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Introdução
Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais da Tereos
Internacional S.A. (“Companhia”), contidas no Formulário de Informações Trimestrais (“ITR”) referente
ao trimestre findo em 31 de dezembro de 2015, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2015 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente
referentes aos períodos de três e nove meses findos em 31 de dezembro de 2015, e das
demonstrações das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove
meses findo naquela data, incluindo as notas explicativas.
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações demonstrações
financeiras intermediárias condensadas individuais de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC
21(R1) - Demonstração Intermediária (“CPC 21”), assim como pela apresentação dessas informações
de forma condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”),
aplicáveis à elaboração das ITR. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre
essas informações financeiras intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de revisão de
informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo
Auditor da Entidade, e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações financeiras
intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas responsáveis pelos
assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos e de outros
procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é significativamente menor do que o de uma
auditoria conduzida de acordo com as normas de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu
obter segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que poderiam ser
identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de auditoria.
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Conclusão sobre as demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de qualquer fato que nos leve a acreditar que
as demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais incluídas nas informações
financeiras intermediárias acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes,
de acordo com o CPC 21 aplicáveis à elaboração das ITR, e apresentadas de forma condizente com
as normas expedidas pela CVM.
Outros assuntos
Demonstração do valor adicionado
Revisamos, também, a demonstração do valor adicionado (“DVA”), referente ao período de nove
meses findo em 31 de dezembro de 2015, preparada sob a responsabilidade da administração da
Companhia, cuja apresentação nas informações intermediárias é requerida de acordo com as normas
expedidas pela CVM, aplicáveis à elaboração das ITR e considerada informação suplementar pelas
IFRS, que não requerem a apresentação da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos
procedimentos de revisão descritos anteriormente e, com base em nossa revisão, não temos
conhecimento de qualquer fato que nos leve a acreditar que não foi elaborada, em todos os seus
aspectos relevantes, de acordo com as informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.
Demonstrações financeiras intermediárias condensadas consolidadas
A Companhia elaborou um conjunto de informações financeiras intermediárias condensadas
consolidadas para o trimestre findo em 31 de dezembro de 2015 de acordo com o CPC 21 e com a
norma internacional IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting
Standards Board (IASB), apresentadas separadamente e de acordo com as normas expedidas pela
CVM, aplicáveis à elaboração das ITR, sobre as quais emitimos relatório sobre a revisão separado,
sem ressalva, em 11 de fevereiro de 2016.
São Paulo (SP), 11 de fevereiro de 2016.
ERNST & YOUNG
Auditores Independentes S.S.
CRC-2SP015199/O-6

Marcos Alexandre S. Pupo
Contador CRC-1SP221749/O-0
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TEREOS INTERNACIONAL S.A.
BALANÇO PATRIMONIAL LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em milhões de reais - R$)

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa
Partes relacionadas
Outros ativos
Total do ativo circulante
NÃO CIRCULANTE
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Investimentos em controladas, controladas em
conjunto e coligadas
Total do ativo não circulante

Nota
explicativa

3
4

5
6

31/12/2015

31/03/2015

8
139
2

46
111
-

149

157

20
4.693

20
4.208

4.713

4.228

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTES
Empréstimos e financiamentos
Outros Passivos
Total dos passivos circulantes
NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos
Outros Passivos
Partes relacionadas
Total dos passivos não circulantes
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
Reservas de lucros
Outras reservas
Ajustes de avaliação patrimonial
Prejuízo acumulados
Total do patrimônio líquido

TOTAL DO ATIVO

4.862

4.385

TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Nota
explicativa

7

7
4

8.1
8.2 e 8.3
8.4
8.5

31/12/2015

31/03/2015

98
2

379
1

99

380

431
20
396
847

2
298
300

2.807
304
282
700
(178)
3.915

2.807
304
214
380
3.705

4.862

4.385

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
(0)

0
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TEREOS INTERNACIONAL S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
PARA OS PERIODOS DE TRÊS E NOVE MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em milhões de reais - R$, exceto o lucro por ação)

Nota
explicativa
RESULTADO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
Outras despesas operacionais
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01/10/2015 a
31/12/2015

01/04/2015 a
31/12/2015

01/10/2014 a
31/12/2014

01/04/2014 a
31/12/2014

69
-

(86)
(13)

22
(3)

14
(9)

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO

69

(99)

19

5

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial, líquida

1
(9)
(2)

2
(25)
(56)

5
(5)
(18)

12
(13)
(37)

LUCRO (PREJUÍZO) ANTES DO IMPOSTO
DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

59

(178)

1

(33)

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

-

LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO
LUCRO (PREJUÍZO) POR AÇÃO - BÁSICO E DILUÍDO - R$

8.7

59
0,0721

-

-

-

(178)

1

(33)

(0,2174)

0,0012

(0,0404)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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TEREOS INTERNACIONAL S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
PARA OS PERIODOS DE TRÊS E NOVE MESES FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em milhões de reais - R$)

Nota
01/10/2015 a
explicativa 31/12/2015

01/04/2015 a
31/12/2015

01/10/2014 a
31/12/2014

01/04/2014 a
31/12/2014

59

(178)

1

(33)

33
(142)
(109)

(266)
2
570
306

37
(2)
105
140

(4)
(3)
(99)
92

(50)

128

141

59

LUCRO (PREJUÍZO) DO PERÍODO
Outros resultados abrangentes:
Ajustes de variação no valor justo de instrumentos derivativos de "hedge"
Ganhos (perdas) atuariais
Ajustes de conversão de demonstrações financeiras de controladas no exterior
Total dos outros resultados abrangentes
RESULTADO ABRANGENTE DO PERÍODO

8.5
8.5

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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TEREOS INTERNACIONAL S.A.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
PARA O PERIODO DE NOVE MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em milhões de reais - R$)

Reservas de lucros
Retenção
Reserva para
de lucros
expansão

Outras
reservas

Ajustes de
avaliação
patrimonial

Dividendos
adicionais
propostos

Prejuízos
acumulados

360

243

9

-

92
92
4
3

(9)

Capital
social

Legal

2.807

18

54

232

-

-

-

-

-

-

-

-

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2014

2.807

18

54

232

403

342

-

SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2015

2.807

18

54

232

214

380

-

-

-

-

-

65
3

306
306
14
-

-

(178)
(178)
-

2.807

18

54

232

282

700

-

(178)

Nota
explicativa
SALDOS EM 31 DE MARÇO DE 2014
Prejuízo do trimestre
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do trimestre
Dividendos pagos
Aumento Capital Guarani
Operação de Capital Syral Haussimont

Prejuízo do trimestre
Outros resultados abrangentes
Resultado abrangente do trimestre
Aumento Capital Guarani
Outras
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015

8.5
8.6
8.4
8.4

8.5
8.4

48
(5)

-

(33)
(33)
(33)
-

Total
3.723
(33)
92
59
(9)
52
(2)
3.823
3.705
(178)
306
128
79
3
3.915

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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TEREOS INTERNACIONAL S.A.
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PARA O PERIODO DE NOVE MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em milhões de reais - R$)

Nota
explicativa
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Prejuízo do período
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com o caixa líquido gerado
(aplicado) nas atividades operacionais:
Equivalência patrimonial
Encargos financeiros e variação cambial sobre mútuos com
partes relacionadas e financiamentos
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Variação dos ativos e passivos:
Outros ativos e passivos
Caixa aplicado nas operações
Juros pagos
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Dividendos recebidos
Aporte de capital em investidas
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de investimento

6.a

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos e financiamentos
Pagamento de empréstimos e financiamentos
Captação de Empréstimos com partes relacionadas
Dividendos pagos
Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades de financiamento
AUMENTO (REDUÇÃO) LÍQUIDO DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA

31/12/2015

31/12/2014

(178)

(33)

86

(14)

105

(7)

17
30
(10)
20

3
(51)
(6)
(57)

(138)
(138)

17
(33)
(16)

380
(342)
42
80

87
10
(16)
81

(38)

8

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO INÍCIO DO PERÍODO

3

46

2

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA NO FIM DO PERÍODO

3

8

10

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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TEREOS INTERNACIONAL S.A.
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO
PARA O PERIODO DE NOVE MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Em milhões de reais - R$)

Nota
explicativa

31/12/2015

INSUMOS ADQUIRIDOS DE TECEIROS
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros
VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA
Resultado de equivalência patrimonial
Receitas financeiras e variação cambial

6

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

31/12/2014

(13)

(9)

(86)
(54)

14
(25)

(153)

(20)

DISTRIBUIÇÃO DO VALOR ADICIONADO
Remuneração de capital de terceiros:
Despesas financeiras e variação cambial
Remuneração de capitais próprios:
Lucros retidos, prejuízos acumulados e outras reservas

25

13

(178)

(33)

VALOR ADICIONADO TOTAL DISTRIBUÍDO

(153)

(20)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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TEREOS INTERNACIONAL S.A.
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
INTERMEDIÁRIAS INDIVIDUAIS
PARA O PERIODO DE NOVE MESES FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015
(Valores expressos em milhões de reais - R$, exceto se de outra forma indicado)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
A Tereos Internacional S.A. (“Companhia” ou “Grupo”) é uma empresa brasileira
constituída em 2 de fevereiro de 2010 segundo as leis brasileiras, com sede na Avenida
Brigadeiro Faria Lima, 201, 11º andar, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, Brasil.
A Companhia é uma empresa registrada na Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
cujas ações são listadas e negociadas na BM&FBOVESPA S.A. - Bolsa de Valores,
Mercadorias e Futuros (“Novo Mercado”) sob a sigla “TERI3”. A Companhia é controlada
da Tereos UCA (“Union de Coopératives Agricoles”), empresa com sede em OrignySainte-Benoite, França.
A Companhia é controladora do Grupo Tereos Internacional (“Grupo”).
Controle sobre a Usina Vertente
Para o período de 3 meses findo em junho 2015, Cruz Alta Participações, uma
controlada da Guarani, e Cleel Empreendimentos e Participações realizaram um novo
acordo acionário em relação ao investimento na Usina Vertente, sem modificações no
percentual de participação de cada um dos acionistas na Usina Vertente, ou composição
societária.
A governança corporativa estabelecida através deste novo acordo acionário permite a
Cruz Alta Participações controlar a Usina Vertente, sem qualquer impacto na declaração
do resultado. De acordo com o IFRS 3 (R), o grupo mensurou o investimento na Usina
Vertente ao seu valor justo, sem impacto na declaração do resultado.
Ao mesmo tempo, o valor justo foi preliminarmente alocado nos ativos e passivos
identificáveis, resultando em um ágio de R$ 56. O Grupo realizou uma avaliação
preliminar do valor justo dos ativos adquiridos e dos passivos assumidos identificáveis
com base em estimativas, reconhecendo esse valor justo dos ativos e passivos. O ágio
reconhecido pode ser ajustado no período de 12 meses após a data da aquisição de
acordo com a norma IFRS 3 (R). As demonstrações financeiras consolidadas incluem os
resultados da Usina Vertente referentes ao período da data da aquisição até 31 de
dezembro de 2015.
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1.

Contexto operacional--Continuação
Controle sobre a Usina Vertente--Continuação
O valor justo dos ativos adquiridos e passivos assumidos identificáveis na data da
aquisição está apresentado como segue:
(EM MILHÕES DE R$)

Valor justo reconhecido na
data da aquisição

Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Ativos intangíveis
Imobilizado
Imposto diferido ativo
Impostos de renda a recuperar
Outros ativos financeiros
Total do ativo
Fornecedores
Outros passivos financeiros
Financiamentos
Outras contas a pagar
Impostos diferidos
Total do passivo

12
2
36
1
391
33
2
44
521
10
10
483
(2)
12
513

Ativo líquido adquirido
Participações não controladoras
Total do ativo líquido adquirido
Ágio decorrente de aquisição de negócios
Valor justo na Usina Vertente

8
50%
4
56
60

Caixa líquido recebido da controlada
Valor pago na aquisição
Caixa líquido aplicado

12
0
(12)

A partir da data de assinatura do acordo acionário até 31 de dezembro de 2015, a
contribuição da Usina Vertente para o total das vendas consolidadas é de R$ 161 e para
a demonstração do resultado consolidado é um prejuízo de R$ (46).
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1.

Contexto operacional--Continuação
Aumento de capital Sucrière des Mascareignes Ltd.
Em Agosto de 2015, através da Sucrière des Mascareignes Ltd que é 40% detida pela
Tereos Ocean Indien adiquiriu 51% da Transmara Sugar Company Limited, que é uma
produtora de açúcar localizada no Quênia, com capacidade de moagem de 600 milhares
de toneladas e, uma produção de açúcar de 60 milhares de toneladas conforme o ano de
2014.
Em 10 de agosto de 2015, Tereos Ocean Indien subscreveu-se para um aumento de
capital na Sucrière des Mascareignes Ltd, recebendo novas ações que equivalem ao
montante de US$ 9 milhões (R$ 31) para contribuir no financiamento desta aquisição.
Após a transação Tereos Ocean Indien permanece com 40% do capital da Sucrière des
Mascareignes Ltd.
Aumento de capital da Guarani
Como parte do acordo assinado entre a Tereos Internacional S.A e a Petróleo Brasileiro
S.A. (“Petrobras”) em 30 de abril de 2010, a Petrobras Biocombustível subscreveu o
aumento de capital da Guarani. Em 30 de outubro de 2015, a Guarani emitiu 31.852.348
novas ações pelo montante total de R$ 268. O aumento de capital foi pago em 5 de
janeiro de 2016.
Após essa operação, a participação da Petrobras Biocombustível na Guarani aumentará
de 42,9% para 45,9% e o montante de R$ 66 da participação atribuível aos proprietários
da controladora foi reclassificado para participações não controladoras.
Operação de grupamento de ações na Tereos Internacional
A Companhia recebeu em 22 de Outubro de 2015 uma notificação da BM&FBovespa
para realizar ações possíveis, no intuito de manter o preço de suas ações acima de R$
1,00, antes de sua Assembleia Geral Extraordinária ou nos próximos 6 meses, entre eles
o que ocorresse primeiro.
Em 25 de novembro de 2015, os acionistas da Companhia aprovaram em Assembleia
Geral Extraordinária o grupamento da totalidade das 817.720.079 ações ordinárias,
nominativas, sem valor nominal, de emissão da Companhia, na proporção de 50
(cinquenta) ações para 1 (uma), sem modificação de capital social.
O lucro líquido (prejuízo) básico e diluído por ação foi ajustado para todos os períodos
apresentados com o intuito de refletir o grupamento de ações de 50:1 ocorrido em 25 de
novembro de 2015.
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1.

Contexto operacional--Continuação
Oferta pública para aquisição das ações da Tereos Internacional
Em 4 de Dezembro de 2015, a acionista controladora, Tereos Participations SAS, decidiu
realizar uma oferta pública unificada de aquisição de ações de emissão da Companhia
(“Oferta”), para realizar tanto (1) o cancelamento de registro de companhia aberta da
Companhia (“Cancelamento de Registro”), que resultará na saída do Novo Mercado da
BM&FBovespa S.A. – Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros (“BM&FBovespa” e
“Saída do Novo Mercado”, respectivamente), nos termos do artigo 4º, § 4º, da Lei nº
6.404/76, conforme alterada, da Instrução CVM nº 361/02, conforme alterada, e da
Seção X do Regulamento do Novo Mercado da BM&FBovespa (“Regulamento do Novo
Mercado”), ou (2) a saída do Novo Mercado, com migração para o Segmento Básico de
listagem na BM&FBovespa, independentemente da verificação da condição legal para o
Cancelamento de Registro (Ver tópico 9. Eventos subsequentes).

2. Apresentação
individuais

e

elaboração

das demonstrações

financeiras

intermediárias

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias individuais
As demonstrações financeiras intermediárias individuais referentes ao periodo de
nove meses findo em 31 de dezembro de 2015 foram preparadas conforme as
práticas contábeis adotadas no Brasil, que compreendem as disposições da
legislação societária, previstas na Lei nº 6.404/76 com alterações da Lei nº
11.638/07 e Lei nº 11.941/09, e os pronunciamentos contábeis, interpretações e
orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPC”),
aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”). Até 31 de março de
2014, essas práticas diferiam do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras
separadas, somente no que se refere à avaliação de investimentos em controladas,
coligadas e controladas em conjunto pelo método de equivalência patrimonial,
enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo.
Com a emissão do pronunciamento IAS 27 (Separate Financial Statements)
revisado pelo IASB em 2014, as demonstrações separadas de acordo com as IFRS
passaram a permitir o uso do método da equivalência patrimonial para avaliação
dos investimentos em controladas, coligadas e controladas em conjunto. Em
dezembro de 2014, a CVM emitiu a Deliberação nº 733/2014, que aprovou o
Documento de Revisão de Pronunciamentos Técnicos nº 07 referente aos
Pronunciamentos CPC 18, CPC 35 e CPC 37 emitidos pelo Comitê de
Pronunciamentos Contábeis, recepcionando a citada revisão do IAS 27, e
permitindo sua adoção a partir dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2014.
Dessa forma, as demonstrações financeiras individuais da controladora passaram a
estar em conformidade com as IFRS a partir desse exercício.
Em adição a estas demonstrações financeiras intermediárias individuais, a
Companhia elaborou um conjunto de demonstrações financeiras consolidadas para
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2. Apresentação e elaboração
individuais --Continuação

das demonstrações

financeiras

intermediárias

2.1. Apresentação das demonstrações financeiras intermediárias individuais-Continuação
o periodo de nove meses findo em 31 de dezembro de 2015, de acordo com as
Normas Internacionais de Relatório Financeiro (“International Financial Reporting
Standards - IFRSs”), emitidas pelo “International Accounting Standards Board IASB”, e as práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais devem ser lidas em
conjunto.
2.2. Principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações
financeiras intermediárias individuais estão descritas a seguir:
a) Caixa e equivalentes de caixa
Incluem valores disponíveis em contas-correntes bancárias resgatáveis
imediatamente e apresentadas ao custo histórico correspondente ao valor de
realização, bem como aplicações financeiras com liquidez imediata e indexadas
pelo Certificado de Depósito Interbancário - CDI.
b) Investimentos em controladas, empreendimentos controlados em conjunto e
coligadas
A Companhia possui participações, diretas e indiretas, em controladas,
empreendimentos controlados em conjunto e coligadas. As controladas são
empresas nas quais a Companhia possui controle. De acordo com o
pronunciamento técnico CPC 36 (R3) - Demonstrações Financeiras
Consolidadas, um investidor controla uma investida quando (i) tem poder sobre
a investida; (ii) está exposto a, ou tem direitos sobre, retornos variáveis
decorrentes de seu envolvimento com a investida e (iii) tem a capacidade de
utilizar seu poder sobre a investida para afetar o valor desses retornos.
Os empreendimentos controlados em conjunto são investidas com controle
compartilhado (“joint ventures”) nos quais, de acordo com o pronunciamento
técnico CPC 19 (R2) - Negócios em Conjunto, as partes que detêm controle
conjunto têm direitos sobre os ativos líquidos do negócio.
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2. Apresentação e elaboração
individuais --Continuação

das demonstrações

financeiras

intermediárias

b) Investimentos em controladas, empreendimentos controlados em conjunto e
coligadas--Continuação
As coligadas são empresas sobre as quais, de acordo com o pronunciamento
técnico CPC 18 (R2) - Investimentos em Coligadas e Entidades Controladas em
Conjunto, a Companhia exerce influência significativa, que é presumida quando
o percentual de direitos de voto, direto ou indireto, pela Companhia é igual ou
superior a 20%, a menos que possa ser claramente demonstrado o contrário.
Caso a Companhia tenha, direta ou indiretamente, menos de 20% do poder de
voto, presume-se que não tenha influência significativa sobre a investida, a
menos que essa influência possa ser claramente demonstrada. Os
investimentos em controladas, empreendimentos controlados em conjunto e
coligadas são contabilizados pelo método de equivalência patrimonial. As
demonstrações financeiras das controladas, empreendimentos controlados em
conjunto e coligadas são elaboradas para a mesma data-base de apresentação
da controladora. Sempre que necessário, são realizados ajustes com o objetivo
de adequar as práticas contábeis às da Companhia.
De acordo com o método de equivalência patrimonial, as parcelas atribuíveis à
Companhia sobre o lucro ou prejuízo líquido do exercício desses investimentos
são registradas na demonstração do resultado sob a rubrica “Resultado de
equivalência patrimonial”. Ganhos e perdas não realizados decorrentes de
transações entre a controladora e as investidas são eliminados com base no
percentual de participação nas investidas. Os outros resultados abrangentes de
controladas, empreendimentos controlados em conjunto e coligadas são
registrados diretamente no patrimônio líquido da Companhia sob a rubrica
“Ajustes de avaliação patrimonial”.
As empresas localizadas fora do Brasil utilizam sua moeda local como moeda
funcional e, portanto, a Companhia converte os valores dos investimentos em
moeda estrangeira para a sua moeda de apresentação (Real – R$),
considerando: (i) a taxa de câmbio vigente em 31 de dezembro de 2015 para o
patrimônio líquido das investidas e (ii) a taxa de câmbio média anual para o
resultado do exercício das investidas. As diferenças resultantes do processo de
conversão são reconhecidas em “Ajustes de avaliação patrimonial” no
patrimônio líquido e apresentadas como “Outros resultados abrangentes” na
demonstração do resultado abrangente. Esses montantes serão integralmente
reclassificados para o resultado quando o respectivo investimento: (i) for
totalmente alienado ou liquidado; ou (ii) for parcialmente alienado, resultando tal
alienação em uma perda de controle em uma subsidiária, uma perda de
controle conjunto em uma joint venture ou uma perda de influência significativa
em uma coligada. No caso de uma alienação parcial sem quaisquer
consequências econômicas significativas, conforme descrito anteriormente,
será reconhecida uma reclassificação parcial em base pro-rata.
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2. Apresentação e elaboração
individuais --Continuação

das demonstrações

financeiras

intermediárias

2.2. Principais práticas contábeis--Continuação
c) Transações em moeda estrangeira
No reconhecimento inicial, as transações denominadas em moedas
estrangeiras são convertidas para a moeda funcional da Companhia à taxa de
câmbio em vigor na data da transação.
No encerramento do exercício, os ativos e passivos financeiros são convertidos
à taxa de câmbio de fechamento. As variações cambiais resultantes dessas
conversões são registradas na demonstração do resultado na rubrica “Variação
cambial, líquida”.
De acordo com o CPC 02 “Efeitos das Mudanças nas Taxas de Câmbio e
Conversão de Demonstrações Contábeis”, determinados itens monetários a
receber de ou a pagar para controladas no exterior, cuja liquidação não é
provável ou que não esteja planejada para um futuro previsível, são
substancialmente parte do investimento líquido na investida. Nesse caso, as
variações cambiais são reconhecidas em “Ajustes de avaliação patrimonial” no
patrimônio líquido e apresentadas como “Outros resultados abrangentes” na
demonstração do resultado abrangente.
d) Combinações de negócios e ágio
As combinações de negócios são contabilizadas usando o método de
aquisição.
O ágio é inicialmente mensurado pelo custo no valor que exceder: (i) a
contraprestação transferida em troca do controle da adquirida; (ii) o valor de
qualquer participação não controladora na adquirida; e (iii) o valor justo da
participação anteriormente mantida pelo adquirente na adquirida (se houver)
que exceder os valores, na data de aquisição, líquidos dos ativos identificáveis
adquiridos e dos passivos assumidos. Se, após a reavaliação, a participação do
Grupo sobre o valor justo na data de aquisição dos ativos identificáveis líquidos
adquiridos for maior que (i), (ii) e (iii) anteriores, o excedente é reconhecido
imediatamente no resultado como ganho decorrente de compra vantajosa.
Em cada combinação de negócios, o adquirente deve mensurar qualquer
participação de não controladores na adquirida pelo valor justo dessa
participação ou pela parte que lhes cabe no valor justo dos ativos identificáveis
líquidos da adquirida. Custos de aquisição incorridos são contabilizados como
despesas.
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2. Apresentação e elaboração
individuais --Continuação

das demonstrações

financeiras

intermediárias

2.2. Principais práticas contábeis--Continuação
d) Combinações de negócios e ágio--Continuação
Ao adquirir um negócio, o Grupo avalia os ativos e os passivos financeiros
assumidos para sua correta classificação e designação, em conformidade com
os termos do contrato, as circunstâncias econômicas e as condições
pertinentes na data de aquisição. Isso inclui a separação de derivativos
embutidos nos contratos principais por parte da adquirida.
Quando a contabilização inicial da combinação de negócios estiver incompleta
no fim do período de divulgação em que a combinação ocorrer, o Grupo reporta
valores provisórios para os itens cuja contabilização estiver incompleta. Esses
valores provisórios são ajustados durante o período de mensuração e os ativos
ou passivos adicionais são reconhecidos para refletir novas informações obtidas
sobre os fatos e as circunstâncias existentes na data de aquisição, os quais, se
conhecidos, teriam impactado os montantes reconhecidos naquela data.
Se a combinação de negócios for realizada em etapas, o valor justo na data de
aquisição da participação anteriormente detida pela adquirente na adquirida
será recalculado a valor justo na data de aquisição e os seus efeitos serão
reconhecidos no resultado.
Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela entidade
adquirente será reconhecida a valor justo na data de aquisição. As alterações
posteriores no valor justo da contraprestação contingente que forem
consideradas ativo ou passivo serão reconhecidas no resultado ou como uma
variação em outros resultados abrangentes, conforme o pronunciamento
técnico CPC 38 - Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração. Se
a contraprestação contingente for classificada no patrimônio, não deverá ser
remensurada até a sua liquidação definitiva dentro do patrimônio.
Após o reconhecimento inicial, o ágio é registrado ao custo, deduzido de
quaisquer perdas acumuladas do valor recuperável. Para fins de teste do valor
recuperável, o ágio gerado em uma combinação de negócios é, a partir da data
de aquisição, alocado a cada uma das unidades geradoras de caixa do Grupo
que se espera que sejam beneficiadas pela combinação, independentemente
de outros ativos ou passivos da adquirida serem atribuídos a essas unidades.
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2. Apresentação e elaboração
individuais -Continuação

das demonstrações

financeiras

intermediárias

2.2. Principais práticas contábeis--Continuação
e) Dividendos e juros sobre o capital próprio
A proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio efetuada
pela Administração da Companhia que estiver dentro da parcela equivalente
aos dividendos mínimos obrigatórios é registrada como passivo circulante, por
ser considerada uma obrigação legal prevista no estatuto social da Companhia.
f)

Imposto de renda e contribuição social - correntes e diferidos
Exceto pelas controladas localizadas no exterior, em que são observadas as
alíquotas fiscais vigentes para cada um dos países em que elas se situam, o
imposto de renda e a contribuição social correntes sobre o lucro líquido da
Companhia e de suas controladas no Brasil são calculados às alíquotas de 25%
e 9%, respectivamente.
Os impostos diferidos ativos sobre prejuízos fiscais, base negativa de
contribuição social e diferenças temporárias da Companhia são reconhecidos
em contrapartida ao resultado do exercício somente na proporção da
probabilidade de que o lucro real futuro esteja disponível e contra o qual as
diferenças temporárias possam ser usadas.

g) Demonstração do valor adicionado (“DVA”)
A DVA tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua
distribuição durante determinado exercício e é apresentada pela Companhia,
conforme requerido pela legislação societária brasileira, como parte de suas
demonstrações financeiras individuais.
A DVA foi preparada com base em informações obtidas dos registros contábeis
que servem de base de preparação das demonstrações financeiras individuais
e seguindo as disposições contidas no pronunciamento técnico CPC 09 Demonstração do Valor Adicionado. Em sua primeira parte apresenta a riqueza
criada pela Companhia, representada pelas receitas (receita bruta das vendas,
incluindo os tributos incidentes sobre ela, as outras receitas e os efeitos da
provisão para créditos de liquidação duvidosa), pelos insumos adquiridos de
terceiros (custo das vendas e aquisições de materiais, energia e serviços de
terceiros, incluindo os tributos incluídos no momento da aquisição, os efeitos
das perdas e da recuperação de valores ativos e a depreciação e amortização)
e pelo valor adicionado recebido de terceiros (resultado de equivalência
patrimonial, receitas financeiras e outras receitas). Na segunda parte, apresenta
a distribuição da riqueza entre pessoal, impostos, taxas e contribuições,
remuneração de capitais de terceiros e remuneração de capitais próprios.
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2. Apresentação e elaboração
individuais --Continuação

das demonstrações

financeiras

intermediárias

2.3. Novas normas, interpretações e alterações de normas
a) Práticas contábeis
As práticas contábeis adotadas na preparação das demonstrações financeiras
intermediárias condensadas individuais são as mesmas adotadas na
preparação das demonstrações financeiras anuais individuais da Companhia
referente ao exercício findo em 31 de março de 2015, exceto pela adoção de
novas normas e interpretações para períodos a partir de 1º de abril de 2015,
como segue:
Norma ou Interpretação
Melhorias anuais 2010-2012
Melhorias anuais 2011-2013
Alterações à norma IAS 19

Nome da Norma / Alterações / Interpretação

Benefícios aos empregados

Vigência*
01/07/2014
01/07/2014
01/07/2014

A adoção dessas novas alterações e interpretações não teve impacto
significativo nas demonstrações financeiras intermediárias condensadas
individuais referentes ao período de 6 meses findo em 31 de dezembro de
2015.
b) Normas e interpretações obrigatórias após 31 de março de 2015 sem adoção
antecipada pela Companhia
Dentre esses pronunciamentos e interpretações, os seguintes deverão afetar
suas demonstrações financeiras intermediárias condensadas individuais futuras
da Companhia.
Norma ou Interpretação
Melhorias annuais 2012-2014
Alterações à norma IAS 16 e IAS41

Nome da Norma / Alterações / Interpretação

Emendas aos IAS 16 e 38
IFRS 15
IFRS 9

Agricultura: Plantas Produtivas
Contabilização de Aquisições de Participação em Empreendimentos
Conjuntos
Esclarecimento dos métodos aceitáveis de depreciação e amortização
Receitas de Contratos com Clientes
Instrumentos Financeiros

IFRS 16

Arrendamentos

Alterações à norma IFRS 11

Vigência*
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2016
01/01/2018
01/07/2018
01/07/2019

* Em vigor para os exercícios sociais a partir dessa data

Atualmente, a Companhia está analisando o impacto potencial sobre as suas
demonstrações financeiras intermediárias condensadas consolidadas. O Grupo
não pode adotar essas normas até que elas sejam aprovadas pela CVM.
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3. Caixa e equivalentes de caixa
31/12/2015
8
8

Bancos e aplicações financeiras
Total

31/03/2015
46
46

Desse montante, cerca de R$ 6 referem-se ao saldo disponível em moeda estrangeira e
R$ 2 em aplicações financeiras que possuem liquidez diária e estão remuneradas a uma
taxa média de 75% do CDI.

4. Partes relacionadas
31/12/2015
Ativo circulanteControladas diretas e indiretas:
Tereos EU NV (a)
Syral do Brasil Comércio e Participações Ltda. (b)
Total
Passivo não circulanteControladas diretas e indiretas:
Tereos EU NV (c)
Tereos Participations (d)
Acionista controlador diretoTereos Participations (e)
Total
Resultado - encargos financeiros e variação cambialControladas diretas e indiretas:
Syral Halotek S.A.
Tereos EU NV
Total

31/03/2015

138
1
139

110
1
111

258
138

205
76

396

17
298

(7)
(7)

(12)
(4)
(16)

(a) Refere-se a contrato de mútuo com incidência de juros (Euribor 1 mês mais 2% ao ano) e
variação cambial de euros para reais, com vencimento previsto para 09 de março de 2016;
(b) Referem-se a contratos de mútuo, com vencimento em 31 de julho de 2016;
(c) Referem-se a contrato de mútuo com incidência de juros (Euribor 3 meses mais 2,475% ao
ano) e variação cambial de euros para reais, com vencimento em 23 de junho de 2017;
(d) Referem-se a contratos de mútuo com incidência de juros (Euribor 3 meses mais 2,0% ao
ano) e variação cambial de euros para reais, com vencimento em 16 de dezembro de 2017;
(e) Referem-se a despesas com serviços profissionais que tinham como finalidade a oferta
pública de ações na Bolsa de Valores de Paris e foram pagas pela Tereos Participations, que
deverão ser reembolsados pela Companhia. Sobre o saldo incide variação cambial de euros
para reais.
Exceto pelas transações descritas anteriormente, a Companhia não possuía outros
relacionamentos com partes relacionadas em 31 de dezembro de 2015.
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5. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS
Constituídos com base nos prejuízos fiscais e na base negativa de contribuição social da
Companhia, que totalizam R$59, sobre uma alíquota de 34% totalizando R$20, e têm sua
perspectiva de realização com recebimentos futuros de dividendos de suas controladas
localizadas no exterior. Impostos diferidos ativos sobre prejuízo fiscal acumulado da Companhia
não reconhecido nas demonstrações financeiras individuais somam em 31 de dezembro de 2015
R$89 (R$78 em 31 de março de 2015).

6. INVESTIMENTOS EM CONTROLADAS, CONTROLADAS EM CONJUNTO
E COLIGADAS
a) Investimentos diretos
As principais informações dos investimentos em controladas, controladas em conjunto e
coligadas em 31 de dezembro de 2015 e 31 de março de 2015 estão demonstradas a seguir:
31 de dezembro de 2015
% de
Patrimônio
participação
líquido

Lucro
(prejuízo)
do período

Guarani S.A.
Syral Halotek S.A.

54,03
100,00

1.945
65

(97)
(47)

Syral do Brasil
Syral Agricola
Syral China Investment
Tereos EU NV
Ágio nas aquisições
Total

100,00
100,00
100,00
100,00

7
170
3.360

(8)
(84)
99

Resultado de
Total dos
Equivalência
investimentos Patrimonial
1.038
65

(46)
(47)
-

7
170
3.360
53
4.693

(8)
(84)
99
(86)

31 de março de 2015
% de
Patrimônio
participação
líquido

Lucro
(prejuízo)
do período

Resultado de
Total dos
Equivalência
investimentos Patrimonial

Guarani S.A.
Syral Halotek S.A.

57,05
100,00

2.288
37

(109)
(42)

1.305
37

(67)
(42)

Syral do Brasil
Syral China Investment
Tereos EU NV
Ágio nas aquisições
Total

100,00
100,00
100,00

(27)
197
2.643

(7)
(32)
130

(27)
197
2.643
53
4.208

(7)
(32)
130
(18)

6.a ) A Companhia realizou diversos aporte de capital nas investidas, totalizando R$138, sendo
R$90 na Syral Halotek, R$30 na Syral Asian Investiments e R$18 na Syral do Brasil. Em 2014
este montante foi de R$33.
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7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

Instituição financeira

Rabobank
Banco Itaú BBA S.A.
Banco Bradesco S.A.
Total

Modalidade

Vencimento

Capital de giro
(“revolving”)
Capital de Giro
Capital de Giro

Passivo Circulante
Passivo não circulante

31/12/2015

31/03/2015

15/09/2017

Taxa de juros
Libor 3 meses +
2,50% a.a.+ variação
cambial (dólar)

430

283

04/04/2016
04/04/2016

CDI + 3,8% ao ano
CDI + 3,8% ao ano

52
47
529

50
46
379

98
431

379
-

Sobre os empréstimos vigentes em 31 de dezembro de 2015 não há garantias nem cláusulas
restritivas (“covenants” financeiros).

8. Patrimônio líquido
8.1. Capital social
Em 31 de dezembro de 2015, o capital social da Companhia era composto por 16.354.401
ações (após grupamento), que totalizavam R$2.807.
8.2. Reserva legal
De acordo com o artigo 193 da Lei nº 6.404/76 e com o estatuto social da Companhia, 5%
do lucro líquido do exercício será destinado como reserva legal, que não excederá 20% do
capital social e, acrescido das reservas de capital, a 30% do capital social.
8.3. Reserva para expansão
Após as deduções legais e estatutárias, até 100% do montante remanescente será
destinado à reserva para expansão, que tem por objetivo financiar a aplicação em ativos
operacionais, não podendo essa reserva ultrapassar o capital.
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8. Patrimônio líquido--Continuação
8.4. Outras reservas
Conforme os itens 30 e 31 do pronunciamento técnico CPC 36 (R2) - Demonstrações
Consolidadas, as mudanças na participação da controladora sobre uma controlada que não
resultem em perda de controle devem ser contabilizadas como transações de capital, ou
seja, transações com sócios, na qualidade de proprietários, inclusive nas demonstrações
financeiras individuais.
a)

Como parte do acordo assinado entre a Tereos Internacional S.A e a Petróleo
Brasileiro S.A. (“Petrobras”) em 30 de abril de 2010, em 20 de outubro de 2014, a
Petrobras Biocombustível subscreveu aumento de capital na Guarani através da
emissão de 31.852.348 novas ações por um montante total de R$240. Após essa
operação, a participação da Petrobras Biocombustível na Guarani aumentou de
39,56% para 42,95%. Essa transação resultou em um ganho de R$52, reconhecido
diretamente no patrimônio líquido.

b)

Ainda como parte do Acordo, em 30 de outubro de 2015, a Petrobras Biocombustível
subscreveu aumento de capital na Guarani através de emissão de 31.852.348 novas
ações pelo montante total de R$ 268. O aumento de capital foi pago em 5 de janeiro de
2016. Após essa operação, a participação da Petrobras Biocombustível na Guarani
aumentará de 42,9% para 45,9%. Essa transação resultou em um ganho de R$65,
reconhecido diretamente no patrimônio líquido.

c)

Em 1º de abril de 2014, a Tereos Syral adquiriu 1.050.901 ações da Syral Haussimont,
por € 5 milhões (R$ 15), da Coopérative Féculière de Haussimont. Após essa
transação, a Tereos Syral passou a deter 100% da Syral Haussimont. Esta transação
gerou um ganho de capital de R$ 2.

d)

Em março de 2015, a Companhia realizou aumento de capital em sua subsidiária Syral
Halotek no valor de R$ 157. Deste montante R$ 127 refere-se a capitalização de mútuo
que a companhia tinha a favor contra a Syral Halotek. Esta operação resultou em um
impacto no resultado de R$ 21 referente a parcela de juros da dívida capitalizada, onde
a Companhia concedeu o perdão da dívida neste montante. Foram emitidas 4.273.686
novas ações. Esta operação gerou perda de capital, apesar da capitalização realizada
de R$ 43.

8.5. Ajustes de avaliação patrimonial
Referem-se aos outros resultados abrangentes de controladas, empreendimentos
controlados em conjunto e coligadas, os quais são registrados diretamente no patrimônio
líquido da Companhia, representados pelos ajustes de variação no valor justo de
instrumentos derivativos designados como “hedge” de fluxo de caixa, pelos ajustes de
conversão de demonstrações financeiras de controladas no exterior e pelos ganhos e
perdas atuariais referentes aos benefícios pós-emprego.
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8. Patrimônio líquido--Continuação
8.6. Dividendos e juros sobre o capital próprio
De acordo com a Lei nº 6.404/76 e o estatuto social da Companhia, os acionistas têm
direito de receber, a título de dividendos mínimos obrigatórios, 25% do lucro líquido anual
societário ajustado pelos seguintes itens: (a) destinação para reserva legal; (b) variações
na reserva para contingências; (c) destinação para reserva de incentivos fiscais; e
(d) realização da reserva de lucros a realizar.
As demonstrações financeiras para os exercícios findos em 31 de março de 2015 e de
2014 refletem apenas os dividendos mínimos obrigatórios, conforme a Lei das Sociedades
por Ações (Lei nº 6.404/76) e o estatuto social da Companhia.
8.7. Prejuízo por ação
O número médio de ações ordinárias utilizadas no cálculo do lucro (prejuízo) por ação é de
16.354.401 ações para o período de 9 meses findo em 31 de dezembro de 2015 e
16.354.401 ações para o período de 9 meses findo em 31 de dezembro de 2014.
Para os períodos de nove meses findos em 31 de dezembro de 2015 e 2014, o lucro
(prejuízo) diluído por ação é o mesmo que o básico.
O lucro (prejuízo) por ação para os períodos de nove meses findos em 31 de dezembro de
2015 e 2014 somou R$(0,2171) e R$(0,0404), respectivamente.

9. EVENTOS SUBSEQUENTES
Disponibilidade do Laudo de Avaliação
Em 22 de janeiro de 2016, a Companhia recebeu o laudo de avaliação das ações da Companhia
elaborado pelo Banco Bradesco BBI SA, instituição especializada, escolhida por uma resolução
de Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 23 de dezembro de 2015.
De acordo com o Laudo de Avaliação, o avaliador calculou o valor econômico das ações da
Companhia dentro de um intervalo de cinquenta e seis reais e um centavo (R$ 56,01) e sessenta
e um reais e sessenta centavos (R$ 61,60).

10. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS
As demonstrações financeiras intermediárias individuais para o período de nove meses findo em 31
de dezembro de 2015 foram preparadas pela Companhia e aprovadas e autorizadas para emissão
pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 11 de fevereiro de 2016.
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