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Balanço Patrimonial em
31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

Ativo Passivo
2019 2018 2019 2018

Circulante
Circulante  Fornecedores nacionais  1.716  912 
Caixa e equivalentes de caixa  7.600  18.880  Obrigações tributárias  1.007  1.113 
Contas a receber de clientes  48.512  37.227  Obrigações sociais e trabalhistas  2.757  1.555 
Estoques  7.811  4.090  Passivo de arrendamento  895   
Impostos e contribuições a recuperar  354  336  Empréstimos e financiamentos  16.141   
Outros créditos  558  213  Outras Obrigações a pagar  5.071  1.177
Total do ativo circulante 64.837 60.746 Total do passivo circulante 27.588 4.757 

Não circulante Não circulante
Partes relacionadas  31.096  Empréstimos e financiamentos  13.611  
Imobilizado  5.789  5.008  Passivo de arrendamento  3.245  
Intangível  1.651  101  Provisões  7
Direto de uso  3.938 Total do passivo não circulante 16.862
Total do ativo não circulante 42.474 5.108   

Patrimônio líquido
 Capital social  20.684  44.607 
 Reserva de capital  42.177
 Resultado Acumulado  16.490
Total do patrimônio líquido 62.861 61.097 

Total do ativo 107.311 65.854  Total do passivo e patrimônio líquido 107.311 65.854
Demonstrativo de Resultado do Exercício 

31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)
2019 2018

Receita líquida de vendas  70.582  55.773 
Custo das vendas  (16.892)  (21.984)

Lucro (prejuízo) bruto  53.691  33.789 

Despesas com vendas  (15.579)  (5.343)
Despesas gerais e administrativas  (14.002)  (11.161)
Outras receitas (despesas) operacionais  (415)  243 

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro  23.695  17.528 

Receitas financeiras  1.974  1.183 
Despesas financeiras  (2.968)  (157)

Resultado financeiro líquido  (994)  1.026 

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da contribuição social  22.702  18.553 

Imposto de renda e contribuição social corrente  (2.800)  (2.063)

Lucro (prejuízo) líquido do exercício / período  19.902  16.491
Demonstrações dos Resultados Abrangente

31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

2019 2018

Lucro (prejuízo) líquido do exercício / período 19.902 17.405 

Outros resultados abrangentes - - 

Resultado abrangente do exercício / período 19.902 16.491 

Demonstração dos Fluxos de Caixa
31 de Dezembro de 2019 (Em milhares de reais)

2019 2018

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social  22.702  18.553 
Ajustes para reconciliar o prejuízo do período com 
os recursos aplicados nas atividades operacionais
Depreciação do ativo imobilizado  469  273 
Amortização do intangível    3.270 
Juros sobre empréstimos e financiamentos  757 
Provisão para liquidação de créditos duvidosos  1.040 
Provisão  1.700 
Baixa imobilizado  573 
Amortização do direito de uso  1.075
Resultado de Exercícios Anteriores  (1.539)

Variação de ativos e passivos
Contas a receber de clientes  (11.285)  (9.325)
Estoques  (3.721)  395 
Impostos e contribuições a recuperar  (18)  231 
Outros créditos  (346)  7 
Fornecedores  805  137 
Obrigações trabalhistas e sociais  1.202  616 
Obrigações tributárias  (107)  598 
Outras contas a pagar  117  954 
Juros pagos  (254)   
Imposto de renda e contribuição social pagos  (2.800)  (2.063)
Adiantamentos e despesas antecipadas  2.709

Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais 11.908 14.816

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisição imobilizado  (1.823)  (2.055)
Aquisição de intangivel  (5.174)   
Pagamento de dividendos  (14.051)   
Aquisição investimento, inclui aumento de capital  (613)

Caixa líquido aplicado nas atividades de 
investimentos (21.047) (2.668)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Constituição de capital social  20.684 
Captação de empréstimos e financiamentos  31.692   
Adiantamento para futuro aumento de capital  24.000 
Mútuos/adiantamentos  (31.096)
Distriuição de lucros e venda de participações  (46.444)
Pagamento de emprestimo (principal)  (2.444)
Distribuição desproporcional  (2.019)
Lucros a distribuir/dividendos mininos  2.084 
Pagamento do passivos de arrendamento  (358)

Caixa líquido gerado pelas  atividades de financia-
mentos  (2.141)  (1.761)

Aumento em caixa e equivalentes de caixa, líquido  (11.279)  10.388 

Caixa e equivalentes de caixa no ínicio do exercício  18.880  8.492 

Caixas e equivalentes de caixa no final do período  7.600  18.880

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
31 de Dezembro de 2018 (Em milhares de reais)

Capital social Legal Especial Lucros Lucros e Prejuízos 
acumulados Total

Em 31 de dezembro de 2018 20.684 967 24.000 15.446 61.097

Distribuição de dividendos  (15.190)  (15.190)
Lucro do exercício  19.902  19.902 
Destinação do lucro
Reserva legal  995  (995)  -   
Dividendos mínimos obrigatórios  (945)  (945)
Dividendos preferenciais fixos e 
obrigatórios  (2.003)  (2.003)
Reserva para retenção de lucros  15.959  (15.959)  -   

Em 31 de dezembro de 2019 20.684 1.962 24.000 16.215 0 62.861
20.684 1.962 24.000 16.215 62.861

Contexto operacional
1.1 Informações gerais
Total Biotecnologia Indústria e Comércio S.A. (“Empresa” ou “Total Bio”), 
empresa regularmente constituída desde 2005 e estabelecida na cidade 
de Curitiba, Estado do Paraná, tendo por objeto social explorar o ramo 
de produção, industrialização, comercialização, exportação e importação 
de fertilizantes, inoculantes para a fixação biológica do nitrogênio, 
biofertilizantes e aditivos para a agricultura e alimentação animal.  A 
Empresa atua por meio da ação direta de sua área comercial e por meio 
de distribuidores agrícolas com atuação em todo o território nacional.
A Total Bio realiza vendas a quatro grupos de clientes: agricultores 
(clientes finais), distribuidores agrícolas independentes, exportações 
e outras indústrias em regime de tolling e venda B2B. O atendimento 
ao mercado brasileiro compreende todo o território nacional e as 
exportações têm como destino, por ordem de grandeza, os vizinhos 
Paraguai, Argentina e Bolívia.
Após a aquisição do controle societário majoritário da Empresa em 22 
de novembro de 2018 pela Biotrop Soluções Biológicas e Participações 
Ltda. (“Biotrop” ou “Controladora”), com sede na cidade de Vinhedo, 
estado de São Paulo, executou-se ao longo do ano de 2019 um processo 
de integração de operações que se mostrou bem sucedido e completado 
de modo cabal. 
O foco desta Administração tem sido em expandir e fortalecer a atuação 
comercial e estratégica da Total Bio, implementando processos de 
Governança, estabelecendo um forte plano de crescimento aprovado 
pelos acionistas e que visa aumentar o valor da Empresa, com forte 
compromisso de desenvolvimento tecnológico, social, ambiental e 
econômico.
2 Resumo das principais políticas contábeis
2.1 Base de preparação
As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis geralmente adotadas 
no Brasil e evidenciam todas as informações relevantes próprias das 
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes 
com as utilizadas pela Administração na sua gestão. 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis e também o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Empresa no processo de aplicação das suas políticas 
contábeis. 
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados 
e baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo 
expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as 
circunstâncias. Com base em premissas, a Empresa faz estimativas com 
relação ao futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes 
raramente serão iguais aos respectivos resultados reais. 
2.2 Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo 
histórico, exceto quando apresentado de outra forma.
2.3 Moeda funcional e moeda de apresentação
Estas demonstrações financeiras estão apresentadas em Reais, que 
também é a moeda funcional da Empresa. 
2.4 Mudanças nas políticas contábeis e divulgações
As seguintes normas foram adotadas para o exercício iniciado em 1o 
de janeiro de 2019 e não tiveram impactos materiais para a Empresa.
• CPC 06 (R2) – “Arrendamentos”: com essa nova norma, os arrendatários 
passam a ter que reconhecer o passivo dos pagamentos futuros e o 
direito de uso do ativo arrendado para praticamente todos os contratos 
de arrendamento mercantil, incluindo os operacionais, podendo ficar fora 
do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo 
ou de baixo valor. Os critérios de reconhecimento e mensuração dos 
arrendamentos nas demonstrações financeiras dos arrendadores ficam 
substancialmente mantidos. 
A Empresa aplicou a abordagem de transição simplificada e não irá 
reapresentar os valores comparativos para o ano anterior à primeira 
adoção. Ativos de direito de uso relativos a arrendamentos de 
propriedades serão mensurados na transição como se as novas regras 
sempre tivessem sido aplicadas. Todos os outros ativos de direito de uso 
serão mensurados ao valor do passivo de arrendamento no momento da 
adoção (ajustado em relação a quaisquer despesas de arrendamento 
pagas antecipadamente ou acumuladas).
Na adoção do CPC 06 (R2), a Empresa reconheceu os passivos 
de arrendamento envolvendo arrendamentos que já haviam sido 
classificados como “arrendamentos operacionais” seguindo os princípios 
do CPC 06 (R2) - “Arrendamentos”. Esses passivos foram mensurados 
ao valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes 
conforme descontados por meio da taxa de empréstimo incremental 
do arrendatário em 1° de janeiro de 2019. A taxa média ponderada 
de empréstimo incremental do arrendatário aplicada aos passivos de 
arrendamento em 1° de janeiro de 2019 foi de 14,16% ao ano.
Os passivos de arrendamento foram reconhecidos em contrapartida 
aos ativos de direito de uso associados, imediatamente após a data de 
aplicação inicial.

Os ativos de direito de uso foram mensurados a um valor igual ao do 
passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos 
antecipados ou de pagamentos de passivos provisionados, relacionados 
àquele arrendamento reconhecido no balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2018. 
Não havia contratos de arrendamento onerosos que poderiam demandar 
um ajuste nos ativos de direito de uso na data inicial de aplicação.
A mudança na política contábil, em 1° de janeiro de 2019, ocasionou 
aumento nos ativos imobilizados, pelo reconhecimento dos direitos de 
uso desses ativos, bem como aumento no passivo circulante e não 
circulante, pelo reconhecimento das obrigações com arrendamentos.
a) Expedientes práticos aplicados
Na adoção inicial do CPC 06 (R2), a Empresa utilizou os seguintes 
expedientes práticos permitidos pela norma:
• Uso de uma taxa única de desconto em uma carteira de arrendamentos 
com características razoavelmente similares;
• Utilização de avaliações anteriores sobre se os arrendamentos são 
onerosos;
• Contabilização de arrendamentos operacionais com um prazo 
remanescente de menos de 12 meses em 1o de janeiro de 2019 como 
arrendamentos de curto prazo;
• Exclusão dos custos diretos iniciais para a mensuração do ativo de 
direito de uso na data de aplicação inicial.
b) Mensuração de passivos de arrendamento
Os ativos de direito de uso foram mensurados a um valor igual ao do 
passivo de arrendamento, ajustado pelo valor de quaisquer pagamentos 
antecipados ou de pagamentos de passivos provisionados, relacionados 
àquele arrendamento reconhecido no balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2019. 
Não havia contratos de arrendamento onerosos que poderiam demandar 
um ajuste nos ativos de direito de uso na data inicial de aplicação.
A mudança na política contábil, em 1° de janeiro de 2019, ocasionou 
aumento nos ativos imobilizados, pelo reconhecimento dos direitos de 
uso desses ativos, bem como aumento no passivo circulante e não 
circulante, pelo reconhecimento das obrigações com arrendamentos.
c) As atividades de arrendamento da Empresa e a maneira como 
são contabilizadas 
A Empresa aluga imóveis onde estão instaladas sua sede administrativa, 
bem como área de armazenamento de produtos. Em geral, os contratos 
de aluguel são realizados por períodos fixos de cinco anos, porém eles 
podem incluir opções de prorrogação. 
Os prazos dos arrendamentos são negociados individualmente e contêm 
uma ampla gama de termos e condições diferenciadas. Os contratos 
de arrendamento não contêm cláusulas restritivas, mas os ativos 
arrendados não podem ser utilizados como garantia de empréstimos.
Os contratos podem conter componentes de arrendamento e outros 
não relacionados a arrendamentos. A Empresa aloca a contraprestação 
no contrato aos componentes de arrendamentos e de outros não 
relacionados a arrendamentos com base nos preços isolados relativos. 
Contudo, para arrendamentos de imóveis nos quais a Empresa 
é a arrendatária, a Empresa optou por não separar componentes 
relacionados e não relacionados a arrendamentos e, em vez disso, 
contabiliza tais componentes como um componente de arrendamento 
único.
Até o exercício de 2018, os arrendamentos de ativos imobilizados eram 
classificados como arrendamentos financeiros ou operacionais. Os 
pagamentos efetuados para arrendamentos operacionais (líquidos de 
quaisquer incentivos recebidos do arrendador) eram reconhecidos na 
demonstração do resultado pelo método linear, durante o período do 
arrendamento.
A partir de 1o de janeiro de 2019, os arrendamentos são reconhecidos 
como um ativo de direito de uso e um passivo correspondente na data 
em que o ativo arrendado se torna disponível para uso pela Empresa. 
Cada pagamento de arrendamento é alocado entre o passivo e as 
despesas financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no 
resultado durante o período do arrendamento. O ativo de direito de uso 
é depreciado ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamento 
pelo método linear, dos dois o menor.
Os passivos provenientes de um arrendamento são inicialmente 
mensurados ao valor presente. Os passivos de arrendamento incluem 
o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos a seguir:
• Pagamentos fixos (incluindo pagamentos que podem ser considerados 
variáveis, mas, em essência, são fixos), menos incentivos de 
arrendamentos a receber.
• Pagamentos de arrendamentos variáveis baseados em algum índice 
ou taxa.
• Valores a serem pagos pelo arrendatário sob garantias de valores 
residuais.
• O preço de exercício de uma opção de compra se o arrendatário estiver 
razoavelmente certo de que irá exercer a opção.
Os pagamentos de arrendamentos são descontados utilizando a taxa 
de juros implícita no arrendamento. Caso essa taxa não possa ser 
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determinada, a taxa de empréstimo incremental do arrendatário é 
utilizada, sendo essa a taxa que o arrendatário teria que pagar em um 
empréstimo para levantar os fundos necessários para obter um ativo de 
valor semelhante, em um ambiente econômico similar, com termos e 
condições equivalentes.
Para determinar a taxa incremental de empréstimo, a Empresa:
• Sempre que possível, utiliza como ponto de partida taxas de 
financiamentos recentes contratados com terceiros, ajustadas para 
refletir as mudanças nas condições de financiamento desde que tal 
financiamento de terceiro fora recebido; e
• Usa uma abordagem progressiva que parte de uma taxa de juros livre 
de risco ajustada para o risco de crédito para arrendamentos mantidos 
pela Empresa, sem financiamento recente com terceiros.
A Empresa está exposta a potenciais aumentos futuros nos pagamentos 
de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, os quais 
não são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. 
Quando os ajustes em pagamentos de arrendamentos baseados em 
um índice ou taxa são concretizados, o passivo de arrendamento é 
reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de direito de uso.
Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as 
despesas financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no 
resultado durante o período do arrendamento para produzir uma taxa 
periódica constante de juros sobre o saldo remanescente do passivo 
para cada período.
Os ativos de direito de uso são mensurados ao custo, de acordo com 
os itens a seguir:
O valor da mensuração inicial do passivo de arrendamento.
• Quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na data inicial, ou 
antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos.
• Quaisquer custos diretos iniciais.
• Custos de restauração.
Os pagamentos associados a arrendamentos de curto prazo e 
arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos pelo método 
linear como uma despesa no resultado. Arrendamentos de curto prazo 
são aqueles com um prazo de até 12 meses. Os ativos de baixo valor 
incluem equipamentos de TI e pequenos itens de mobiliário de escritório.
• ICPC 22 - “Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre a Renda”: 
essa interpretação esclarece como mensurar e reconhecer ativos e 
passivos de tributos sobre o lucro (IR/CS) correntes e diferidos, à luz do 
CPC 32, nos casos em que há incerteza sobre tratamentos aplicados 
nos cálculos dos respectivos tributos. A administração avaliou os 
principais tratamentos fiscais adotados pela Empresa nos períodos em 
aberto sujeitos a questionamento pelas autoridades tributárias e concluiu 
que não há impacto significativo a ser registrado nas demonstrações 
financeiras. 
Em 31 de dezembro de 2019, não há outras normas e interpretações 
já emitidas e que não estão em vigor, que poderiam afetar as 
demonstrações financeiras comparativas.
3 Uso de estimativas e julgamentos 
Na preparação destas demonstrações financeiras, a Administração 
utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação 
das políticas contábeis da Empresa 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, conforme 
determinado pelas práticas contábeis aplicáveis.
3.1 Julgamentos
Com base em premissas, a Empresa faz estimativas com relação ao 
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas abaixo.
(a) Provisão para contingências
A Empresa é parte envolvida em processos trabalhistas que se encontram 
em instâncias diversas. As provisões para contingências, constituídas 
para fazer face a potenciais perdas decorrentes dos processos em 
curso, são estabelecidas e atualizadas com base na avaliação da 
administração, fundamentada na opinião de seus assessores legais e 
requerem elevado grau de julgamento sobre as matérias envolvidas.
(c) Revisão das vidas úteis dos bens do ativo imobilizado
A Empresa deve revisar e, se apropriado, ajustar as vidas úteis de seus 
ativos, no mínimo anualmente. 
(d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é reconhecida com base 
em uma análise individual dos clientes, levando em consideração os 
riscos de realização dos recebíveis. A provisão constituída é considerada 
suficiente pela Administração para cobrir as perdas dos recebíveis de 
difícil realização. 
4 Principais políticas contábeis 
As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas 
de maneira consistente desde a constituição da Empresa.
4.1 Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários 
e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos 
originais de até três meses, e com risco insignificante de mudança de 
valor, sendo o saldo apresentado líquido de saldos de contas garantidas 
na demonstração dos fluxos de caixa. 
4.2 Contas a receber
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber 


