
Contas a receber (2.899) 7.600 (2.739) 38.803
Estoques (11.950) (4.146) (11.950) (4.146)
Adiantamentos a fornecedores 1.886 2.415 1.752 2.431
Impostos a recuperar 1.536 369 1.535 380
Outros 1.372 (1.156) 1.409 (1.146)
Fornecedores 17.415 (16.661) 17.122 (24.497)
Adiantamento de clientes 35.118 (12.852) 35.118 (12.994)
Obrigações trabalhistas e sociais (1.332) (1.269) (1.264) (1.255)
Obrigações tributárias (352) 162 (240) (82)
Outras contas a pagar - (1) 1 1
Imposto de renda e contribuição social pagos (4.431) - (4.488) (87)
Juros de empréstimos e financiamentos pagos (5.334) (7.937) (5.334) (7.937)

Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas)
atividades operacionais 76.886 (11.716) 77.065 11.751
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Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Demonstrações dos fluxos de caixa - método indireto--Continuação
Exercícios findos de 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Fluxo de caixa das atividades de investimento
Aquisição de imobilizados (1.307) (194) (1.445) (1.556)
Aquisição de intangíveis (3.379) (113) (3.379) (113)
Aumento de capital e AFAC em investidas - (885) - -
Efeito caixa da incorporação HO Sementes - 162 - 162
Mútuos ativos (3.108) (1.988) (3.108) (1.988)
Aplicação financeira 41 666 41 666
Fluxo de caixa líquido utilizado nas atividades de

investimento (7.753) (2.352) (7.891) (2.829)

Fluxo de caixa das atividades de financiamento
Aquisição de novos empréstimos e financiamentos

(principal) 34.857 97.436 34.857 105.808
Pagamento de empréstimos e financiamentos (principal) (66.808) (82.127) (66.808) (113.490)
Fluxo de caixa líquido proveniente das (utilizado nas)

atividades de financiamento (31.951) 15.309 (31.951) (7.682)

Aumento líquido em caixa e equivalentes de caixa 37.182 1.241 37.223 1.240

Caixa e equivalentes de caixa início do exercício 2.553 1.312 2.559 1.319
Caixa e equivalentes de caixa final do exercício 39.735 2.553 39.782 2.559

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras individuais e consolidadas.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
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1. Contexto operacional

A SeedCorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A. (“Companhia”) é uma sociedade
anônima de capital fechado, sendo a Hosemillas Holding S.A. sua controladora final. Foi
constituída em 15 de abril de 2014, com sede na Rua T-55, nº 1.094, Qd.101, Lt. 07 E - Setor
Bueno, Goiânia - GO. A Companhia possui prazo de duração indeterminado e tem por objeto
social o comércio atacadista de sementes, grãos, milho, soja e sorgo, defensivos agrícolas,
adubos, fertilizantes, máquinas e equipamentos para uso agropecuário, produção de sementes
certificadas, importação e exportação de produtos comercializados, sementes, grãos, milho, soja
e sorgo, representação comercial de matérias-primas agrícolas, consultoria e assessoria em
gestão empresarial.

Relação de entidades controladas

Segue lista das controladas da Companhia:

Participação acionária %
País 2020 2019

Seedmais Brasil 80% 80%
Seedlog Brasil 100% 99,993%

a) Seedmais Comercialização e Representação Ltda.

 A entidade foi constituída no ano de 2016 com o objetivo de comércio atacadista de adubos,
fertilizantes, corretivos do solo e defensivos agrícolas, representação por conta própria e de
terceiros de adubos, fertilizantes, corretivos do solo e defensivos agrícolas. Constituída na
cidade de Goiânia/GO, não iniciou as atividades comerciais.

b) Seedlog Comércio e Logística de Insumos Agrícolas Ltda.

 A entidade foi constituída no ano de 2016 com o objetivo de prestar serviços de logística em
geral e armazenagem com emissão de warrant, sendo sua matriz constituída na cidade de
Goiânia/GO; tem sua atividade principal no Estado de Mato Grosso, com duas unidades,
uma no município de Nova Mutum e outra em Água Boa. Em 02/06/2020 foi registrada
alteração contratual, onde a SeedCorp passa a ter 100% de participação na sociedade,
antes 99,993% e 0,007% da Sipar Investimentos e Participações Ltda..
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1. Contexto operacional--Continuação

Situação financeira

A Companhia apresentou lucro líquido de R$31.338 na controladora e consolidado em 2020
(lucro de R$6.597 em 2019), capital circulante líquido negativo de R$1.671 na controladora e
R$1.648 no consolidado (R$60.096 e R$59.983 em 2019, respectivamente). Ao longo de 2020, a
Administração atuou para:

(a) Controlar despesas fixas e comerciais, de modo a reduzi-las em comparação à receita.
(b) Melhor gerir seus riscos cambiais, compensando aumentos nos custos.
(c) Restringir o volume de vendas a prazo e criar condições atrativas para pagamento

antecipado de vendas, fortalecendo seu caixa.
(d) Migrar 100% de seu portfólio comercial de sementes para variedades próprias, reduzindo

seus custos.
(e) Ampliar negócio de licenciamento, melhorando as margens.
(f) Reduzir o endividamento.

Contexto sobre o Covid

Em razão da propagação da transmissão do Covid-19, o governo brasileiro impôs medidas
restritivas de circulação de pessoas, com o intuito de diminuir a aglomeração e
consequentemente menos pessoas serem infectadas. Contudo, tal decisão, gera consequências
no fechamento parcial e/ou total da grande maioria das empresas.

O agronegócio é um dos setores da sociedade abordados pelo Decreto n. 10.282/2020 do
governo federal, que salienta as atividades essenciais para o funcionamento do País e que
devem prosseguir suas operações durante a pandemia. Mesmo com tal decreto, a Companhia
adotou medidas para apoiar a prevenção do contágio em suas áreas administrativas e
operacionais, adotando o trabalho remoto de parte das equipes e seguindo rigorosamente as
normas de contenção do vírus nos locais de trabalho.

A Companhia segue normalmente com seu planejamento operacional e de investimento, sem
impactos relevantes nas suas atividades diárias e considera que até o momento, não houve
mudança significativa no valor justo de seus ativos e passivos trazidos pelas restrições da Covid-
19.
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2. Base de preparação

a) Declaração de conformidade

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP).

A emissão das demonstrações financeiras individuais e consolidadas foi autorizada pela
Diretoria em 20 de abril de 2021. Após sua emissão, somente os acionistas têm o poder de
alterar as demonstrações financeiras.

Este é o segundo conjunto de demonstrações financeiras individuais e consolidadas anuais
da Companhia no qual o CPC 06 (R2) - Arrendamentos e a ICPC 22 - Incerteza sobre o
tratamento de tributos sobre o lucro foram aplicados. Mudanças nas principais políticas
contábeis estão descritas na Nota Explicativa n° 3.o.

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras individuais e
consolidadas, e somente elas, estão sendo evidenciadas e correspondem àquelas utilizadas
pela Administração na sua gestão.

b) Moeda funcional

 As demonstrações financeiras individuais e consolidadas são apresentadas em Real, que é a
moeda funcional da Companhia. Todas as informações financeiras apresentadas em Real
foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma.

c) Uso de estimativas e julgamentos

 Na preparação destas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, a
Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das
políticas contábeis da Companhia e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e
despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. As estimativas e
premissas são revisadas de forma contínua. As revisões das estimativas são reconhecidas
prospectivamente.
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2. Base de preparação--Continuação

c) Uso de estimativas e julgamentos--Continuação

 As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras
individuais e consolidadas e as informações sobre as incertezas relacionadas a premissas e
estimativas que possuem um risco significativo de resultar em um ajuste material nos
exercícios seguintes estão incluídas nas seguintes notas explicativas:

Nota Explicativa nº 5 - Provisão para perdas esperadas
Nota Explicativa nº 6 - Provisão para perdas estimadas de estoques
Nota Explicativa nº 9 - Realização do crédito tributário diferido
Nota Explicativa nº 12 - Ativo intangível.

Mensuração do valor justo

Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis
de mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis
em uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da
seguinte forma.

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos
idênticos.
Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o
ativo ou passivo, direta (preços) ou indiretamente (derivado de preços).
Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).

A totalidade dos instrumentos financeiros, ativos e passivos, da Companhia como “nível 2”.

d) Base de mensuração

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas considerando o
custo histórico como base de valor, exceto quanto a determinados elementos patrimoniais
mensurados a valor justo conforme evidenciado ao longo das Notas explicativas.

A administração da Companhia, no processo de elaboração das demonstrações financeiras
de 31 de dezembro de 2020, efetuou determinadas reclassificações no balanço patrimonial e
demonstrações dos resultados de 31 de dezembro de 2019 para melhor comparabilidade. As
reclassificações efetuadas estão demonstradas abaixo e não impactaram o resultado
anteriormente apresentado tampouco indicadores financeiros da Companhia.
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2. Base de preparação--Continuação

d) Base de mensuração--Continuação

Controladora Consolidado
31/12/2019

(anteriormente
divulgado) Ajustes

31/12/2019
(reclassificado)

31/12/2019
(anteriormente

divulgado) Ajustes
31/12/2019

(reclassificado)
Ativos

Circulante
Caixa e equivalente de caixa 2.553 - 2.553 2.559 - 2.559
Aplicações financeiras 41 - 41 41 - 41
Contas a receber de clientes (i) 23.426 (62) 23.364 23.586 (62) 23.524
Estoques 15.220 - 15.220 15.220 - 15.220
Adiantamentos a fornecedores 14.828 - 14.828 14.812 - 14.812
Impostos a recuperar 2.109 - 2.109 2.109 - 2.109
Instrumentos financeiros
derivativos 2.696 - 2.696 2.696 - 2.696

Outros créditos (ii) 640 (189) 451 821 (188) 633
61.513 (251) 61.262 61.844 (250) 61.594

Não circulante
Outros créditos (ii) 1.842  (544) 1.298 1.842 (544) 1.298
Mútuos entre partes relacionadas 11.416 - 11.416 11.416 - 11.416
Ativo fiscal diferido 11.529 - 11.529 11.529 - 11.529
Investimento em controladas 9.294 - 9.294 - - -
Imobilizado 1.037 - 1.037 10.195 - 10.195
Direito de uso de arrendamento 709 - 709 709 - 709
Intangível 13.221 - 13.221 13.227 - 13.227

49.048 (544) 48.504 48.918 (544) 48.374

Total do ativo 110.561 (795) 109.766 110.762 (794) 109.968

(i) O valor de R$62, refere-se à reclassificação de faturamento de entrega futura de adiantamento de clientes para contas a receber;

(ii) Os valores de R$188 e R$544 refere-se a pagamento de custos de transação de debêntures, reclassificada de outros créditos CP e LP, para
empréstimos e financiamentos CP.
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2. Base de preparação--Continuação

d) Base de mensuração--Continuação

Controladora Consolidado
31/12/2019

(anteriormente
divulgado) Ajustes

31/12/2019
(reclassificado)

31/12/2019
(anteriormente

divulgado) Ajustes
31/12/2019

(reclassificado)
Passivos

Circulante
Empréstimos e financiamentos (ii) 78.898 732 78.166 78.898 732 78.166
Fornecedores e outras contas a
pagar (iii) 14.947 7.261 22.207 15.142 7.261 22.403

Adiantamento de clientes (i) 12.739 62 12.677 12.600 62 12.538
Instrumentos financeiros
derivativos 2.192 - 2.192 2.192 - 2.192

Obrigações Trabalhista e Social 2.615 - 2.615 2.727 - 2.727
Obrigações Tributárias 3.501 - 3.501 3.548 - 3.548
Outras contas a pagar (iii) 7.261 (7.261) - 7.264 (7.261) 3

122.153 794 121.358 122.371 794 121.577

Não circulante
Empréstimos e financiamentos (ii) 345 - 345 345 - 345
Provisão para perdas com
controladas 2 - 2 - - -

347 - 347 345 - 345

Patrimônio líquido -
Capital social 6.915 - 6.915 6.915 - 6.915
Reserva legal 330 - 330 330 - 330
Prejuízos acumulados (19.184) - (19.184) (19.184) - (19.184)
Patrimônio líquido atribuível a
controladores (11.939) - (11.939) (11.939) - (11.939)

Patrimônio líquido atribuível a não
controladores - - - (15) - (15)

Total do patrimônio líquido (11.939) - (11.939) (11.954) - (11.954)

Total do passivo 110.561 - 109.766 110.762 - 109.968

(iii) O valor de R$7.260, refere-se a provisões diversas, reclassificadas de outras contas a pagar para fornecedores.
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2. Base de preparação--Continuação

d) Base de mensuração--Continuação

Controladora Consolidado
31/12/2019

(anteriormente
divulgado) Ajustes

31/12/2019
(reclassificado)

31/12/2019
(anteriormente

divulgado) Ajustes

31/12/2019
(anteriormente

divulgado)

Receita operacional líquida (i) 215.931 (260) 215.671 217.092 (260) 216.832
Custo das mercadorias  vendidas (i) (165.323) 260 (165.063) (166.221) 260 (165.961)

Lucro bruto 50.608 - 50.608 50.871 50.871

Despesas comerciais (24.775) - (24.775) (24.775) - (24.775)
Despesas administrativas (10.962) - (10.962) (12.324) - (12.324)
Outras receitas (despesas) 407 - 407 405 - 405
Resultado de equivalência
patrimonial (1.220) - (1.220) -

Resultado antes do resultado
financeiro e dos impostos e
contribuições 14.058 - 14.058 14.177 - 14.177

Receitas financeiras 4.827 - 4.827 4.828 - 4.828
Despesas financeiras (12.951) - (12.951) (12.963) - (12.963)

Resultado financeiro, líquido: (8.124) - (8.124) (8.135) - (8.135)

Resultado antes do imposto de
renda e da contribuição social 5.934 - 5.934 6.042 - 6.042

Imposto de renda e contribuição
social correntes (2.782) - (2.782) (2.890) - (2.890)

Imposto de renda e contribuição
social diferidos 3.445 - 3.445 3.445 - 3.445

Resultado do exercício 6.597 - 6.597 6.597 - 6.597

(i) O valor de R$260, refere-se a reclassificação de provisão de descontos comerciais de custos para receita operacional.

3. Principais políticas contábeis

 A Companhia aplicou as políticas contábeis descritas abaixo de maneira consistente a todos os
exercícios apresentados nestas demonstrações financeiras individuais e consolidadas, exceto
pela adoção da ICPC 22 - Incerteza sobre o tratamento de tributos sobre o lucro, ocorridas em 1º
de janeiro de 2019.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

a) Base de consolidação

i) Controladas

A Companhia controla uma entidade quando está exposta a, ou tem direito sobre, os
retornos variáveis advindos de seu envolvimento com a entidade e tem a habilidade de
afetar esses retornos exercendo seu poder sobre esta.

As demonstrações financeiras de controladas são incluídas nas demonstrações
financeiras consolidadas a partir da data em que a Companhia obtiver o controle até a
data em que o controle deixa de existir.

Nas demonstrações financeiras individuais da controladora, as informações financeiras
de controladas são reconhecidas por meio do método de equivalência patrimonial.

ii) Participação de acionistas não controladores

A Companhia elegeu mensurar qualquer participação de não controladores na adquirida
pela participação proporcional nos ativos líquidos identificáveis na data de aquisição.

Mudanças na participação que não resultem em perda de controle são contabilizadas
como transações de patrimônio líquido.

iii) Transações eliminadas na consolidação

 Saldos e transações intergrupo, e quaisquer receitas ou despesas não realizadas
derivadas de transações intergrupo, são eliminados. Ganhos não realizados oriundos de
transações com investidas registradas por equivalência patrimonial são eliminados
contra o investimento na proporção da participação da Companhia na investida. Perdas
não realizadas são eliminadas da mesma maneira que os ganhos não realizados, mas
somente na extensão em que não haja evidência de perda por redução ao valor
recuperável.

b) Reconhecimento de receita

Venda de mercadorias e produtos

A receita operacional da venda de mercadorias e produtos no curso normal das atividades é
medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

b) Reconhecimento de receita--Continuação

Venda de mercadorias e produtos--Continuação

A receita operacional é reconhecida quando da emissão da nota fiscal e subsequentemente
analisada se (i) os riscos e benefícios mais significativos inerentes a propriedade dos bens
foram transferidos para o comprador (ii) for provável que os benefícios econômicos financeiros
fluirão para a Companhia (iii) os custos associados e a possível devolução de mercadorias
puderem ser estimados de maneira confiável (iv) não haja envolvimento contínuo com os
bens vendidos, e (v) o valor da receita operacional possa ser mensurado de maneira
confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos e o valor possa ser
mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da
receita operacional conforme as vendas são reconhecidas. A receita é medida líquida de
devoluções, descontos comerciais e bonificações.

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 compreendem:

 Receita de juros

 Despesa de juros

 Ganhos/perdas líquidos de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado

 Ganhos/perdas líquidos de variação cambial sobre ativos e passivos financeiros

 Perdas por redução ao valor recuperável em ativos financeiros (que não contas a receber).
A receita e a despesa de juros são reconhecidas no resultado pelo método dos juros
efetivos.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

d) Instrumentos financeiros

Reconhecimento, classificação, mensuração e desreconhecimento dos ativos financeiros

A Companhia reconhece os ativos e passivos financeiros na data da negociação na qual as
empresas se tornam partes das disposições contratuais do instrumento.

No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado (modelo de negócio de manter fluxos de caixas contratuais mais juros), ao valor
justo por meio do resultado abrangente (modelo de negócio tanto de manter fluxos de caixas
contratuais mais juros quanto pela venda dos instrumentos financeiros) ou ao valor justo por
meio do resultado.

Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a
não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão dos instrumentos
financeiros, e neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro
dia do período de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.

A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram ou quando as empresas transferem os direitos ao recebimento dos
fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual,
essencialmente, todos os riscos e os benefícios da titularidade do ativo financeiro são
transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pelas empresas nos ativos
financeiros é reconhecida como um ativo ou um passivo individual.

Instrumentos financeiros não derivativos ativos incluem caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras e contas a receber de clientes. Os instrumentos ativos são
reconhecidos inicialmente pelo valor justo acrescido para instrumentos que não sejam
reconhecidos pelo valor justo através de resultado, de quaisquer custos de transação
diretamente atribuíveis.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia e suas controladas, em decorrência do
seu modelo de negócio e características dos instrumentos financeiros ativos que envolvem
receber fluxo de caixa e juros, classificam tais instrumentos na categoria de custo
amortizado, exceto os instrumentos financeiros derivativos que são mensurados pelo Valor
Justo por meio do Resultado (VJR).

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia somente tinha ativos financeiros
mensurados ao custo amortizado, exceto pelos instrumentos financeiros derivativos,
mensurados a valor justo por meio do resultado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

d) Instrumentos financeiros--Continuação

Reconhecimento, classificação, mensuração e desreconhecimento dos passivos financeiros--
continuação

Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
valor justo por meio do resultado. Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao
valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um
derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado são mensurados ao valor justo e o
resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros
são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros
efetivos. A despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado.
Qualquer ganho ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.

A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual expira,
é retirada ou cancelada. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando
os termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é
reconhecido a valor justo.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia mantinha passivos financeiros
mensurados ao valor justo e ao custo amortizado. Os passivos financeiros mensurados ao
custo amortizado compreendem: fornecedores, empréstimos e financiamentos e outras
contas a pagar. Os passivos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado
compreendem as obrigações com os instrumentos financeiros derivativos.

Compensação de ativos e passivos financeiros

Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial quando, e somente quando, a Companhia tenha atualmente um direito
legalmente executável de compensar os valores e tenha a intenção de liquidá-los em uma
base líquida ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

Instrumentos financeiros derivativos

A Companhia mantém instrumentos financeiros derivativos para proteger suas exposições
aos riscos de variação de moeda estrangeira e cotação da saca de soja. Os derivativos são
mensurados inicialmente pelo valor justo. Após o reconhecimento inicial, os derivativos são
mensurados pelo valor justo e as variações no valor justo são normalmente registradas no
resultado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

e) Benefícios a empregados

Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas
de pessoal mensalmente, sendo o passivo reconhecido pelo montante do pagamento
esperado aos funcionários. A Companhia não possui benefícios pós-emprego.

f) Imposto de renda e contribuição social

O imposto de renda e a contribuição social dos exercícios correntes e diferidos são
calculados pelo regime de apuração do lucro real e com base na alíquota de 15%, acrescida
do adicional de 10% sobre o lucro tributável anual excedente de R$240 para imposto de
renda, e na alíquota de 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro
líquido para a Controladora e pelo regime de apuração do lucro presumido e com base na
alíquota de presunção 32% aplicado a alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre
o lucro tributável anual excedente de R$240 para imposto de renda, e na alíquota de 9%
sobre o lucro tributável para contribuição social para as investidas.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e
contribuição social 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.

A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é
reconhecido no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do
valor esperado dos impostos a ser pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas
à sua apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na
data do balanço.

Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os
usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no
exercício são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social
diferidos.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

f) Imposto de renda e contribuição social--Continuação

Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças
temporárias dedutíveis não utilizados, na extensão em que seja provável que lucros
tributáveis futuros estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais
diferidos são revisados a cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua
realização não seja mais provável.

Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera
aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas
que foram decretadas até a data do balanço.

Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

g) Estoques

Os estoques são mensurados pelo menor valor entre o custo e o valor realizável líquido. O
custo dos estoques é baseado na média móvel ponderada.

Nos custos de aquisição, compreende-se o preço de compra, os impostos de importação e
outros tributos, exceto os recuperáveis, bem como os custos de transporte, manuseio e
outros diretamente atribuíveis à aquisição do produto; abatimentos e outros descontos
comerciais são deduzidos na determinação do custo de aquisição.

h) Imobilizado

i) Reconhecimento e mensuração

 Itens do imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção,
que inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzidos de depreciação
acumulada e quaisquer perdas acumuladas por redução ao valor recuperável
(impairment). Não existem indicativos de impairment para os ativos imobilizados da
Companhia.

 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.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

h) Imobilizado--Continuação

ii) Custos subsequentes

 Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios
econômicos futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia.

iii) Depreciação

A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado,
utilizando o método linear baseado na vida útil aplicável para fins de apuração do
imposto de renda e contribuição social. A depreciação é reconhecida no resultado.
Terrenos não são depreciados.

As vidas úteis estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:

Edificações 25 anos
Máquinas e equipamentos 10 anos
Móveis e utensílios 10 anos
Veículos tratores 10 anos
Instalações 10 anos
Computadores e periféricos 5 anos
Melhorias em imóveis de terceiros Depende do contrato

Os métodos de depreciação e as vidas úteis são revistos a cada data de balanço e
ajustados caso seja apropriado.

i) Arrendamentos

A Companhia e suas controladas avaliam, na data de início do contrato, se esse contrato é
ou contém um arrendamento. Ou seja, se o contrato transmite o direito de controlar o uso de
um ativo identificado por um período de tempo em troca de contraprestação.

A Companhia e suas controladas aplicam uma única abordagem de reconhecimento e
mensuração para todos os arrendamentos, exceto para arrendamentos de curto prazo e
arrendamentos de ativos de baixo valor. A Companhia e suas controladas reconhecem os
passivos de arrendamento para efetuar pagamentos de arrendamento e ativos de direito de
uso que representam o direito de uso dos ativos subjacentes.



Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

27

3. Principais políticas contábeis--Continuação

i) Arrendamentos--Continuação

i) Ativo de direito de uso

A Companhia e sua controlada reconhecem os ativos de direito de uso na data de início
do arrendamento (ou seja, na data em que o ativo subjacente está disponível para uso).
Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, deduzidos de qualquer
depreciação acumulada e perdas por redução ao valor recuperável, e ajustados por
qualquer nova remensuração dos passivos de arrendamento. O custo dos ativos de
direito de uso inclui o valor dos passivos de arrendamento reconhecidos, custos diretos
iniciais incorridos e pagamentos de arrendamentos realizados até a data de início,
menos os eventuais incentivos de arrendamento recebidos. Os ativos de direito de uso
são depreciados linearmente, pelo menor período entre o prazo do arrendamento e a
vida útil estimada dos ativos, conforme abaixo:

 Imóveis: 3 anos

 Veículos automotores: 2 anos

Em determinados casos, se a titularidade do ativo arrendado for transferida para a
Companhia ao final do prazo do arrendamento ou se o custo representar o exercício de
uma opção de compra, a depreciação é calculada utilizando a vida útil estimada do ativo.

Os ativos de direito de uso também estão sujeitos a redução ao valor recuperável.

ii) Passivos de arrendamento

Na data de início do arrendamento, a Companhia e sua controlada reconhecem os
passivos de arrendamento mensurados pelo valor presente dos pagamentos do
arrendamento a serem realizados durante o prazo do arrendamento. Os pagamentos do
arrendamento incluem pagamentos fixos (incluindo, substancialmente, pagamentos
fixos) menos quaisquer incentivos de arrendamento a receber, pagamentos variáveis de
arrendamento que dependem de um índice ou taxa, e valores esperados a serem pagos
sob garantias de valor residual. Os pagamentos de arrendamento incluem ainda o preço
de exercício de uma opção de compra razoavelmente certa de ser exercida pela
Companhia e pagamentos de multas pela rescisão do arrendamento, se o prazo do
arrendamento refletir a Companhia exercendo a opção de rescindir a arrendamento.

Os pagamentos variáveis de arrendamento que não dependem de um índice ou taxa são
reconhecidos como despesas (salvo se forem incorridos para produzir estoques) no
período em que ocorre o evento ou condição que gera esses pagamentos.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

i) Arrendamentos--Continuação

ii) Passivos de arrendamento--Continuação

Ao calcular o valor presente dos pagamentos do arrendamento, a Companhia usa as
suas taxas de empréstimo incremental na data de início porque a taxa de juro implícita
no arrendamento não é facilmente determinável. Após a data de início, o valor do
passivo de arrendamento é aumentado para refletir o acréscimo de juros e reduzido para
os pagamentos de arrendamento efetuados. Além disso, o valor contábil dos passivos
de arrendamento é remensurado se houver uma modificação, uma mudança no prazo
do arrendamento, uma alteração nos pagamentos do arrendamento (por exemplo,
mudanças em pagamentos futuros resultantes de uma mudança em um índice ou taxa
usada para determinar tais pagamentos de arrendamento) ou uma alteração na
avaliação de uma opção de compra do ativo subjacente.

j) Ativos intangíveis

Reconhecimento e mensuração

Outros ativos intangíveis que são adquiridos e que têm vidas úteis finitas são mensurados
pelo custo, deduzido da amortização acumulada e quaisquer perdas acumuladas por
redução ao valor recuperável.

Intangível em desenvolvimento

Atividades de desenvolvimento envolvem gastos com mão de obra no desenvolvimento de
projetos de desenvolvimento de cultivares de soja. Os gastos de desenvolvimento são
capitalizados somente se os custos de desenvolvimento puderem ser mensurados de
maneira confiável, se o produto ou processo forem técnica e comercialmente viáveis, se os
benefícios econômicos futuros forem prováveis, e se a Companhia tiver a intenção e os
recursos suficientes para concluir o desenvolvimento e usar ou vender o ativo.

Outros gastos de desenvolvimento são reconhecidos no resultado conforme incorridos.

Amortização

A amortização é calculada utilizando o método linear baseado na vida útil aplicável para fins
de apuração do imposto de renda e contribuição social. A amortização é geralmente
reconhecida no resultado.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

j) Ativos intangíveis--Continuação

Amortização--Continuação

Os métodos de amortização e as vidas úteis são revistos a cada data de balanço e ajustados
caso seja apropriado.

As vidas úteis estimadas dos ativos intangíveis são as seguintes:

Direito de uso 5 anos
Softwares 5 anos

k) Redução ao valor recuperável

Ativos financeiros

A Companhia reconhece no final de cada período provisões para perdas esperadas sobre
ativos financeiros mensurados ao custo amortizado. A provisão para perda é mensurada por
um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento.

A Companhia utiliza o expediente prático para mensurar as perdas de crédito esperadas
considerando uma matriz de provisão que leva com consideração a experiência de perda de
crédito histórica, assim como a análise individual dos títulos a receber, ajustada quando
apropriada para fatores específicos dos devedores em aspectos econômicos gerais atuais e
futuros na data do reporte.

As perdas esperadas na análise individual dos títulos a receber leva em consideração os
seguintes fatores:

 Histórico de perda.

 Inadimplência ou atrasos do devedor.

 Indicativos de que o devedor ou emissor irá entrar em falência/recuperação judicial.

 Desaparecimento de um mercado ativo para o instrumento devido a dificuldades
financeiras.

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



Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

30

3. Principais políticas contábeis--Continuação

k) Redução ao valor recuperável--Continuação

Ativos financeiros não financeiros

Os valores contábeis dos ativos não monetários (imobilizado e intangível) são revistos a
cada data de apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas para
apurar se há indicação de perda no seu valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o
valor recuperável do ativo é determinado.

Os fatores considerados pela Companhia incluem resultados operacionais de curto prazo,
tendências e perspectivas, assim como os efeitos de obsolescência, demanda, concorrência
e outros fatores econômicos. Nenhuma evidência de irrecuperabilidade foi registrada nos
exercícios apresentados.

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 houver uma mudança favorável nas estimativas
usadas para determinar o valor recuperável.

l) Provisões

 Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal
ou quando é constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso
econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como
base as melhores estimativas do risco envolvido.

m) Ajustes a valor presente

As operações de vendas e compras financiadas foram ajustadas ao seu valor presente
considerando os prazos das referidas transações. Utilizou-se a taxa de média de 1,2% a.m.
nos descontos de contas a receber e 0,6% a.m. para fornecedores.

O ajuste a valor presente das vendas tem como contrapartida rubrica específica no grupo
“Contas a receber”, e sua realização é registrada na rubrica “Receitas financeiras” pela
fruição do prazo.

O ajuste a valor presente das compras de mercadorias tem como contrapartida rubrica
específica no grupo “Fornecedores”, “Estoques” e “Custos”, e sua realização é registrada na
rubrica “Despesas financeiras”.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

n) Normas e interpretações ainda não efetivas

A Companhia aplicou pela primeira vez certas normas e alterações, que são válidas para
períodos anuais iniciados em 1º de janeiro de 2020 ou após essa data. A Companhia decidiu
não adotar antecipadamente nenhuma outra norma, interpretação ou alteração que tenham
sido emitidas, mas ainda não estejam vigentes.

Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de Juros de Referência.

As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções que se aplicam a
todas as relações de proteção diretamente afetadas pela reforma de referência da taxa de
juros. Uma relação de proteção é diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre
o período ou o valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do item
objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Essas alterações não têm impacto nas
demonstrações financeiras da Companhia, uma vez que este não possui relações de hedge
de taxas de juros.

Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material

As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, "a informação é material
se sua omissão, distorção ou obscuridade pode influenciar, de modo razoável, decisões que
os usuários primários das demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base
nessas demonstrações contábeis, que fornecem informações financeiras sobre relatório
específico da entidade". As alterações esclarecem que a materialidade dependerá da
natureza ou magnitude de informação, individualmente ou em combinação com outras
informações, no contexto das demonstrações financeiras. Uma informação distorcida é
material se poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas pelos
usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações
financeiras, nem se espera que haja algum impacto futuro para a Companhia.

Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro

O pronunciamento revisado fornece definições atualizadas e critérios de reconhecimento
para ativos e passivos e esclarece alguns conceitos importantes. Essas alterações não
tiveram impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.
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3. Principais políticas contábeis--Continuação

n) Normas e interpretações ainda não efetivas--Continuação

Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 Concedidos para
Arrendatários em Contratos de Arrendamento.

As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação das orientações do CPC
06 (R2) sobre a modificação do contrato de arrendamento, ao contabilizar os benefícios
relacionados como consequência direta da pandemia Covid-19.

Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar se um benefício
relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é uma modificação do contrato de
arrendamento. O arrendatário que fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no
pagamento do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato de arrendamento
relacionada ao Covid-19 da mesma forma que contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06
(R2) se a mudança não fosse uma modificação do contrato de arrendamento.

Essa alteração não teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios

As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado um negócio, um
conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, no mínimo, um input - entrada de
recursos e um processo substantivo que, juntos, contribuam significativamente para a
capacidade de gerar output - saída de recursos.

Além disso, esclareceu que um negócio pode existir sem incluir todos os inputs - entradas de
recursos e processos necessários para criar outputs - saída de recursos.

Essas alterações não tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras do Companhia,
mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em quaisquer
combinações de negócios.

o) Normas emitidas, mas ainda não vigentes

Na data de elaboração das demonstrações financeiras, não havia normas ou interpretações
emitidas ou alteradas, que pudessem ter impacto nas demonstrações financeiras.
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4. Caixa e equivalentes de caixa

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Caixa 1 1 1 1
Conta-corrente 12.163 676 12.210 682
Aplicações financeiras (i) 27.571 1.876 27.571 1.876
Total 39.735 2.553 39.782 2.559

(i) Referem-se a aplicações financeiras automáticas, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido
de caixa e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade
de atender a compromissos de caixa de curto prazo da Companhia. São compostos por CDBs, atrelados ao Certificado de
Depósito Interbancário – CDI.

5. Contas a receber de clientes

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Contas a receber de clientes 27.672 28.993 27.672 29.153
Contas a receber de partes relacionadas -
Nota 21.a 455 1.117 455 1.117

Faturamento entrega futura - (62) - (62)
Ajuste a valor presente (i) (970) (989) (970) (989)
Provisão para deduções de clientes (ii) (1.448) (1.000) (1.448) (1.000)
Provisão para perdas esperadas (iii) (3.600) (4.290) (3.600) (4.290)
Provisão para devoluções de vendas (429) (358) (429) (358)
Créditos a identificar (210) (47) (210) (47)
Total 21.470 23.364 21.470 23.524
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5. Contas a receber de clientes--Continuação

a) Composição por vencimento

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

A vencer entre 1 e 30 dias 446 5 446 165
A vencer entre 31 e 60 dias 20 1.734 20 1.734
A vencer entre 61 e 90 dias 12.123 7.450 12.123 7.450
A vencer acima de 90 dias 9.048 11.567 9.048 11.567
Duplicatas a vencer 21.636 20.756 21.636 20.916

Vencidas de 1 a 30 dias 881 1.310 881 1.310
Vencidas de 31 a 60 dias 23 2.139 23 2.139
Vencidas de 61 a 90 dias 184 700 184 700
Vencidas de 91 a 180 dias 715 565 715 565
Vencidas de 181 a 360 dias 138 474 138 474
Vencidas há mais de 360 dias (iii) 4.550 4.166 4.550 4.166
Duplicatas vencidas 6.491 9.354 6.491 9.354

Ajuste ao valor presente (i) (970) (989) (970) (989)
Provisão para devoluções de vendas (429) (358) (429) (358)
Faturamento entrega futura - (62) - (62)
Créditos a identificar (210) (47) (210) (47)
Provisão para deduções de clientes (ii) (1.448) (1.000) (1.448) (1.000)
Provisão perdas esperadas (iii) (3.600) (4.290) (3.600) (4.290)
Total 21.470 23.364 21.470 23.524

(i) Ajuste a valor presente: calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e taxa de juros de 1,2% ao mês
que corresponde à taxa média de financiamento de clientes praticada pela Companhia.

(ii) Provisão para deduções de clientes: refere-se a créditos que serão concedidos a alguns clientes em 2021, da safra 2020,
por problemas de qualidade nas sementes vendidas.

(iii) Provisão para perdas esperadas: considera a experiência de perda de crédito histórica, assim como análise individual dos
clientes, ajustada quando apropriada para fatores específicos dos devedores em aspectos econômicos gerais atuais e
futuros. Para o montante de R$800 foi realizado arresto de soja para fins de garantia do recebimento.

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (4.253)

Reversão 4.253
Constituição (4.290)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (4.290)

Reversão 924
Constituição (233)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 3.600
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6. Estoques

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Sementes de soja 2.429 3.047 2.429 3.047
Semente de milho 23.970 11.950 23.970 11.950
Insumos - Tratamento de sementes 622 587 622 587
Soja/milho em grãos 857 1.448 857 1.448
Soja sementes granel 1 1 1 1
Semente pesquisa 13 9 13 9
Embalagens 1.646 589 1.646 589
Provisão para perdas esperadas (i) (904) (1.850) (904) (1.850)
Provisão para devolução de vendas 163 280 163 280
Ajuste ao valor presente (ii) (1.097) (1.041) (1.097) (1.041)
Sementes em produção 298 200 298 200
Total 27.998 15.220 27.998 15.220

(i) A provisão foi calculada com base nos produtos vencidos e redução de margem das sementes que serão comercializadas como
grãos, em montante suficiente para garantir a realização do estoque em 31 de dezembro de 2020.

(ii) O AVP de estoque foi baseado na taxa média de captação dos empréstimos sobre os fornecedores (0,56%a.m.) aplicando-se nos
saldos de estoques em nosso poder até a data de venda.

Movimentação da provisão

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (1.072)

Reversão 1.072
Constituição (1.850)

Saldo em 31 de dezembro de 2019 (1.850)

Reversão 1.488
Constituição (542)

Saldo em 31 de dezembro de 2020 (904)
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7. Impostos a recuperar

Controladas Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

ICMS 428 437 428 437
PIS 14 289 14 289
COFINS 2 1.288 2 1.288
PIS, COFINS e CS retidos 39 24 39 24
IRPJ pago por estimativa 19 19 19 19
CSLL pago por estimativa 6 6 6 6
ISSQN - - 1 -
IRRF sob NF 45 32 45 32
IRRF sob aplicações financeiras 20 14 20 14
Total 573 2.109 574 2.109

8. Adiantamentos a fornecedores
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019

Partes relacionadas (Nota 21.a.) 11.557 9.219 11.557 9.097
Adiantamentos fornecedores diversos 2.354 6.578 2.472 6.684
Provisão para perda de adiantamentos (ii) (1.161) (969) (1.161) (969)
Total 12.750 14.828 12.868 14.812

(i) Substancialmente representado por adiantamentos para compra de estoques com a Sementes Produtiva Ltda..

(ii)  Refere-se aos adiantamentos a fornecedores vencidos há mais de um ano, para os quais a Companhia não possui expectativa de
realização.
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9. Imposto de renda e contribuição social

a) Composição dos impostos diferidos

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativo fiscal diferido
Prejuízo fiscal e base negativa (4.521) (17.222) (4.521) (17.222)
Provisão para participação nos lucros (1.698) (1.578) (1.698) (1.578)
Ajuste a valor presente (636) (446) (636) (446)
Instrumentos derivativos 3.599 457 3.599 457
Provisão para devoluções (clientes e estoques) (266) (77) (266) (77)
Provisão para perda de clientes (3.600) (4.290) (3.600) (4.290)
Provisão para dedução de clientes (1.448) (1.000) (1.448) (1.000)
Provisão para perda de estoques (904) (1.850) (904) (1.850)
Provisão para perda de adiantamento (1.161) (969) (1.161) (969)
Provisão para fretes e despesas (4.858) (6.933) (4.858) (6.933)
Base de cálculo do ativo fiscal diferido (15.493) (33.908) (15.493) (33.908)

Ativo fiscal diferido 5.267 11.529 5.267 11.529

b) Movimentação dos impostos diferidos

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Saldo inicial 11.529 8.084 11.529 8.084
(-) Compensação prejuízo fiscal e base negativa (4.319) (5.890) (4.319) (5.890)
(-) Constituição/reversão de diferenças

temporárias (1.943) 9.335 (1.943) 9.335
Saldo final 5.267 11.529 5.267 11.529
Movimentação (6.262) 3.445 (6.262) 3.445
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9. Imposto de renda e contribuição social--Continuação

c) Conciliação da alíquota efetiva

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Resultado antes dos impostos 47.576 5.934 47.818 6.042
Alíquota fiscal 34% 34% 34% 34%

Expectativa de IRPJ e CSLL (16.176) (2.018) (16.258) (2.054)

Adições temporárias:
Provisão para participação nos lucros 120 487 120 487
Provisão para perda de clientes (691) 37 (691) 37
Provisão para descontos 448 260 448 260
Provisão para bonificações (742) 363 (742) 363
Fretes provisionados 88 388 88 388
Provisão de fornecedores (1.435) 2.024 (1.435) 2.024
Provisão para perda de estoques 606 752 606 752
Provisão para perda de adiantamentos 192 969 192 969
Outras adições temporárias 146 222 146 222

Exclusões temporárias:
Provisão para comissão sobre vendas (1.305) (1.390) (1.305) (1.390)
Provisão para devoluções 188 (61) 188 (61)
Provisão para demandas judiciais - (110) - (110)
Ajuste a valor presente 190 (419) 190 (419)
Outras exclusões temporárias (3.600) (677) (3.600) (677)

Adições (exclusões) permanentes
Despesas (receitas) não
dedutíveis/tributáveis 189 1.975 189 1.975
Resultado com equivalência patrimonial 369 1.220 369 1.220

(-) Base não tributada pelo lucro real - - (242) (108)
Base para apuração lucro real
(Seedcorp HO) 42.339 11.974 42.339 11.974
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9. Imposto de renda e contribuição social--Continuação

c) Conciliação da alíquota efetiva--continuação

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Compensação do prejuízo fiscal (12.702) (3.592) (12.702) (3.592)

Base de cálculo IRPJ e CSLL corrente 29.638 8.382 29.638 8.382

Antecipação/reclassificação dos
impostos e contribuições 1.587 - 1.587 -

(A) IRPJ e CSLL lucro real (Seedcorp
HO) (9.976) (2.782) (9.976) (2.782)

Base de cálculo das receitas para
presunção - - 2.336 1.251
Alíquota - Presunção de IRPJ/CSLL - - 32% 32%

Base para apuração lucro presumido
(Seedlog e Seedmais) - - 748 400

Receita financeira - - - 1
Base tributável - - 748 401

(B) IRPJ e CSLL presumido (Seedlog e
Seedmais) - - (241) (108)

(C) IRPJ/CSLL correntes (A) + (B) (9.976) (2.782) (10.217) (2.890)

(D) IRPJ e CSLL diferidos (6.262) 3.445 (6.262) 3.445

(E) Total IRPJ e CSLL (C) + (D) (16.238) 663 (16.479) 555

Alíquota efetiva 34% 11% 34% 9%

10. Investimentos

a) Composição

2020 2019

Investimento em controladas 8.855 9.223
Adiantamento para futuro aumento de capital 71 71
Total 8.926 9.294
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10. Investimentos--Continuação

b) Investimento em controladas

Participação
2020

Patrimônio
líquido 2020

Resultado de
controladas

2020

Saldo
contábil de

investimento
2020

Resultado de
equivalência
patrimonial

2020

Seedmais 80% (77) - (61) -
Seedlog 100% 8.916 (369) 8.916 (369)

8.839 (369) 8.855 (369)

Participação
2019

Patrimônio
líquido 2019

Resultado de
controladas

2019

Saldo
contábil de

investimento
2019

Resultado de
equivalência
patrimonial

2019

Seedmais 80% (77) - (61) -
Seedlog 99,993% 9.284 (1.220) 9.284 (1.220)

9.207 (1.220) 9.223 (1.220)

c) Investidas

Seedlog Seedmais
2020 2019 2020 2019

Ativo circulante 11.686 3.762 - -
Ativo não circulante 8.887 9.164 - -
Passivo circulante 11.657 3.642 77 77
Patrimônio líquido 8.916 9.284 (77) (77)
Total das receitas 2.173 1.161 - -
Resultado do exercício (369) (1.220) - -
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11. Imobilizado
a) Composição

Controladora
2020 2019

Taxa
Custo Depreciação Líquido LíquidoDescrição média

Instalações e edificações 20% 189 (21) 168 13
Máquinas e equipamentos 10% 169 (113) 56 70
Móveis e utensílios 10% 190 (63) 127 82
Máquinas agrícolas 20% 717 (177) 540 523
Computadores e periféricos 20% 640 (288) 352 242
Melhorias em imóveis de terceiros 20% 781 (54) 727 7
Equipamentos de laboratório 10% 24 (2) 22 -
Terrenos - 100 - 100 100
Total 2.810 (717) 2.092 1.037

Consolidado
2020 2019

Taxa
Custo Depreciação Líquido LíquidoDescrição média

Instalações e edificações 4% a 20% 6.770 (459) 6.311 6.267
Sistema de segurança 10% 19 (3) 16 3
Máquinas e equipamentos 10% 1.829 (598) 1.231 1.412
Móveis e utensílios 10% 234 (77) 157 116
Máquinas agrícolas 20% 717 (177) 540 523
Computadores e periféricos 20% 673 (310) 363 260
Melhoria em imóveis de terceiros 20% 781 (54) 727 7
Equipamentos de laboratório 10% 24 (2) 22 -
Terrenos - 1.607 - 1.607 1.607
Total 12.654 (1.680) 10.974 10.195

b) Movimentação

Controladora

Descrição
Líquido

31/12/2019 Adições Baixas Depreciações
Líquido

31/12/2020

Instalações e edificações 13 168 - (13) 168
Máquinas e equipamentos 70 - - (14) 56
Móveis e utensílios 82 61 - (16) 127
Máquinas agrícolas 523 86 - (69) 540
Computadores e periféricos 242 207 (7) (90) 352
Melhorias em imóveis de terceiros 7 761 - (41) 727
Equipamentos de laboratório - 24 - (2) 22
Terrenos 100 - - - 100
Total 1.037 1.307 (7) (245) 2.092
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11. Imobilizado--Continuação

b) Movimentação--Continuação

Controladora--Continuação

Descrição
Líquido

31/12/2018 Adições Baixas Incorporação Depreciações
Líquido

31/12/2019

Instalações e edificações 2 - - 12 (1) 13
Máquinas e equipamentos 66 7 - 10 (13) 70
Móveis e utensílios 63 6 - 22 (9) 82
Máquinas agrícolas 105 - - 432 (14) 523
Computadores e periféricos 127 181 (7) 10 (69) 242
Melhorias em imóveis de terceiros - - - 7 - 7
Terrenos 100 - - - - 100
Total 463 194 (7) 493 (106) 1.037

Consolidado

Descrição Líquido 2019 Adições Baixas Transferências Depreciações Líquido 2020

Instalações e edificações 6.267 290 - - (246) 6.311
Máquinas e equipamentos 1.412 1 (2) - (180) 1.231
Móveis e utensílios 116 61 - - (20) 157
Máquinas agrícolas 523 86 - - (69) 540
Computadores e periféricos 260 207 (6) - (98) 364
Melhorias em imóveis de terceiros 7 761 - - (41) 727
Terrenos 1.607 - - - - 1.607
Sistema de segurança 3 15 - - (2) 16
Equipamentos de laboratório - 24 - - (2) 22
Total 10.195 1.445 (8) - (658) 10.974

Descrição Líquido 2018 Adições Baixas Transferências Incorporação Depreciações Líquido 2019

Instalações e edificações 5.134 - - 1.327 12 (206) 6.267
Máquinas e equipamentos 1.545 35 - - 10 (178) 1.412
Móveis e utensílios 99 9 - - 22 (14) 116
Máquinas agrícolas 105 1 - - 432 (15) 523
Computadores e periféricos 152 181 (8) - 10 (75) 260
Melhorias em imóveis de

terceiros - - - - 7 - 7
Terrenos 1.607 - - - - - 1.607
Bens em Construção - 1.327 - (1.327) - - -
Sistema de segurança - 3 - - - - 3
Outros 1.249 - (1.249) - - - -
Total 9.891 1.556 (1.257) - 493 (488) 10.195
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12. Intangível

a) Composição

Controladora
2020 2019

Taxa
Custo Amortização Líquido LíquidoDescrição média

Intangível em desenvolvimento (i) - 11.939 - 11.939 8.560
Direito de uso (biotecnologia) (ii) 20,00% 4.996 (2.287) 2.709 3.708
Sistemas e aplicativos 20,00% 1.363 (685) 678 938
Direito de franquia 20,00% 15 (15) - 15
Total 18.313 (2.987) 15.326 13.221

Consolidado
2020 2019

Taxa
Custo Amortização Líquido LíquidoDescrição média

Intangível em desenvolvimento (i) - 11.939 - 11.939 8.560
Direito de uso (biotecnologia) (ii) 20,00% 4.996 (2.287) 2.709 3.708
Sistemas e aplicativos 20,00% 1.370 (687) 683 944
Direito de franquia 20,00% 15 (15) - 15
Total 18.320 (2.989) 15.331 13.227

(i) Incluem os gastos com mão de obra no desenvolvimento de projetos de melhoramento genético de cultivares de soja que
iniciaram em 2014 pela HO Sementes e que foram incorporados em 2019 pela Seedcorp HO. O prazo para conclusão dos
projetos de melhoramento varia entre sete e dez anos e, até o momento, a Companhia não possui nenhum projeto
concluído, a previsão é de iniciar a comercialização das primeiras cultivares próprias em 2021. Anualmente, a Companhia
efetua a análise de viabilidade dos projetos de melhoramento genético e em 31 de dezembro de 2020 não foi identificada a
necessidade de constituir provisão para perdas.

(ii) Contrato de exploração comercial de cultivares de soja com a GDM Genética do Brasil S.A..

b) Movimentação

Controladora

Descrição
Líquido

31/12/2019 Adições Baixas Amortizações
Líquido

31/12/2020

Intangível em desenvolvimento 8.560 3.379 - - 11.939
Direito de uso (biotecnologia) 3.708 - - (999) 2.709
Sistemas e aplicativos  938 - - (261) 678
Direito de franquia 15 - - (15) -
Total 13.221 3.379 - (1.275) 15.326
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12. Intangível--Continuação

b) Movimentação--Continuação

Controladora--Continuação

Descrição
Líquido

31/12/2018 Adições Baixas Incorporação Amortizações
Líquido

31/12/2019

Intangível em desenvolvimento - 113 - 8.447 - 8.560
Direito de uso - - - 3.791 (83) 3.708
Sistemas e aplicativos 1.207 - - - (269)  938
Direito de franquia 59 - - - (44) 15
Total 1.266 113 - 12.238 (396)  13.221

Consolidado

Descrição
Líquido

31/12/2019 Adições Baixas Amortizações
Líquido

31/12/2020

Intangível em desenvolvimento 8.560 3.379 - - 11.939
Direito de uso 3.708 - - (999) 2.709
Sistemas e aplicativos 944 - - (261) 683
Direito de franquia 15 - - (15) -
Total 13.227 3.379 - (1.275) 15.331

Descrição
Líquido

31/12/2018 Adições Baixas Incorporação Amortizações
Líquido

31/12/2019

Intangível em desenvolvimento - 113 - 8.447 - 8.560
Direito de uso - - - 3.791 (83) 3.708
Sistemas e aplicativos 1.213 - - - (269) 944
Direito de franquia 59 - - - (44) 15
Total 1.272 113 - 12.238 (396) 13.227

13. Direito de uso de arrendamentos

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Saldo inicial 709 245 709 245
Aquisição 1.791 168 1.791 168
Incorporação - 871 - 871
Baixa (88) - (88) -
Amortização (833) (575) (833) (575)
Total 1.579 709 1.579 709
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14. Fornecedores

Descrição
Controladora Consolidado

2020 2019 2020 2019

Fornecedores 33.641 10.632 33.803 10.828
Partes relacionadas (Nota 21.a.) 304 3.837 46 3.837
Royalties a pagar - 2.061 - 2.061
Provisão para despesas (i) 5.129 6.379 5.129 6.379
Provisão para fretes 970 882 970 882
Ajuste a valor presente (ii) (1.431) (1.584) (1.431) (1.584)
Total de fornecedores 38.613 22.207 38.517 22.403

(i) Provisão para despesas: refere-se a provisões para comissões de agentes e representantes comerciais, custo de bonificação,
serviços de auditoria e consultoria e complementos de preço.

(ii)  Ajuste a valor presente: calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e taxa de juros de 0,56% ao mês e
corresponde à taxa média dos financiamentos captados pela Companhia.
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15. Empréstimos e financiamentos

a) Composição controladora e consolidado

Saldos em Adições Amortizações Amortizações Provisão Variação Saldos em
Descrição 2019 Apropriação principal principal juros juros cambial 2020

Capital de Giro - Itaú 5.042 - - (5.000) (277) 235 - -
Santander - 1021316 10.012 - - (10.000) (540) 528 - -
Santander - 4124980 14 - - - - (14) - -
Santander - 1021314 5.006 - - (5.000) (270) 264 - -
Debêntures (i) 50.065 - - (7.658) (3.131) 3.114 - 42.391
Custos de transação - Debêntures (732) 187 - - - - - (545)
Banco do Brasil - Vendor 8.372 - - (8.372) - - - -
Safra Plus – Duplicatas (ii) - - 4.857 (4.857) (127) 127 - -
Santander - 23120 - - 5.000 (5.000) (218) 218 - -
Santander - 59120 - - 15.000 (15.000) (557) 557 - -
Capital de Giro - Itaú - - 10.000 (10.000) (340) 340 - -
Passivos de arrendamento (ii) 732 - 1.791 (778) - - - 1.746
Total 78.511 187 36.648 (71.665) (5.460) 5.369 - 43.592

Passivo circulante 78.166 10.787
Passivo não circulante 345 32.805

(i) Compreende a 1ª emissão em 24 de junho de 2019 de 50.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, conforme Instrução CVM nº 476,
para distribuição pública, com esforços restritos, negociadas no mercado secundário por meio do CETIP21. Essas debêntures não possuem cláusulas restritivas financeiras e estão
garantidas por avais solidários dos acionistas da Companhia, composta pelas Holdings.

(ii) Estas operações possuem transações que não impactam caixa, considerando que as duplicatas são quitadas diretamente com as instituições financeiras pelos clientes no caso do desconto
de duplicatas. Os descontos de duplicatas possuem um total de amortização de R$4.857, já os passivos de arrendamento possuem uma adição de R$1.791:

A Companhia não apresenta em 2020 nenhum contrato de empréstimo em moeda estrangeira.
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15. Empréstimos e financiamentos--Continuação

a) Composição controladora e consolidado--Continuação

Saldos em Adições Amortizações Amortizações Provisão Variação Saldos em
Descrição 2018 Incorporação Apropriação principal principal juros juros cambial 2019

Red Asset - Duplicatas (ii) 2.256 - - - (2.345) - 89 - -
Red Asset - Duplicatas (ii) 1.868 - - - (1.950) - 82 - -
Sifra - Duplicatas (ii) 2.883 - - - (3.015) - 132 - -
Daycoval - Duplicatas (ii) 3.150 - - - (3.274) - 124 - -
SRM - Duplicatas (ii) 7.805 - - - (8.245) - 440 - -
Santander - 1006592 10.041 - - - (10.000) (582) 541 - -
Itaú - 1079514 51.247 - - - (51.075) (3.677) 3.505 -  -
Sifra - Duplicatas (ii) - - - 997 (1.042) - 45 - -
SRM - Duplicatas (ii) - - - 3.503 (3.695) - 192 - -
SRM - Duplicatas (ii) - - - 7.436 (7.797) - 361 - -
Conta Garantida - Itaú - - - 500 (500) - - - -
Capital de Giro - Itaú - - - 5.000 (5.000) (30) 30 - -
Capital de Giro - Itaú - - - 5.000 - (276) 318 - 5.042
Santander - 4124973 - - - 10.000 (10.000) (643) 643 - -
Santander - 1021316 - - - 10.000 - - 12 - 10.012
Santander - 4124980 - 5.277 - - (5.000) (308) 45 - 14
Santander - 1021314 - - - 5.000 - - 6 - 5.006
Debêntures (i) - - - 50.000 - (2.421) 2.486 - 50.065
Custos de transação -

debêntures - - 98 (830) - - - - (732)
Banco do Brasil - Vendor (ii) - - - 8.372 - - - - 8.372
Passivos de arrendamento (ii) - 871 - 413 (552) - - - 732
Atualização cambial (3) - - - - - - 3 -
Total 79.247 6.148 98 105.391 (113.490) (7.937) 9.051 3 78.511

Passivo circulante 79.247 78.166
Passivo não circulante - 345

(i) Compreende a 1ª emissão em 24 de junho de 2019 de 50.000 debêntures simples, não conversíveis em ações, da espécie quirografária, em série única, conforme Instrução CVM nº 476, para distribuição
pública, com esforços restritos, negociadas no mercado secundário por meio do CETIP21. Essas debêntures não possuem cláusulas restritivas financeiras e estão garantidas por garantia corporativa dos
acionistas da Companhia. Em 2019, a Companhia efetuou a incorporação da HO Sementes Ltda. e descumpriu a cláusula restritiva não financeira decorrente da incorporação e todo o saldo devedor das
debêntures foi classificado no passivo circulante. Em 5 de março de 2020, os debenturistas aprovaram o não vencimento antecipado das debêntures e o montante de R$42.324 foi reclassificado para o
passivo não circulante.

(ii) Estas operações possuem transações que não impactam caixa, considerando que as duplicatas são quitadas diretamente com as instituições financeiras pelos clientes, no caso do desconto de duplicatas.
Os descontos de duplicatas possuem um total de amortização de R$31.363, já a operação de vendor e os passivos de arrendamento possuem uma adição de R$8.785:
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15. Empréstimos e financiamentos--Continuação

a) Composição controladora e consolidado--Continuação

Saldos em Adições Amortizações Amortizações Provisão Variação Saldos em
Transações 2019 Apropriação principal principal juros juros cambial 2020

Afetam caixa 68.660 - 34.857 (66.808) (5.334) - - 31.375
Não afetam caixa 9.851 188 1.791 (4.857) (127) 5.371 - 12.217
Total 78.511 188 36.648 (71.665) (5.461) 5.371 - 43.592

Saldos em Adições Amortizações Amortizações Provisão Variação Saldos em
Transações 2018 Incorporação Apropriação principal principal juros juros cambial 2019

Afetam caixa 61.288 - - 97.436 (82.127) (7.937) - - 68.660
Não afetam caixa 17.959 6.148 98 7.955 (31.363) - 9.051 3 9.851
Total 79.247 6.148 98 1105.391 (113.490) (7.937) 9.051 3 78.511

b) Taxa ponderada de juros

 As taxas ponderadas de juros suportadas pela Companhia durante o ano de 2020 foram as seguintes:

Taxa média
2020 2019

Desconto de Duplicatas 1,05% a.m. De 1,18% a 1,73% a.m.
Capital de Giro De 6,48% a 12,61% a.a. De 5,11% a 12,61% a.a.
Conta Garantida - 32,90% a.a.
Debêntures Spread 4,00% a.a. + CDI Spread 4,00% a.a. + CDI
Vendor 9,38% a.a. 9,38% a.a.
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15. Empréstimos e financiamentos--Continuação

c) Garantias e covenants

A Companhia não possui cláusulas restritivas (covenants) financeiras e todas as cláusulas
restritivas não financeiras foram atendidas em 2020, exceto pelo item descrito na Nota
Explicativa nº 15.a.(i) acima, em 2019. Os empréstimos e financiamentos estão garantidos
por títulos a receber de clientes e garantia corporativa de seus acionistas.

16. Obrigações trabalhistas e sociais

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Salários, rescisões, outros 317 272 363 293
Encargos sobre a folha 216 170 230 182
Provisão para férias e encargos 750 595 780 628
Provisão de premiação (a) 1.698 1.578 1.788 1.624
Total 2.981 2.615 3.161 2.727

(a) Refere-se à melhor estimativa de pagamento de premiação com base nas regras definidas pela Companhia (metas do negócio, incluindo
vendas, recebimento e orçamento, e metas de desempenho individual - avaliação por competências). A provisão foi constituída com base
nas metas atingidas em 31 de dezembro de 2020 e 2019, sendo 3 e 2,5 salários, respectivamente, aos colaboradores elegíveis.

17. Obrigações tributárias

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

ICMS 118 423 118 423
PIS/COFINS - - 67 6
REFIS e ISS 2 82 62 90
IRRF e IRPJ 6.330 2.205 6.488 2.228
CSRF e CSLL 2.246 791 2.305 801
Total 8.696 3.501 9.040 3.548
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18. Adiantamento de clientes

Representam recursos recebidos como adiantamento de clientes por conta de futuros
fornecimentos de sementes de soja, milho e grãos.

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Adiantamento partes relacionadas (Nota 21.a.) 345 142 203 -
Adiantamento para compra de sementes de safras

futuras - Soja 19.992 5.506 19.995 5.506
Adiantamento para compra de sementes de safras

futuras - Milho 21.501 3.567 21.501 3.567
Adiantamento para compra de safras futuras -

Grãos 842 111 842 111
Adiantamento - Outros 5.115 3.351 5.115 3.354
Total 47.795 12.677 47.656 12.538

19. Provisão para demandas judiciais

A Companhia é parte em ações judiciais e processos perante vários tribunais e órgãos
governamentais, decorrentes do curso normal de operações, envolvendo questões tributárias,
trabalhistas, cíveis e outros assuntos. As demandas judiciais são avaliadas e revisadas
periodicamente, com base em pareceres de advogados, e são registradas contabilmente de
acordo com as regras mencionadas na Nota Explicativa n° 4. A Companhia não possui nenhuma
demanda judicial classificada como risco provável.

a) Resumo das demandas judiciais classificadas como “risco possível”

31/12/2020 31/12/2019

Trabalhista (i) 223 245
Cíveis - Perdas e Danos (ii) 2.697 2.063
Tributárias (iii) 114.466 -

117.396 2.308

(i) Reconhecimento de vínculo de trabalho de representante comercial e cobrança de verbas rescisórias.

(ii) Relacionado a embargos de grãos de soja de terceiros, para as quais já tem a seu favor decisões favoráveis em primeira
e/ou segunda instâncias.

(iii) Auto de infração lavrado pela Receita Federal do Brasil, requerendo o recolhimento de IRPJ e CSLL, com juros e multa,
referente os anos calendários de 2017 a 2019. Possui como item específico o questionamento da dedutibilidade, para fins
de apuração do lucro real, das despesas a título de royalties pagos a empresas em território brasileiro e sem vínculo de
parte relacionada.
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20. Patrimônio líquido

20.1.  Capital social

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, o capital social subscrito e integralizado da
Companhia era de R$6.915 formados por 41.717.321 e 6.915.236 ações, respectivamente.

Ordinárias
Descrição 2020 % 2019 %

Hosemillas Holding S.A. 41.717.317 99,99% 6.915.236 100%
South América Seed S.L. 2 0,0050% - -
Strochon Holding S.L. 1 0,0025% - -
SeedCorp Holding S.L. 1 0,0025% - -
Total 41.717.321 100 6.915.236 100

Em 11 de março de 2020, os acionistas, através de assembleia geral extraordinária
deliberaram sobre a emissão privada de 41.717.321 (quarenta e um milhões, setecentas e
dezessete mil trezentas e vinte e uma) ações ordinárias, nominativas, de classe única, e
sem valor nominal, pelo preço aproximado de 0,1658 por ação.

20.2. Reservas

De acordo com o Estatuto da Companhia, alterado através da Assembleia Geral
Extraordinária de 11 de março de 2020, após o término do exercício social o lucro deverá
seguir a seguinte destinação:

 Reserva de lucros: é constituída pelo lucro líquido, após a constituição da reserva legal e
dividendos obrigatórios com finalidades de aumento de capital ou à distribuição de
dividendos conforme o deliberado em Assembleia Geral.
a) Reserva legal: é constituída a razão de 5% sobre o lucro líquido apurado em cada

exercício nos termos do art.193 da Lei 6.404/76, até o limite de 20% do capital social.
b) Reserva especial de dividendos a distribuir: a Companhia destinou os lucros não

distribuídos apurados no exercício de 2020 para a reserva especial de dividendos a
distribuir de acordo com o § 5º do artigo 202 da Lei 6.404. Os lucros destinados a
esta reserva deverão ser pagos como dividendo assim que a situação financeira da
Companhia permitir, utilizados para aumento de capital ou absorvidos por prejuízos
em exercícios subsequentes.
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20. Patrimônio líquido--Continuação

20.3. Dividendos

De acordo com o estatuto social, 10% do lucro líquido anual ajustado como previsto na
legislação societária brasileira são destinados para pagamento de dividendos mínimos
obrigatórios de que trata o artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações. O cálculo dos
dividendos propostos está apresentado a seguir:

Composição dividendos mínimos obrigatórios:

2020 2019

Resultado líquido do exercício 31.338 6.597
Absorção de prejuízos acumulados (18.854) (6.267)
Base para reserva legal 12.484 6.597
Reserva legal (5%) 624 330
Base para distribuição de dividendos 11.860 -
Dividendos mínimos obrigatórios (1.186) -

Dividendos a pagar início do exercício - -
Dividendos a pagar (1.186) -

21. Partes relacionadas

A Administração identificou como partes relacionadas à Companhia: seus controladores,
administradores, conselheiros e demais membros do pessoal-chave da Administração e seus
familiares, conforme definições contidas no Pronunciamento Técnico CPC 05 (R1). A
controladora final da Companhia é a Hosemillas Holding S.A. e as demais empresas por ela
controladas também foram consideradas partes relacionadas.
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21. Partes relacionadas--Continuação

Os principais saldos com partes relacionadas estão apresentados a seguir:

a) Ativos e passivos

2020 2019
Ativo Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Sipar Investimentos e Participações Ltda. (iii) 32 32 32 32
GDM Genética do Brasil S.A. (iv) - - 31 31
Fábio Rugiero Rios Pereira (ii) 80 80 57 57
Gustavo Fernandes Martins (ii) 31 31 26 26
Luiz Vicente Sanseverino Galera (ii) 4 4 - -
Francisco de Negreiros Bonilha Júnior (ii) 2 2 - -
Mário Sérgio Venâncio de Carvalho (ii) 6 6 - -
Danilo Macarini Umbelino dos Santos (ii) 14 14 11 11
Oscar Stroschon (i) - - 848 848
SeedAgro Produção e Comercialização Eireli (iii) - - 112 112
Sementes Produtiva Ltda. (i) 286 286 - -

Subtotal de contas a receber 455 455 1.117 1.117

Danilo Macarini Umbelino dos Santos (ii) 20 20 - -
Gustavo Fernandes Martins (ii) 11 11 - -
Fábio Rugiero Rios Pereira (ii) 12 12 - -
GDM Genética do Brasil S.A. (iv) - - 553 553
SeedAgro Produção e Comercialização Eireli (iii) 112 112 - -
Sipar Investimentos e Participações Ltda. (i) 792 792 786 786
Francisco de Negreiros Bonilha Júnior (ii) 110 110 103 103
Oscar Stroschon (i) - - 214 214
Seedlog Com. Log. de Insumos Agrícolas (iii) - - 122 -
Sementes Produtiva Ltda. (i) 10.500 10.500 7.441 7.441

Subtotal adiantamento a fornecedores 11.557 11.557 9.219 9.097

Total (i) 12.012 12.012 10.336 10.214

(i) Operações de adiantamento para compra, compra e venda de mercadorias realizadas com preços e condições acordadas
entre as partes. A Companhia e as demais empresas possuem controlador em comum.

(ii) Adiantamento de despesas com cartão de crédito corporativo dos sócios e diretores.

(iii) Serviços de estocagem e consultoria.

(iv) Obrigações com pagamentos de royalties e direito de uso de biotecnologia.
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21. Partes relacionadas--Continuação

a) Ativos e passivos--Continuação

2020 2019
Passivo Controladora Consolidado Controladora Consolidado

Seedlog Com. Log. De Insumos Agrícolas (iii) 258 - - -
GDM Genética do Brasil S.A. (ii) 46 46 1.061 1.061
Sementes Produtiva Ltda. (i) - - 2.776 2.776
Subtotal de fornecedores 304 46 3.837 3.837

Daniel Glat (i) 203 203 - -
Seedlog Com. Log. de Insumos Agrícolas (iii) 142 - 142 -
Subtotal adiantamentos a clientes 345 203 142 -

Total 649 249 3.979 3.837

b) Mútuos a receber

O saldo dos mútuos tem vencimento em 25 de abril de 2022 para HO Semillas Holding S.A.,
atualizado por 2,5% a.a. mais Libor, e 30 de abril de 2022 para SeedCorp HO S.A.U.,
atualizado por 4,35% a.a. mais Libor. Em 30/11/2020 foi transferido o mútuo da SeedCorp
HO S.A.U. para a HO Semillas Holding S.A., através de contrato de cessão de crédito,
permanecendo os mesmos vencimentos.

2020 2019

Ativo Circulante
Não

circulante Circulante
Não

circulante

HO Semillas Holding S.A. - 18.981 - 2.094
SeedCorp HO S.A.U. - - - 9.322
Total - 18.981 - 11.416

c) Resultados

2020 2019

Diretoria
GDM

Genética
Sementes
Produtiva

Oscar
Stroschon

Daniel
Glat Diretoria

GDM
Genética

Sementes
Produtiva

Oscar
Stroschon

Daniel
Glat

Receita - 4 477 280 677 - 17 5.118 807 520
Custo - (2) (865) (178) (332) - (3.891) (4.341) - -
Serviços (3.506) - - - - (2.049) - - - -
Total (3.506) 2 (388) 102 345 (2.049) (3.874) 777 807 520

d) Remuneração do pessoal

Em 2020, a remuneração do pessoal-chave da Administração totalizou R$3.590 (R$2.110
em 2019), sendo incluídos salários, honorários, encargos e benefícios variáveis.
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22. Receita operacional líquida

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Receita bruta
Receita de vendas de sementes 342.069 217.626 342.069 217.626
Receita de vendas de grãos 5.815 5.594 5.815 5.594
Receita de vendas de fertilizantes - 282 - 282
Receita royalties 33.560 12.234 33.560 12.234
Receita de serviços 355 303 890 1.554

381.799 236.039 382.334 237.290
(Deduções da receita)
Descontos, abatimentos e devoluções (23.069) (11.226) (23.069) (11.226)
Ajuste a valor presente (1.502) (2.680) (1.502) (2.680)
Impostos incidentes sobre as vendas (10.307) (6.181) (10.344) (6.272)
Provisão para devoluções de vendas (71) (20) (71) (20)
Provisão para descontos comerciais (448) (260) (448) (260)

(35.397) (20.367) (35.434) (20.458)

Total 346.402 215.672 346.900 216.832

23. Custos das mercadorias vendidas

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Custo das vendas de sementes (150.027) (91.159) (150.027) (91.159)
Custo com royalties biotecnologia e germoplasma (87.695) (63.858) (87.695) (63.858)
Custo das vendas de grão e armazenagem (9.504) (6.434) (9.038) (7.332)
Custo de variação de estoque, perda, descarte e

bonificações (4.928) (3.275) (4.928) (3.275)
Custo da venda de fertilizantes e serviços (353) (657) (353) (657)
Ajuste a valor presente 692 990 692 990
Provisão para devoluções, reavaliação, descontos

e outros (723) (670) (723) (670)
Total (252.538) (165.063) (252.072) (165.961)



Seedcorp HO Produção e Comercialização de Sementes S.A.

Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2020
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

56

24. Despesas comerciais

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Salários e comissões (17.691) (10.796) (17.691) (10.796)
Fretes (10.177) (8.447) (10.177) (8.447)
Despesas de representação comercial (2.114) (1.598) (2.114) (1.598)
Despesas com viagens, aluguéis e publicidade (1.153) (1.284) (1.153) (1.284)
Eventos empresariais (334) (547) (334) (547)
Provisão estimada para perda de crédito esperada 691 (37) 691 (37)
Indenização de terceiros (800) (79) (800) (79)
Outras despesas com vendas (3.672) (1.987) (3.672) (1.987)
Total (35.250) (24.775) (35.250) (24.775)

25. Despesas administrativas

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Salários, encargos sobre folha e benefícios (2.998) (3.133) (3.273) (3.633)
Prestação de serviços diversos (i) (3.551) (2.338) (3.573) (2.352)
Ocupação e funcionamento (1.246) (1.114) (1.340) (1.181)
Honorários contábeis/advocatícios/auditoria (761) (1.137) (761) (1.141)
Despesas com viagens (224) (464) (227) (475)
Insumos, licenças e depreciações (395) (498) (808) (498)
Impostos e taxas (511) (398) (658) (610)
Indenização de terceiros (3) (219) (3) (219)
Provisão para perda de adiantamentos (192) (969) (192) (969)
Outras despesas administrativas (694) (692) (817) (1.246)
Total (10.575) (10.962) (11.652) (12.324)

(i)  Substancialmente representado pela remuneração com o pessoal chave da administração.

26. Resultado financeiro
Controladora Consolidado

Descrição 2020 2019 2020 2019

Receitas financeiras
Resultado de derivativos 705 18 705 18
Ajuste a valor presente de clientes 1.521 3.375 1.521 3.375
Receita com variação cambial 2.794 (166) 2.794 (166)
Juros e descontos obtidos comerciais 2.009 1.528 2.009 1.528
Rendimentos e juros bancários 81 73 81 73
Total 7.110 4.828 7.110 4.828
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26. Resultado financeiro--Continuação

Controladora Consolidado
Descrição 2020 2019 2020 2019

Despesas financeiras
Juros financeiros (5.369) (9.051) (5.369) (9.051)
Descontos financeiros e bancários (389) (1.497) (389) (1.497)
Ajuste a valor presente de fornecedores (901) (1.266) (901) (1.266)
Outros juros/multa/comissão (240) (252) (246) (258)
Despesas e tarifas bancárias (242) (352) (249) (358)
Despesas financeiras com derivativos (115) (218) (115) (218)
Despesas com variação cambial de empréstimos - (5) - (3)
Despesas com variação cambial de fornecedores (9) (312) (10) (312)
Total (7.265) (12.953) (7.279) (12.963)

Resultado financeiro, líquido (155) (8.125) (169) (8.135)

27. Instrumentos financeiros e gestão de risco

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, os instrumentos financeiros registrados no balanço
patrimonial estão representados, principalmente, pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa,
aplicações financeiras, contas a receber de clientes, mútuos entre partes relacionadas,
fornecedores, instrumentos financeiros derivativos e empréstimos e financiamentos, que estão
atualizados monetariamente e acrescidos dos juros até a data do balanço.

a) Políticas de gestão de riscos financeiros

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado,
incluindo risco cambial e risco de taxa de juros de fluxo de caixa; risco de crédito; e risco de
liquidez.

A natureza e a posição geral dos riscos financeiros são regularmente monitoradas e
gerenciadas, a fim de avaliar os resultados e o impacto financeiro no fluxo de caixa. Também
são revistos, periodicamente, os limites de crédito.

Risco de mercado

Os riscos de mercado são protegidos quando é considerado necessário suportar a estratégia
corporativa ou quando é necessário manter o nível de flexibilidade financeira. A Diretoria
Financeira examina e revisa informações relacionadas ao gerenciamento de risco, incluindo
procedimentos e práticas aplicados no gerenciamento de risco. A seguir, o detalhamento dos
principais riscos:
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27. Instrumentos financeiros e gestão de risco--Continuação

a) Políticas de gestão de riscos financeiros--Continuação

Risco de juros

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de aplicações financeiras e empréstimos e
financiamentos de curto e longo prazos. Os empréstimos emitidos a taxas variáveis expõem
a Companhia ao risco de taxa de juros. Já os empréstimos emitidos a taxas fixas expõem a
Companhia ao risco de valor justo associado à taxa de juros.

A Companhia analisa sua exposição a taxas de juros de forma dinâmica e busca
diversificação de indexadores em seu passivo financeiro. São simulados diversos cenários,
levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes e
financiamento. Com base nesses cenários, a Companhia define uma mudança razoável na
taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado. Os cenários são elaborados somente
para os passivos que representam as principais posições com juros.

A Companhia não contrata derivativos para gerenciar o risco com taxa de juros. Em 31 de
dezembro de 2020  a Companhia possuía a seguinte exposição relacionada a risco de
flutuações na taxa de juros:

Controladora e Consolidado
CDI Libor Total

Aplicações financeiras 27.571 - 27.571
Mútulos a receber de partes relacionadas - 18.981 18.981
Empréstimos e financiamentos (42.391) - (42.391)

Exposição líquida (14.820) 18.981 4.161

Risco com taxa de câmbio

Decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras
utilizadas pela Companhia para a aquisição de insumos, a contratação de empréstimos e
financiamentos e mútuos a receber com partes relacionadas e da possibilidade de vir a
incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de câmbio, que reduzam valores
nominais faturados ou que aumentem valores captados no mercado.

A Companhia não contrata derivativos para reduzir os impactos nas flutuações das taxas de
câmbio. Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia possuía a seguinte exposição
relacionada a risco de flutuações na taxa de câmbio:
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27. Instrumentos financeiros e gestão de risco--Continuação

a) Políticas de gestão de riscos financeiros--Continuação

Risco com taxa de câmbio--continuação

Controladora e Consolidado
2020 2019

Valor em Reais Valor em Dólar Valor em Reais Valor em Dólar

Mútuos a receber de partes relacionadas 18.981 3.653 11.416 2.832

Exposição líquida 18.981 3.653 11.416 2.832

Risco de preço das commodities de soja

A Companhia não possui posições em aberto, a pagar ou a receber, em 31 de dezembro de
2020 e 2019, fixadas em sacas de soja, contudo possui contratos de fornecimento para 2021
negociados com cooperados e possui uma exposição estimada provável em 1.365.254
sacas de 60 kg de grão, caso o fornecimento de fato ocorra.

Risco de crédito

O risco de crédito é o risco de perda financeira da Companhia se o cliente ou a contraparte
deixar de cumprir suas obrigações contratuais. A Companhia está exposta, principalmente,
ao risco de crédito advindo de vendas a crédito, porém procura seguir algumas diretrizes que
visam a minimizar esses riscos, através de análise financeira de novos clientes e
fornecimento de limites de crédito de acordo com o tempo de relacionamento com o cliente,
entre outras.

A Companhia não contrata derivativos para gerenciar o risco de crédito, embora em
determinados casos possa tomar medidas para mitigar esses riscos, se suficientemente
concentrados.

Risco de liquidez

O risco de liquidez decorre da Administração do capital de giro, dos encargos financeiros e
da amortização principal dos instrumentos de dívida. É o risco de a Companhia encontrar
dificuldades em cumprir com suas obrigações financeiras conforme elas vençam.

A Administração busca assegurar que terá caixa suficiente para permitir o cumprimento de
suas responsabilidades quando se tornarem devidas. Para atingir esse objetivo, a
Companhia pretende manter saldos de caixa (ou linhas de crédito contratadas) que atendam
às exigências esperadas.
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27. Instrumentos financeiros e gestão de risco--Continuação

a) Políticas de gestão de riscos financeiros--Continuação

Risco de liquidez--continuação

Total em 2020 2021 2022

Empréstimos e financiamentos 43.593 10.788 32.805
Fornecedores 38.613 38.613 -
Total 82.206 49.401 32.805

Total em 2019 2020 2021

Empréstimos e financiamentos 78.511 78.166 345
Fornecedores 22.207 22.207 -
Total 100.718 100.917 345

b) Classificação dos instrumentos financeiros

A Companhia realiza operações envolvendo instrumentos financeiros que se destinam a
captar e aplicar recursos. A Administração desses instrumentos é efetuada através de
políticas de controles e de estratégias operacionais, visando a liquidez, rentabilidade e
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente das taxas
contratadas em relação às vigentes no mercado para operações de natureza, risco e prazo
similares.

Em 31 de dezembro de 2020 e 2019, a Companhia possuía instrumentos financeiros
representados, substancialmente, por caixa e equivalentes de caixa, aplicações financeiras,
contas a receber de clientes, mútuos entre partes relacionadas, fornecedores e empréstimos
e financiamentos.
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27. Instrumentos financeiros e gestão de risco--Continuação

b) Classificação dos instrumentos financeiros--Continuação

Os valores contábeis apresentados como ativos e passivos financeiros são demonstrados
por categoria na tabela a seguir:

Controladora Consolidado
2020 2019 2020 2019

Ativos financeiros
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa 12.164 667 12.211 683
Contas a receber de clientes 21.470 23.364 21.470 23.524
Mútuos entre partes relacionadas 18.981 11.416 18.981 11.416
Ativos financeiros mensurados ao valor justo
Instrumentos financeiros derivativos 14.828 2.696 14.828 2.696
Aplicações financeiras 27.571 1.917 27.571 1.917

Passivos financeiros
Passivos financeiros mensurados ao custo

amortizado
Empréstimos e financiamentos 43.593 78.511 43.592 78.511
Fornecedores 38.613 22.207 38.517 22.403
Passivos financeiros mensurados a valor justo
Instrumentos financeiros derivativos 9.417 2.192 9.417 2.192

A Companhia não divulgou os valores justos para os instrumentos financeiros não derivativos
uma vez que seus valores contábeis são razoavelmente próximos de seus valores justos.

c) Instrumentos financeiros derivativos

Posições em aberto

A Companhia detinha as seguintes posições em aberto a receber e a pagar no mercado de
futuros:

2020 2019

CBOT (i) 5.485 868
NDFs e NDOs (ii) (74) (364)
Total 5.411 504

(i) Posições na Bolsa CBOT - Chicago Board of Trade.

(ii) Referem-se a ajustes nas posições de NDFs e NDOs em Dólar, com vencimentos futuros, ajustados pelo valor justo em 31
de dezembro de 2020.
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27. Instrumentos financeiros e gestão de risco--Continuação

c) Instrumentos financeiros derivativos--Continuação

Posições em aberto--Continuação

31 de dezembro de 2020

Valor/
volume

contratado
(sacas)

Preço/
taxa média Vencimento

Valor de
referência -

R$
Valor justo -

R$

No ativo circulante - Ganho
Prêmios/Conta margem - - - - 3.134

Contratos a termo de mercadoria - Soja - Balcão
Compromisso de compra 135.932 10,4950 2021 260 162

Contratos de Opções Flexíveis - Dólar - Balcão
Posição titular de opções de venda (put) 500.000 5,5000 2021 2.750 87

Contratos de opções de Mercadoria - Soja - Balcão
Posição titular de opções de compra (call) 548.614 11,4091 2021 14.752 11.445

Instrumentos financeiros derivativos no ativo 17.503 14.828

31 de dezembro de 2020

Valor/
volume

contratado
(sacas)

Preço/
taxa média Vencimento

Valor de
referência -

R$
Valor justo -

R$

No passivo circulante
Prêmios/Conta margem - - - - (1.934)

Contratos de Opções Flexíveis - Dólar - Balcão
Posição lançadora de opções de compra (call) - 11,1800 2021 410 (161)

Contratos de opções de Mercadoria - Soja - Balcão
Posição lançadora de opções de venda (put) 215.365 9,3442 2021 4.744 (74)
Posição lançadora de opções de compra (call) 360.453 11,7742 2021 10.004 (7.248)

Instrumentos financeiros derivativos no passivo 15.158 (9.417)
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27. Instrumentos financeiros e gestão de risco--Continuação

c) Instrumentos financeiros derivativos--Continuação

Posições em aberto--Continuação

31 de dezembro de 2019

Valor/
volume

contratado
(sacas)

Preço/
taxa média Vencimento

Valor de
referência -

R$
Valor justo -

R$

No ativo circulante - Ganho
Prêmios - - - - 664

Contratos a termo de mercadoria - Soja - Balcão
Compromisso de compra 319.647 9,2374 2020 5.398 1.181

Contratos de Opções Flexíveis - Dólar - Balcão
Posição titular de opções de venda (put) 3.355.500 4,1509 2020 13.927 282

Contratos de opções de Mercadoria - Soja - Balcão
Posição titular de opções de venda (put) 265.239 8,8744 2020 4.303 71
Posição titular de opções de compra (call) 83.879 9,2919 2020 1.425 498

Instrumentos financeiros derivativos no ativo 25.053 2.696

31 de dezembro de 2019

Valor/
volume

contratado
(sacas)

Preço/
taxa média Vencimento

Valor de
referência -

R$
Valor justo -

R$

No passivo circulante
Prêmios - - - - (616)

Contratos a termo de moeda (NDF) - Dólar - Balcão
Compromisso de compra 277.500 4,1980 2020 1.165 (40)

Contratos de Opções Flexíveis - Dólar - Balcão
Posição lançadora de opções de compra (call) 6.711.000 4,8213 2020 5.389 (606)

Contratos de opções de Mercadoria - Soja - Balcão
Posição lançadora de opções de venda (put) 83.879 8,9919 2020 1.379 (62)
Posição lançadora de opções de compra (call) 349.118 9,7685 2020 6.235 (868)

Instrumentos financeiros derivativos no passivo 14.168 (2.192)

Os saldos de resultado potencial com contratos a termo e opções a termo referem-se ao
efeito acumulado positivo (ou negativo) do valor justo dos instrumentos financeiros
derivativos, nas correspondentes modalidades e datas-base.
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27. Instrumentos financeiros e gestão de risco--Continuação

d) Análise de sensibilidade

 Em conformidade com o CPC 40 (R1) - Instrumentos Financeiros, é apresentado a seguir o
quadro de análise de sensibilidade do risco cambial, objetivando evidenciar um eventual
recebimento/desembolso futuro, de acordo com as premissas detalhadas.

 Na data de encerramento do exercício, a Administração estimou um cenário provável de
variação das taxas de câmbio de seus ativos e passivos financeiros (USD e EUR), de acordo
com a data de vencimento de cada operação. Tais taxas foram estressadas em 25% e 50%,
servindo de parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente.

A seguir, é apresentada a análise de sensibilidade para oscilações nas taxas de câmbio,
taxa de juros e preço de commodities sobre a exposição líquida da Companhia e os
possíveis impactos no resultado financeiro da Companhia:

2020
Total
(BRL) Provável

Possível
(25%)

Remoto
(50%)

Flutuação na taxa CDI (i) 2,80% 3,50% 4,20%

Exposição líquida (14.820) (14.820) (14.820) (14.820)
Juros estimados (415) (519) (622)
Efeito da flutuação no resultado (104) (207)

(i) Considerado como referencial projeção de preços referenciais (http://www.b3.com.br)

Flutuação na taxa Libor (ii) 1,35% 1,69% 2,03%

Exposição líquida 18.981 18.981 18.981 18.981
Juros estimados 256 320 384
Efeito da flutuação no resultado 64 128

(ii) Considerado como referencial cotações públicas

Total
(BRL)

Total
(USD) Provável

Possível
(25%)

Remoto
(50%)

Oscilação na taxa de câmbio (iii) 5,28 6,60 7,72

Exposição líquida 18.981 3.653 3.653 3.653 3.653
Efeito no resultado (BRL) (329) (5.151) (9.973)

(iii) Considerado como referencial projeção de preços referenciais (http://www.b3.com.br)
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27. Instrumentos financeiros e gestão de risco--Continuação

d) Análise de sensibilidade--Continuação

Volume
(sacas) Provável

Possível
(25%) Remoto (50%)

Flutuação no preço da saca de soja (iv) R$114 R$142,50 R$171

Exposição líquida soja (693.702) (693.702) (693.702) (693.702)
Efeito no resultado - custo com soja (BRL) 24.923 5.203 (14.568)

(iv) Considerado como referencial cotações de corretoras
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