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Examinamos as demonstrações financeiras da JUMIL - Justino de Morais, Irmãos S.A. (a "Companhia") 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2014 e as respectivas demonstrações do 
resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, 
assim como o resumo das principais políticas contábeis e as demais notas explicativas. 
 
Responsabilidade da administração  
sobre as demonstrações financeiras 
 
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas 
demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles 
internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou por erro. 
 
Responsabilidade dos auditores independentes 
 
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em 
nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas 
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelo auditor e que a auditoria seja planejada e 
executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de 
distorção relevante. 
 
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito 
dos valores e das divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante 
nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou por erro.  
 
Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de 
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para expressar uma opinião sobre a eficácia 
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui também a avaliação da adequação das 
políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração, bem 
como a avaliação da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
 
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião 
com ressalva.
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Base para opinião com ressalva - Limitação de escopo  
 
Conforme mencionado na Nota 14 às demonstrações financeiras, a Companhia encontra-se em processo 
de implementação de controles analíticos do seu ativo imobilizado, conforme requerido pelo 
Pronunciamento Técnico CPC 27 - "Ativo Imobilizado". Consequentemente, não foi possível obtermos 
evidência de auditoria apropriada e suficiente tanto em relação aos saldos de ativo imobilizado e dos 
tributos a recuperar sobre as compras de ativo imobilizado em 31 de dezembro de 2014, nos montantes de 
R$ 63.021 mil e R$ 1.771 mil (2013 - R$ 39.386 mil e R$ 1.394 mil), respectivamente, quanto em relação a 
correspondente depreciação no exercício findo nessa data, no montante de R$ 5.066 mil (2013 - R$ 3.595 
mil).  
 
Opinião com ressalva 
 
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito no parágrafo "Base para opinião com 
ressalva – Limitação de escopo", as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da JUMIL – Justino 
de Morais, Irmãos S.A. em 31 de dezembro de 2014, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
 
Ribeirão Preto, 30 de abril de 2015 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 “F” 
 
 
 
 
Rodrigo Furlan 
Contador CRC 1SP186022/O-0 
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Ativo Nota 2014 2013 Passivo e patrimônio líquido Nota 2014 2013

Circulante Circulante

Caixa e equivalente de caixa 6 4.113 7.214 Contas a pagar aos fornecedores 15 22.079 7.965

Contas a receber de clientes 8 48.610 47.100 Salários e encargos sociais 16 7.263 5.308

Tributos a recuperar 9 17.029 3.786 Comissões a pagar 17 1.909 4.049

Estoques 10 36.114 26.512 Empréstimos e financiamentos 18 81.692 63.415

Adiantamentos a fornecedores 2.935 2.415 Adiantamentos de clientes 19 3.465 2.829

Despesas antecipadas 543 978 Tributos a recolher                              23 485 1.357

Demais contas a receber 270 452 Partes relacionadas 11 322

Provisões para garantias 22 989 1.480

109.614 88.457 Demais contas a pagar 20 2.429 3.749

120.311 90.474

Não circulante

Titulos e valores mobiliários 7 1.345 1.320 Não circulante

Tributos a recuperar 9 10.293 15.282 Partes relacionadas 11 7.479 8.406

Partes relacionadas 11 15.433 12.734 Empréstimos e financiamentos 18 36.337 27.676

IRPJ e CSLL diferidos 23 2.191 3.180 Provisões para contingências 21 1.735 1.685

Depositos judiciais 21 111 98 Demais contas a pagar                         20 3.475 3.018

Demais contas a receber 313

49.026 40.785

29.686 32.614

Total do passivo 169.337 131.259

Patrimônio líquido 

Investimentos Capital Social 24 35.660 35.660

Em sociedade controladas e coligadas 12 829 1.287 Ajuste de avaliação patrimonial 4.047 4.328

Outros investimentos 145 145 Ações em tesouraria (2.818)                (2.818)                

Intangível                                                 13 6.469 1.519 Reserva legal 179                    

Imobilizado 14 63.021 39.386 Lucros (prejuízos) acumulados 3.359                 (5.021)                

100.150 74.951 Total do patrimônio líquido 40.427 32.149

Total do ativo 209.764 163.408 Total do passivo e patrimônio líquido 209.764 163.408
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Nota 2014 2013

Receitas líquidas de vendas e serviços prestados 25 260.614               271.583               

Custo das vendas e serviços 26 (176.535)              (187.298)              

84.079                 84.285                 

Despesas gerais e administrativas 27 (13.513)                (12.475)                

Despesas com vendas 27 (42.682)                (41.666)                

Resultado com participação societária 12 (458)                     (73)                       

Outros ganhos, líquidos 28 2.508                   1.623                   

29.934                 31.694                 

Receitas financeiras 29 4.666                   2.145                   

Despesas financeiras 30 (22.747)                (15.921)                

(18.081)                (13.776)                

11.853                 17.918                 

Imposto de renda e contribuição social correntes 23 (2.044)                  (2.829)                  

Imposto de renda e contribuição social diferidos 23 (1.212)                  (3.484)                  

8.597                   11.605                 

13,16                   17,76                   

Lucro bruto

Lucro operacional

Resultado financeiro

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social

Lucro líquido do exercício

Lucro básico e diluido por lote de mil ações (em reais)

 
 



JUMIL - Justino de Morais, Irmãos S.A. 
 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais  

 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
4 de 32 

 

Ajuste de Lucros 

Capital avaliação Reserva Ações em (prejuízos)

Nota social patrimonial legal tesouraria acumulados  Total 

35.660 4.608            (1.950)           (16.906)         21.412          

Compra de ações em tesouraria 24 (e) (868)              (868)              

Realização da reserva de reavaliação 24 (d) (280)              280               

Lucro líquido do exercício 11.605          11.605          

35.660          4.328            (2.818)           (5.021)           32.149          

Realização da reserva de reavaliação 24 (d) (281)              281               

Lucro líquido do exercício 8.597            8.597            

Destinação do lucro:

    Constituição de reserva legal 24 (b) 179               (179)              

    Dividendo mínimo obrigatório 24 (c) (319)              (319)              

35.660          4.047            179               (2.818)           3.359            40.427          

Em 01 de janeiro de 2013

Em 31 de dezembro de 2013

Em 31 de dezembro de 2014
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2014 2013
Fluxos de caixa originados de atividades operacionais

    Lucro antes do imposto de renda e da contibuição social 11.853           17.918           

    Ajustes de:

      Depreciação e amortização 5.068             3.595             
      Provisão para devedores duvidosos 344                (396)               
      Ajuste a valor presente 103                (476)               
      Reversão de provisão para garantias (491)               (1.825)            
      Provisão para contingências 50                  81                  

      Reversão de provisão para não realização dos estoques (83)                 (1.797)            

      Equivalência patrimonial 458                73                  

      Resultado na venda de imobilizado (838)               (396)               

      Despesas financeiras, líquidas 18.081           13.776           

   Variações no capital circulante:

      Contas a receber de clientes e outros recebíveis (4.920)            9.977             

      Estoques (20.479)          (4.643)            

      Fornecedores e outras obrigações 13.876           (7.105)            

   Caixa gerado nas operações 23.022           28.782           

      Juros pagos (17.364)          (7.896)            

      Imposto de renda e contribuição social pagos (3.337)            (3.293)            

   Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 2.321             17.593           

   Fluxo de caixa das atividades de investimentos

      Aquisições de ativo imobilizado (29.006)          (21.542)          

      Aquisições de ativo intangível (4.952)            (455)               

      Recebimento pela venda de imobilizado 2.847             1.063             

   Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (31.111)          (20.934)          

   Fluxos de caixa das atividades de financiamentos

      Obtenção de empréstimos 162.674         124.718         

      Obtenção de empréstimos de partes relacionadas 87                  2.562             

      Pagamento de empréstimos de terceiros (135.736)        (118.248)        

      Pagamento de empréstimos de partes relacionadas (1.336)            (2.303)            

   Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 25.689           6.729             

   Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalentes de caixa (3.101)            3.388             

   Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 7.214             3.826             

   Caixa e equívalentes de caixa no final do exercicio 4.113             7.214             
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1 Informações gerais  
 

               A JUMIL – Justino de Morais Irmãos S.A. (a “Companhia”) é uma sociedade anônima de capital 
fechado, com sede na cidade de Batatais - SP, constituída em 1936, que tem por objeto fornecer 
equipamentos agropecuários, fundidos e peças plásticas. A Companhia é genuinamente brasileira, e 
figura como uma das principais fabricantes de equipamentos agropecuários do País. 
 
Nossa história se entrelaça de maneira indissolúvel com o crescimento do Brasil do Agronegócio. 
Em 2014 este segmento foi responsável por mais de 23% do PIB do Brasil. 
Esta pujança, somada às expectativas de evolução demográfica mundial, e às alterações dos padrões de 
consumo, fazem com que os grandes players mundiais lancem ramificações em nosso País. Cresce então 
o nosso desafio baseado em nossa visão, de sermos a referência no mercado de soluções agropecuárias. 
 
A Companhia, reconhecida em plantio, inseriu em sua estratégia o segmento de Pecuária, com vários 
produtos a serem lançados no curto prazo! Nossa equipe foi segmentada dentro das áreas de MKT, 
Engenharia, Validação e Processos, cujo contingente subiu 40%, porém sem perder a coesão 
fundamental com o campo, unindo vasta experiência com o arrojo de novas técnicas. Com esta visão, 
buscamos diminuir os picos de sazonalidade. Os mercados de pecuária e grãos são complementares ao 
longo do ano. 
 
Entendemos que a disseminação do conhecimento, é fundamental para que possamos avançar em 
tecnologia aplicada, e por isso, dentre outras ações, preparamos pacotes de treinamentos diversos às 
revendas e clientes, presenciais ou EAD (ensino à distância). 
 
Com o pensamento Lean em mente, buscando eliminar o tempo improdutivo e o desperdício, 
desenhamos e projetamos nosso sonho: modernização total de nossa fábrica e do processo de produção. 
Estamos em fase de término de nossa nova unidade, com as máquinas e ferramentas já instaladas, desde 
a linha de fundição até cabines de pintura automatizadas, a pó e líquida. Cuidamos especialmente do 
fluxo de materiais e embarques, dobrando nossa eficácia. Para o próximo ano nosso desafio para as áreas 
de Engenharia e Validação, além da construção de prédio próprio, será a disponibilização de um campo 
de provas para a aceleração de testes funcionais e conceituais. 
 
Sustentabilidade e ambiência não poderiam ficar de fora, a nova unidade possui infraestrutura 
desenhada para recepção e aproveitamento das águas pluviais e sua reutilização, tratamento de eflúvios, 
conforto térmico e acústico, iluminação adequada enfim, boas condições hidrotérmicas, além de áreas 
providas de tratamento paisagístico, o que contribui para o bem estar das pessoas em um ambiente 
corporativo contemporâneo. 
 
Para que consigamos absorver tantas inovações, o desenvolvimento das pessoas é primordial. 
Capacitação, retenção e Gestão de Talentos baseados em meritocracia, treinamentos para a absorção dos 
novos desafios e adequação aos processos inerentes, viagens de conhecimento e busca de referências; 
um conjunto de ações voltadas a todas as áreas da empresa, desde o chão de fábrica, gerencial, executiva 
e até governança. Neste quesito, nosso Conselho de Administração é constituído por cinco pessoas, 
sendo dois Conselheiros Independentes. 
 
Está em nosso DNA o fortalecimento da cadeia produtiva do Agronegócio. Para a Companhia não existe 
perpetuação se não contribuirmos com a produtividade de nossos clientes. Fomos a 1ª. empresa 
brasileira a produzir: Plantadoras-adubadoras no Brasil; Sistema pneumático de distribuição de 
sementes a vácuo, a linha de plantadoras Exacta–air, em seus vários modelos, que até hoje é nosso carro 
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chefe em vendas; Plantadora adubadora de hortaliças com sistema pneumático, única fábrica nas 
Américas. 
Nosso olhar é abrangente, procuramos não só tecnologia, mas vantagens operacionais efetivas, nossos 
equipamentos comprovadamente diminuem o tempo e custo de manutenção. É o processo Lean sendo 
aplicado também nos nossos clientes! 
 
Diariamente, nos preparamos para sermos referência em soluções inovadoras. Com todo este 
direcionamento e esforço, nos últimos três anos a Companhia vem consistentemente avançando em seu 
Market Share. 
 
A nova unidade, deve estar concluída no ano de 2015. Resultado de uma empresa que acredita no Brasil! 
 
Em função de todos os investimentos realizados, conforme acima mencionados, a Companhia 
apresentou no encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2014, excesso de passivos sobre 
ativos circulantes no montante de R$ 10.697. A Administração tem adotado medidas para a obtenção de 
alongamento das dívidas através de renegociações e novas captações. Até que as medidas sejam 
implementadas com sucesso, a Companhia dependerá do apoio financeiro de seus acionistas e de 
terceiros para a liquidação de suas obrigações correntes. 

 
 
2 Resumo das principais políticas contábeis 
 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras estão 
definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo 
disposição em contrário. 

 
2.1 Base de preparação 

 
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, tendo sido aprovadas pela administração em 17 de abril de 2015. 
 
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor e 
ativos e passivos financeiros mensurados ao valor justo. 
 
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação 
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3. 
 
Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPCs que passarão a vigorar a partir de 2015 que 
poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.  
 

2.2 Moeda funcional e moeda de apresentação 
 
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Companhia atua. As demonstrações financeiras estão apresentadas em 
Reais (R$), que é a moeda funcional e de apresentação da Companhia. 
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As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas de 
câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, quando os itens são remensurados. Os ganhos 
e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio 
do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são 
reconhecidos na demonstração do resultado do exercício. 
 

2.3 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.  
 

2.4 Ativos financeiros 
 
2.4.1 Classificação 
 

A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob a categoria de 
empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram 
adquiridos. 

  
 Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou 

determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo circulante, 
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço (estes 
são classificados como ativos não circulantes).  

 
2.4.2 Reconhecimento e mensuração 
 
 As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente reconhecidas na data da negociação. Os 

investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação. Os 
ativos financeiros são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham vencido ou tenham 
sido transferidos; neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos 
os riscos e os benefícios de propriedade. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo 
amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. 
 

2.4.3 Compensação de instrumentos financeiros 
  

 Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial 
quando há um direito legal de compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em uma 
base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.  

 
2.4.4 Impairment de ativos financeiros 
  
 A Companhia avalia na data de cada balanço se há evidência objetiva de que um ativo financeiro ou 

grupo de ativos financeiros está deteriorado. 
 
 Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas por impairment são incorridas 

somente se há evidência objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o 
reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um 
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impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que 
pode ser estimado de maneira confiável. 

  
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment, resumem-se na identificação de dificuldade financeira relevante do devedor, quebra de 
contrato e/ou inadimplência. 
  

 Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como uma 
melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão dessa perda reconhecida anteriormente será 
reconhecida na demonstração do resultado. 
 

2.5 Contas a receber de cliente 
 

As contas a receber de clientes correspondem a valores a receber pela venda de mercadorias ou serviços 
no curso normal das atividades da Companhia e estão registradas pelo valor faturado, ajustado ao valor 
presente. Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos, as contas a receber são 
classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante. 
 
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para 
créditos de liquidação duvidosa ("PDD" ou impairment). 

 
2.6 Estoques 
 

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O método de 
avaliação dos estoques é o da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados e dos produtos  
em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão de obra direta, outros custos 
diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na capacidade operacional normal), 
excluindo os custos de empréstimos. O valor líquido de realização é o preço de venda estimado no curso 
normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os custos estimados necessários para 
efetuar a venda.  
 

2.7 Investimentos 
 

A Companhia possui participações societárias em empresas cujas atividades compreendem o comércio 
de máquinas e implementos agrícolas e prestação de serviço de transporte. Os investimentos são 
contabilizados pelo método de equivalência patrimonial e são, inicialmente, reconhecidos pelo seu valor 
de custo. A Companhia não faz a consolidação dos investimentos em suas controladas devido a não 
relevância dos saldos e das operações das investidas. 
 

2.8  Ativos intangíveis – softwares, projetos para desenvolvimento de novos produtos e 
inovação 
 
As licenças de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os softwares e 
fazer com que eles estejam prontos para serem utilizados. Esses custos são amortizados durante a vida 
útil estimada dos softwares de três a cinco anos. Os custos associados à manutenção de softwares são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. 
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A partir de janeiro de 2014 a Companhia passou a capitalizar os custos com novos projetos para 
desenvolvimento e inovação (PD&I). Esses projetos são capitalizados pelos gastos despendidos na fase 
de desenvolvimento do produto. Os custos dos projetos são amortizados durante a vida útil de geração 
de beneficio futuro do projeto, analisado pelo departamento de engenharia. Caso ocorra a 
descontinuidade do projeto, os gastos capitalizados são integralmente baixados.  

2.9  Ativo imobilizado 
 
O imobilizado é mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico 
inclui os gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos 
de financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. 
 
Os terrenos e os edifícios e benfeitorias são demonstrados pelo valor reavaliado, com base em avaliações 
efetuadas por avaliadores independentes, em abril de 1996 e em dezembro de 2000, menos depreciação 
acumulada. A Companhia optou por manter registrados os valores da reavaliação como permitido pelas 
práticas contábeis adotadas no Brasil, passando a integrar o custo dos correspondentes bens, em 
contrapartida da conta de “Ajuste de avaliação patrimonial”, no patrimônio líquido. 
 
Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos futuros 
associados a esses custos e que possam ser mensurados com segurança. O valor contábil de itens ou 
peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são lançados em contrapartida ao 
resultado do exercício, quando incorridos. 
 
Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear 
considerando os seus custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: 
 
               Anos 

 
Edifícios e construções                      25 
Máquinas e equipamentos                      10 
Instalações                      10 
Móveis e utensílios                      10 
Veículos                        5 
  
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado ao seu valor recuperável quando o valor contábil 
do ativo é maior do que seu valor recuperável estimado.  
 
Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o seu valor 
contábil e são reconhecidos em "Outros ganhos, líquidos" na demonstração do resultado.  

 
2.10 Impairment de ativos não financeiros 

 
Os ativos que estão sujeitos à amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável. Uma 
perda por impairment é reconhecida quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o 
qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos seus custos de venda e o seu valor 
em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os 
quais existam fluxos de caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). Os 
ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por impairment, são revisados 
subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment na data do balanço. 
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2.11 Contas a pagar aos fornecedores 
  

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no 
curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no 
período de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros.  
 

2.12 Empréstimos e financiamentos 
  

 Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos 
incorridos na transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer 
diferença entre os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor total a pagar é 
reconhecida na demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em 
aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 

 
 Os empréstimos e financiamentos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia 

tenha um direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data 
do balanço. 

 
2.13 Provisões para contingências 
  

 As provisões para ações judiciais (trabalhista e tributária) são reconhecidas quando: (i) a Companhia 
tem uma obrigação presente ou não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já 
ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o 
valor puder ser estimado com segurança. 

  
 As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar a 

obrigação. 
 

2.14 Provisão para garantias 
 
 A Companhia oferece garantias de seus produtos e estima o valor do custo a valor presente de 

reclamações de garantias futuras para as vendas do período corrente. Para essa estimativa são utilizadas 
informações históricas de garantia, assim como tendências recentes que podem sugerir que as 
informações de custo passadas podem ser diferentes de reivindicações futuras. Os fatores que podem 
impactar as informações estimadas de reclamações incluem o sucesso das iniciativas de produtividade e 
qualidade da Companhia, assim como custos de peças e mão de obra. 

 
2.15 Imposto de renda e contribuição 

social corrente e diferido 
  

O imposto de renda e contribuição social corrente são calculados com base na legislação vigente, na data 
do balanço em que a Companhia gera lucro tributável. 
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O imposto de renda e contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais e base 
negativa acumulados e as correspondentes diferenças temporárias entre as bases de cálculo do imposto 
sobre ativos e passivos e os valores contábeis das demonstrações financeiras. As alíquotas atuais desses 
impostos são de 25% para o imposto de renda e 9% para a contribuição social. Os créditos tributários são 
reconhecidos na extensão em que seja provável que os lucros futuros tributáveis sejam suficientes para 
compensá-los advindos das diferenças temporárias , de acordo com projeções de resultados elaboradas e 
fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos que podem, portanto, sofrer 
alterações. 
 
Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são apresentados pelo líquido no balanço quando há o 
direito legal e a intenção de compensá-los quando da apuração dos tributos correntes, em geral 
relacionado com a mesma entidade legal e mesma autoridade fiscal. 
 

2.16 Outros ativos e passivos circulante e não circulante 
 
Os outros ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, os 
rendimentos e as variações monetárias auferidas. 
 
Os outros passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das variações monetárias 
incluídas. 
 

2.17 Reconhecimento da receita 
  

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização de 
produtos e serviços no curso normal das atividades da Companhia. A receita é apresentada líquida dos 
impostos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. 
 
A Companhia reconhece a receita quando seu valor pode ser mensurado com segurança, é provável que 
benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios específicos tiverem sido 
atendidos para cada uma das atividades da Companhia, conforme descrição a seguir: 
 

(a) Venda de máquinas e implementos agrícolas 
 
As vendas de máquinas e implementos agrícolas são reconhecidas após (i) a emissão de nota fiscal de 
venda; e (ii) a transferência de posse do bem via assinatura do canhoto da nota fiscal e recibo do 
produto, ou seja, no momento em que a Companhia transfere os riscos e os benefícios significativos da 
propriedade para o comprador. 
 

(b) Venda de serviços 
 
As vendas de serviços são reconhecidas após (i) a emissão de nota fiscal de prestação de serviço; e (ii) ser 
finalizada e aceita a prestação de serviços. A Companhia vende serviços, substancialmente, relacionados 
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à manutenção de máquinas e implementos agrícolas. Esses serviços são prestados conforme contrato e a 
receita é reconhecida pelas taxas contratadas. 
 

(c) Receita financeira 
 
A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido pelo regime de competência, usando o 
método da taxa efetiva de juros.  
 

2.18 Custos e demais receitas e despesas 
 

Os custos e as demais receitas e despesas são reconhecidas ao resultado de acordo com o princípio 
contábil da competência dos exercícios. 
 

2.19 Distribuição de dividendos  
  
 A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas 

demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no Estatuto Social da 
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que são 
aprovados pelos acionistas em Assembleia Geral. 

 
2.20 Alteração de legislação tributária 
  

Em 16 de setembro de 2013, foi emitida a Instrução Normativa 1.397 pela Receita Federal do Brasil 
(RFB) e em 11 de novembro de 2013 a Medida Provisória 627 que posteriormente, em 13 de maio de 
2014, foi convertida na Lei nº 12.973, que dentre outras providências: revoga o Regime Tributário de 
Transição (RTT) a partir de 2015, com a introdução de novo regime tributário;  altera o Decreto-Lei 
nº1.598/77 pertinente ao cálculo do imposto de renda da pessoa jurídica e a legislação sobre a 
contribuição social sobre o lucro líquido.  
 
A Companhia finalizou a avaliação sobre a adoção das disposições contidas no artigo 71 da Medida 
Provisória nº 627/13, convertidas na Lei nº 12.973/14, artigo 75 e concluiu pela não adoção por entender 
que não existem impactos relevantes. 
 
 

3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 
 
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 Companhia 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 referem-se ao valor residual do 
ativo imobilizado, vida útil do imobilizado, impairment do ativo imobilizado, provisão para devedores 
duvidosos, imposto de renda e contribuição social diferidos, provisão para contingências e provisão para 
garantias. 

 
  A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores diferentes dos 

estimados em razão de imprecisões inerentes ao processo da sua determinação. A Companhia revisa as 
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estimativas e as premissas pelo menos anualmente. Revisões com relação a estimativas contábeis são 
reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados. 

 
 
 
 
 

4 Gestão de risco financeiro 
 

4.1 Fatores de risco financeiro 
 

 As atividades da Companhia a expõe a riscos financeiros: risco de mercado (incluindo riscos de taxas de 
juros), risco de crédito e risco de liquidez.  

  
A gestão de risco é realizada pelo departamento financeiro da Companhia, segundo as políticas 
aprovadas pelos acionistas da Companhia. O departamento financeiro da Companhia identifica, avalia e 
protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros. 
 
Risco de mercado 
 

(a) Risco de taxas de juros 
 
A Companhia está exposta a risco de taxa de juros flutuantes, sendo substancialmente as variações da 
taxa Certificado de Deposito Interbancário – CDI, que remuneram suas aplicações financeiras, e aos 
juros sobre mútuos contratados à taxa referencial e juros sobre empréstimos e financiamentos 
indexados ao CDI. 
 
O departamento financeiro da Companhia considera que, pela característica dos índices pelos quais suas 
aplicações e obrigações financeiras estão indexadas, a Companhia não está exposta a variações 
significativas e, por isso, a Companhia não possui política definida para mitigar os riscos de taxas de 
juros. 
 

(b) Risco de crédito 
 
O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e instituições 
financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes do varejo. Para bancos e instituições 
financeiras, são aceitos somente títulos de entidades de primeira linha e com alta remuneração em título 
de curto prazo. Com relação às contas a receber, a Companhia restringe a sua exposição a riscos de 
crédito por meio de uma realização continua de analise de crédito. 
 

(c)  Risco de liquidez 
 
A previsão de fluxo de caixa é realizada pelo departamento financeiro da Companhia em conjunto com a 
contabilidade e reportada aos acionistas da Companhia. O pessoal responsável monitora as previsões 
contínuas das exigências de liquidez da Companhia para assegurar que ele tenha caixa suficiente para 
atender às necessidades operacionais. 
 

4.2 Gestão de capital 
 
Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de sua 
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continuidade para oferecer retorno aos acionistas e benefícios a outras partes interessadas, além de 
manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 
 
Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a política de distribuição de 
lucros, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por 
exemplo, o nível de endividamento. 
 
 
Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro podem ser assim sumarizados: 

2014 2013

Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 18) 118.029           91.091             

( - ) Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (4.113)             (7.214)             

Dívida líquida 113.916           83.877             

Total do patrimônio líquido 40.427             32.149             

Total do capital 154.343           116.026           

Índice de alavancagem financeira - % 74                    72                     
 

4.3 Estimativa do valor justo 
 

 Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo valor 
contábil, menos a perda (impairment) no caso de contas a receber, esteja próxima de seus valores justos. 
O valor justo dos passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos 
fluxos de caixa contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a 
Companhia para instrumentos financeiros similares. 
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5 Instrumentos financeiros por categoria 

2014 2013

Ativos, conforme o balanço patrimonial

Caixa e equivalentes de caixa # 4.113 7.214

Títulos e valores mobiliários # 1.345 1.320

Contas a receber de clientes # 48.610 47.100

Demais contas a receber                     # 270 452

Partes relacionadas # 15.433 12.734

69.771           69.240           

2014 2013

Passivos, conforme o balanço patrimonial

Fornecedores 22.079 7.965

Empréstimos e financiamentos 118.029 91.091

Partes relacionadas 7.479 8.728

Salários e encargos sociais 7.263 5.308

Comissões a pagar 1.909 4.049

Adiantamento de clientes 3.465 2.829

Demais contas a pagar 5.904 6.767

166.128 126.737

Empréstimos e recebíveis

Outros passivos financeiros

 
 

6 Caixa e equivalentes de caixa 
 

2014 2013

Caixas e bancos 1.464             4.714             

Certificados de Depósito Bancário - CDB 1.794             1.134             

Fundos DI - CDI 855                1.366             

4.113             7.214             

 
 
Os montantes aplicados em CDB e Fundos DI possuem liquidez abaixo de 90 dias e sem risco de 
alteração significativa de mudança de valor e são remunerados a uma taxa média próxima ao CDI – 
Certificado de Depósito Interbancário de aproximadamente 100% do CDI. 
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7 Títulos e valores mobiliários 
 
 

2014 2013

Titulos de capitalização 1.345             1.298             

Outros títulos e valores mobiliários 22                  

1.345             1.320             

 

Os títulos de capitalização são corrigidos com base na TR – Taxa Referencial. 
 
 

8 Contas a receber de clientes 
 

2014 2013

Contas a receber de clientes 51.143          50.619          

Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.533)          (3.519)          

48.610 47.100
 

 
As contas a receber têm a seguinte composição por idade de vencimento: 
 

2014 2013

A vencer 34.731 37.242

Vencidas até 30 dias 6.588 5.424

Vencidas de 31 a 60 dias 1.996 2.842

Vencidas de 61 a 90 dias 1.772 1.044

Vencidas de 91 a 180 dias 2.253 528

Vencidas de 181 a 365 dias 1.270 20

Vencidas a mais de 365 dias 2.533 3.519

51.143 50.619

 
 
Os saldos em aberto são realizáveis no curto prazo e a análise sobre esses valores não revelou 
expectativas de perdas em montante superior ao valor provisionado.  
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2014 2013

Em 1°. de janeiro 3.519           4.010           

Contas a receber de clientes baixadas durante o exercicio

como incobráveis (1.330)          (95)               

Provisão (reversão) para impairment de contas a receber 344              (396)             

Em 31 de dezembro 2.533           3.519           

 
 
As contas a receber de clientes vencidas, mas não “impaired”, referem-se a clientes que não possuem 
histórico de inadimplência ou cujos valores possuem garantias reais. 
 
 

9 Tributos a recuperar 
 

2014 2013

ICMS sobre compras de insumos (i) 19.749         15.336         

ICMS sobre compras de Imobilizado 1.771           1.394           

IPI sobre compras (ii) 2.864           1.169           

IRPJ e CSLL antecipados 972              1.162           

PIS e COFINS a recuperar 1.278           4                  

Outros impostos a recuperar 688              3                  

27.322         19.068         

No ativo circulante (17.029)        (3.786)          

No ativo não circulante 10.293         15.282         

 
 

(i) Referem-se a créditos de Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS, apurados em 
aquisições de insumos para produção e acumulados face à desoneração de parte das vendas de máquinas 
e implementos agrícolas. A Companhia poderá compensar esses créditos ou ressarcí-los mediante ao 
enquadramento aos requisitos da portaria CAT 83/2009 da Secretaria da Fazenda do Governo do 
Estado de São Paulo. A administração está em processo de enquadramento aos requisitos exigidos pela 
referida portaria e, de acordo com as expectativas da própria administração, nenhuma provisão se faz 
necessária. 
 
Adicionalmente, do saldo de R$ 9,5 mil registrados no ativo circulante, a Companhia já foi ressarcida em 
aproximadamente R$ 3,6 mil em fevereiro de 2015 e em R$ 2,5 mil em abril de 2015. Do saldo 
remanescente, a Companhia tem a expectativa que será ressarcida até o final do exercício de 2015.  
 

(ii) A Companhia efetua pedidos de compensação do saldo de IPI trimestralmente. Em 2014, foram 
efetuados pedidos em abril, julho e outubro e os pedidos foram todos compensados com outros tributos 
federais.  
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10 Estoques  

2014 2013

Produtos acabados            6.643            4.862 

Produtos em elaboração          13.056          10.782 

Materiais diretos de fabricação          16.440          10.952 

Materiais indiretos de fabricação                 90               102 

Embalagens e outros                  3                 14 

Provisão para perdas em estoques (i)              (117)              (200)

36.114         26.512         
 

 
(i) A provisão para perdas nos estoques é constituída para aqueles produtos que se encontram obsoletos na 

data das demonstrações financeiras. 
 
 

11 Partes relacionadas 
 

(a) Acionistas 

Em 31 de dezembro de 2014

Ativo Passivo

Mútuo 

financeiro

Mútuo 

financeiro

Rubens Dias de Morais 332 4.216
José Carlos Rodrigues 426 2.540
Fabrício Rosa de Morais 2.876 103
Fabrício Rosa Morais e Patricia Rosa Morais Crivelenti 11.645
Carlos Alberto Rodrigues 84
Patricia Rosa Morais Crivelente 11 620

15.374 7.479

 
 

Em 31 de dezembro de 2013

Ativo Passivo

Mútuo 

financeiro

Mútuo 

financeiro

Rubens Dias de Morais 324 4.713
José Carlos Rodrigues 422 2.686
Fabrício Rosa de Morais 2.550 473
Fabrício Rosa Morais e Patricia Rosa Morais Crivelenti 9.346
Patricia Rosa Morais Crivelente 11 534
Carlos Alberto Rodrigues 81

12.734 8.406
 

 
Os mútuos financeiros são corrigidos pela TR - taxa referencial. 
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(b) Jumil Transportes e Comércio Ltda. 
 
Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia apresentava saldo a receber da Jumil Transportes e Comércio 
Ltda. de R$ 59 ( 2013 - R$ 0 ), referente a reembolsos, registrado no ativo circulante. Em 31 de 
dezembro de 2013, a Companhia apresentava o saldo a pagar para a Jumil Transportes e Comércio Ltda. 
de R$ 322, registrado no passivo circulante.  
 

(c) Remuneração do pessoal chave da administração  

              A remuneração do pessoal chave da administração, salários e encargos da diretoria, foi de R$ 1.208          
(2013 – R$ 1.120). 

 
 
12 Investimentos 
 
(a) Informações sobre investimentos 

 
 

Quantidade de Percentual de Lucro líquido/

ações participação Patrimônio (prejuízo) do

 possuídas direta líquido exercício

Em 31 de dezembro de 2014

Jumil Transporte e Comércio Ltda. (i) 343.483            99,91                472 (440)                  

Jumil México Impl.Agricolas, S De  R.L. De CV (ii) 2.850                95,00                357 (18)                    

-                    

Em 31 de dezembro de 2013

Jumil Transporte e Comércio Ltda. (i) 343.483            99,91                912 8                       

Jumil México Impl.Agricolas, S De  R.L. De CV (ii) 2.850                95,00                375 68                     
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(b) Movimentação dos investimentos 
 

Saldos em 31 Resultado de Saldos em 31

de dezembro equivalência de dezembro 

de 2013 patrimonial de 2014

Jumil Transporte e Comércio Ltda.(i) 912                 (440)                472                 

Jumil México Impl.Agricolas, S De  R.L. De CV(ii) 375                 (18)                  357                 

1.287              (458)                829                 

Saldos em 31 Resultado de Saldos em 31

de dezembro equivalência de dezembro 

de 2012 patrimonial de 2013

Jumil Transporte e Comércio Ltda.(i) 904                 8                    912                 

Jumil México Impl.Agricolas, S De  R.L. De CV(ii) 307                 68                   375                 

JUMIL S.A. (PTY) LTD (iii) 149                 (149)                

1.360              (73)                  1.287              

 
 
 
(i) A controlada Jumil Transporte e Comércio Ltda foi fundada em 1980, e presta serviços de 

transportes exclusivamente para a JUMIL – Justino de Morais, Irmãos S.A. 
 

(ii) O investimento na controlada Jumil México Impl. Agricolas, S De R. L. De CV vem diminuindo  
pois a mesma esta em fase de encerramento das atividades.  

 
(iii) O investimento na controlada Jumil S.A (PTY) LTDA, localizada na África, foi baixado, pois as 

atividades nessa controlada foram encerradas em 2013. 
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13 Intangível 

Software

Pesquisa, 

desenvolvimento e 

inovação Total

Em 31 dezembro de 2013
Saldo inicial                           1.063                           1.063 
Adições 456 456

Saldo contábil, líquido                           1.519                           1.519 

Em 31 de dezembro de 2013

Custo total                           1.519                           1.519 

Saldo contábil, líquido                           1.519                           1.519 

Em 31 de dezembro de 2014

Saldo inicial                           1.519                           1.519 

Adições                           1.195                           3.757                           4.952 

Amortização                                 (2)                                 (2)

Saldo contábil, líquido                           2.714                           3.755                           6.469 

Em 31 de dezembro de 2014

Custo total                           2.714                           3.757                           6.471 

Amortização acumulada                                 (2)                                 (2)

Saldo contábil, líquido                           2.714                           3.755                           6.469 
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14 Imobilizado 

Terrenos

Obras em 

Andamento

Edifícios e 

benfeitorias

Máquinas e 

equipamentos 

Ferramentas

Instalações 

industriais

Veículos e 

equipamentos 

de transporte

Móveis e 

utensílios

Processamento 

de dados Total

Em 31 dezembro de 2013

Saldo inicial                  1.775                  6.890                  8.149                     825                  1.902                  1.773                     792                22.106 

Aquisições                  5.793                     813                  9.682                     964                  2.875                  1.183                     232                21.542 

Alienações/Baixas                    (376)                    (290)                        (1)                    (667)

Depreciação                    (503)                 (1.404)                    (132)                    (967)                    (295)                    (294)                 (3.595)

Saldo contábil, líquido                  1.775                  5.793                  7.200                16.051                  1.657                  3.520                  2.661                     729                39.386 

Em 31 de dezembro de 2013

Custo total                  1.775                  5.793                14.186                29.504                  2.546                  8.135                  4.689                  2.955                69.583 

Depreciação acumulada                 (6.986)               (13.453)                    (889)                 (4.615)                 (2.028)                 (2.226)               (30.197)

Saldo contábil, líquido                  1.775                  5.793                  7.200                16.051                  1.657                  3.520                  2.661                     729                39.386 

Em 31 de dezembro de 2014

Saldo inicial                  1.775                  5.793                  7.200                16.051                  1.657                  3.520                  2.661                     729                39.386 

Aquisições                15.988                     634                  7.259                  1.356                  1.402                     978                  1.389                29.006 

Alienações/Baixas                    (132)                      (22)                    (144)                        (7)                    (305)

Transferência obras em 

andamento                 (4.715)                  4.715 

Depreciação acumulada                    (691)                 (2.087)                    (272)                 (1.233)                    (372)                    (411)                 (5.066)

Saldo contábil, líquido                  1.775                17.066                11.858                21.091                  2.719                  3.545                  3.267                  1.700                63.021 

Em 31 de dezembro de 2014

Custo total                  1.775                17.066                19.535                36.631                  3.880                  9.393                  5.667                  4.339                98.286 

Depreciação acumulada                 (7.678)               (15.540)                 (1.161)                 (5.848)                 (2.401)                 (2.637)               (35.265)

Saldo contábil, líquido                  1.775                17.066                11.857                21.091                  2.719                  3.545                  3.266                  1.702                63.021 

 
(i) A Companhia encontra-se em processo de implementação de controles analíticos para assegurar a total existência e acuracidade do ativo imobilizado e sua correspondente 

depreciação, conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 27 - "Ativo Imobilizado", bem como a base utilizada para tomada de créditos de tributos incidentes nas 
compras desses ativos (Nota 9). 

 
(ii) Em Assembleias Gerais Ordinárias, realizadas em abril de 1996 e dezembro de 2000, os acionistas aprovaram os registros das mais-valia de terrenos e de edificações com 

base em laudos emitidos por peritos avaliadores independentes. Em consequência, foram registradas as mais-valias dos ativos, líquidas dos efeitos tributários. 
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15 Contas a pagar aos fornecedores  
  

2014 2013

Matéria-Prima 19.048          6.460           

Serviços 560              566              

Energia elétrica 253              226              

Matériais uso e consumo 316              508              

Transporte 635              33                

Manutenção 144              382              

Aquisição de materiais para obras em andamento 1.182           

Ajuste a valor presente (59)               (210)             

22.079          7.965           

 
 

16 Salários e encargos sociais 
 

2014 2013

Salários e encargos sociais a pagar 3.147           1.764           

Provisão de férias e encargos sobre férias 4.116           3.544           

7.263           5.308           
 

 
 
17 Comissões a pagar 

 

2014 2013

Representantes comerciais 225              214              

Revendas 1.405           3.540           

Funcionários 279              295              

1.909           4.049           
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18 Empréstimos e financiamentos 
 

Modalidade Encargos Financeiros 2014 2013

Capital de giro - Pré Juros anuais de 9,00% a 14,00% 22.938     7.907     

Capital de giro - Pré Juros anuais de 14,01% a 18,02% 4.718       30.808   

Capital de giro - Pré Juros anuais de 4,66% a 8,99% + CDI 46.195     22.653   

FINAME Juros anuais de 2,50% a 8,70% 12.789     9.538     

Capital Fixo - Pré Juros anuais de 4,60% a 12,55% 6.148       11.980   

ACC Juros anuais de 1,00% a 3,00% + VC 21.421     4.575     

Arrendamento Mercantil Juros anuais de 1,00% a 2,00% 836          1.521     

Moeda estrangeira Juros anuais de 6,00% a 7,20% + VC 2.984       2.109     

118.029   91.091   

No passivo circulante (81.692)    (63.415)  

No passivo não circulante 36.337     27.676   

2014 2013

Até doze meses 81.692     63.415   

Um a três anos 22.942     18.897   

Quatro a cinco anos 5.537       4.071     

Seis a sete anos 6.415       2.145     

Mais de sete anos 1.443       2.563     

118.029   91.091   

 
As operações referentes ao FINAME são garantidas pela alienação fiduciária dos bens financiados e as 
demais operações são garantidas por aval dos acionistas, penhor mercantil e duplicadas a receber. 
 
Em 31 de dezembro de 2014, o valor contábil dos empréstimos e financiamentos da Companhia 
aproxima-se do seu valor justo. 
 

18.1 Covenants 
 
A Companhia possui algumas obrigações contratuais com a necessidade de manutenção de certos 
índices financeiros, operacionais e performance financeira. A Companhia não cumpriu algumas 
obrigações relacionadas à manutenção de certos indicadores, sendo que a Companhia renegociou as 
condições determinadas em contrato (waiver), antes da data de encerramento do exercício, não sendo 
necessários ajustes às demonstrações financeiras. 

 
 
19 Adiantamentos de clientes 
   

O saldo de adiantamentos de clientes no montante de R$ 3.465 (2013 – R$ 2.829) está composto, 
predominantemente, de parcelas antecipadas por conta de produtos a serem faturados no prazo de até 
60 (sessenta) dias. 
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20 Demais contas a pagar 
 

2014 2013

Serviços contratados 52                  259                

Provisões diversas (i) 860                1.397             

Dividendos a pagar 459                288                

Faturamento antecipado 895                

Compra de ações a pagar 757                1.187             

Cabemil (ii) 3.123             2.273             

Outros 653                468                

5.904             6.767             

No passivo circulante (2.429)            (3.749)            

No passivo não circulante 3.475             3.018             

 

(i) Referem-se, substancialmente, a provisão para participação nos lucros da diretoria e dos funcionários. 
 

(ii) O saldo com a Cabemil refere-se ao desconto em folha dos colaboradores da Companhia para pagamento 
de mensalidade referente à participação nos convênios médicos e odontológicos.  

 
 

21 Provisão para contingências  
  
(a) Na data das demonstrações financeiras, a Companhia apresentava provisão decorrente de pagamentos 

de comissões de vendas a pessoas jurídicas prestadoras de serviços. 
 

2014 2013

Em 1°. de janeiro 1.685           1.604           

Estorno de provisão no exercício (165)             (247)             

Adição de provisão no exercício 215              328              

Em 31 de dezembro 1.735           1.685           

 
(b) A Companhia tem ações de natureza tributária envolvendo riscos de perda classificados pela 

administração como possíveis, com base na avaliação de seus assessores legais, para as quais não há 
provisão constituída no valor de R$ 4.706 (2013 – R$ 4.568). 
 

(c) Depósitos judiciais no valor de R$ 111 (2013 – R$ 98) referem-se, principalmente, a bloqueios judiciais 
por conta de créditos de terceiros. 

 
 

22 Provisão para garantias 
 
A Companhia oferece garantias de seus produtos e estimou o valor da provisão para fazer face às 
reclamações de garantias futuras  no montante líquido de R$ 989 (2013 - R$ 1.480), classificadas no 
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passivo circulante, considerando o prazo de garantia contratual.  
 

23 Imposto de renda e contribuição social 
 

23.1 Imposto de renda e contribuição social corrente 
 
A conciliação da despesa calculada pelas alíquotas combinadas da despesa do imposto de renda e 
contribuição social no resultado do exercício é demonstrada como segue: 
 

2014 2013

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 11.853           17.918           

Adições (exclusões) permanentes, líquidas (437)               834                

11.416           18.752           

Alíquota fiscal combinada 34% 34%

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota efetiva (3.882)            (6.376)            

Imposto de renda e contribuição social constituidos de anos anteriores 591                

Outros ajustes 34                  63                  

Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício (3.256)            (6.313)             
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23.2 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

2014 2013
No ativo não circulante

Créditos tributários 
Imposto de renda diferido sobre:
   Prejuizo fiscal 535 1.199
   Provisão para perda em estoque 29 50
   Ajuste a valor presente 203 119
   Provisão para contingências 434 421
   Provisão para garantias 247 370
   Provisões para comissões dos representantes comerciais 407 939
   Provisão para crédito de liquidação duvidosa 633 880
   Provisão para variação cambial por competência 373
   Provisão para pagamento P.R.L. 196
   Outras 87
Contribuição social diferida sobre:
   Base de cálculo negativa 193 431
   Provisão para perda em estoque 10 18
   Ajuste a valor presente 73 43
   Provisão para contingências 156 152
   Provisão para garantias 89 133
   Provisões para comissões dos representantes comerciais 147 338
   Provisão para crédito de liquidação duvidosa 228 317
   Provisão para variação cambial por competência 134
   Provisão para pagamento P.R.L. 70
   Outras 31

4.276 5.410

No passivo não circulante
Débitos tributários

Imposto de renda diferido sobre:
   Reserva de reavaliação de imobilizado 1.533 1.640
Contribuição social diferida sobre:
   Reserva de reavaliação de imobilizado 552 590

2.085 2.230

Tributos diferidos, líquidos 2.191 3.180

 
 

(a) Os ativos diferidos de imposto de renda decorrentes de prejuízos fiscais e diferenças temporárias são 
reconhecidos contabilmente levando-se em consideração a realização provável desses tributos, a partir 
de projeções de resultados elaboradas com base em premissas internas e em cenários econômicos 
futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 
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24 Patrimônio líquido 
  
(a) Capital social 
  
 O capital social está representado por ações no valor nominal de R$ 0,051406 cada uma, pertencentes 

aos seguintes acionistas: 
 

 

Rubens Dias de Morais 189.521               

Fabrício Rosa de Morais 189.521               

Patrícia R. M. Crivelenti 189.521               

José Carlos Rodrigues 30.282                 

Carlos Alberto Rodrigues 18.843                 

José Osório de Morais 10.401                 

Marta Dias de Morais 10.401                 

José Herval Dias de Morais 8.783                   

Luis Carlos Rodrigues 6.111                   

Geraldo Mói 110                      

Ações em tesouraria 40.198                 

693.692               

Em lotes de mil ações

 
 
(b) Destinação dos lucros 
 

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício, após 
compensação dos prejuízos acumulados, e não poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal 
tem por fim assegurar a integridade do capital social e somente poderá ser utilizada para compensar 
prejuízo e aumentar o capital. 
 

(c) Dividendo obrigatório 
 
Conforme determinado no Estatuto Social: 
 

(i) do montante do lucro líquido apurado ao final de cada exercício, 10% será destinado aos acionistas 
(dividendo obrigatório), após sua compensação com eventuais prejuízos acumulados e constituição de 
reserva legal; 
 

(ii) em Assembleia Geral Ordinária, os acionistas poderão deliberar, por unanimidade, pela distribuição de 
dividendos em porcentagem inferior a fixada ou mesmo deixar de distribuí-los; e 
 

(iii) o pagamento de Juros sobre o capital próprio - JSCP pode ser imputado, total ou parcialmente, ao valor 
do dividendo obrigatório. 

 
(d) Ajuste de avaliação patrimonial 

 
Corresponde ao saldo da mais valia dos principais grupos de bens do ativo imobilizado (Nota 14). A 
referida “reserva” está registrada líquida dos efeitos tributários, e será realizada apenas por ocasião das 
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depreciações, baixas ou alienações dos respectivos bens que receberam mais valia de custo atribuído, 
quando os montantes apurados da realização serão transferidos para lucros acumulados. 

 
(e) Ações em tesouraria 
 

A Companhia adquiriu 40.198 ações, que representam  5,79% do capital social e são mantidas em “Ações 
em tesouraria”. A Companhia pode cancelar ou revender as ações sem redução do capital social, nos 
termos do seu Estatuto Social. 
 
 

25 Receitas 
  

 

2014 2013

Receita de venda de máquinas e implementos 286.841         312.641         

Receita de serviços 1.884             1.000             

PIS (2.765)            (4.878)            

Cofins (13.095)          (22.469)          

(12.251)          (14.711)          

         260.614          271.583 

ICMS

 
 
26 Custos 

 

2014 2013

Custo com pessoal 30.623           28.293           

Custo com logística operacional 373                275                

Custo com manutenção 2.325             2.062             

Custos de depreciação de bens 3.126             1.972             

Energia elétrica 2.868             2.117             

Serviços de terceiros 657                52                  

Pesquisa e desenvolvimento de produtos (i) 2                    654                

Industrialização sobre encomenda (ISE) 8.859             16.262           

Consumo de materias 125.441         131.988         

Alugueis e arrendamentos 261                392                

Outros 2.000             3.231             

176.535         187.298         

 
(i) A Companhia passou a classificar os gastos com pesquisas e desenvolvimento de produtos (CPC-04) a 

partir de janeiro de 2014 no intangível, e sua amortização será efetuada no decurso da vida útil desses 
bens o qual gerarão seus benefícios econômicos.   
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27 Despesas por natureza (gerais e administrativas e com vendas) 
  

2014 2013

Despesas com pessoal 13.101           10.975           

Comissões sobre vendas 19.280           20.601           

Impostos, taxas e multas 2.652             4.418             

Manutenções, depreciação e amortização 3.310             4.721             

Provisões e reversões 989                441                

Serviços de terceiros 2.429             2.304             

Publicidade e propaganda 2.478             1.064             

Viagens e representações 5.267             2.980             

Fretes 2.365             2.661             

Arrendamentos 732                22                  

Seguros 233                313                

Outras 3.359             3.642             

56.195           54.141           
 

28 Outros ganhos, líquidos 
 

2014 2013

Resultado na venda de imobilizado 838               396               

Recuperação de despesas (i) 1.647            1.187            

Outros 23                 40                 

2.508            1.623            

 
 

(i)  Refere-se, substancialmente, a recuperação de créditos de ICMS sobre importações e reembolso de  
            despesas a empregados. 

 
 

29 Receitas financeiras 
  

2014 2013

Descontos obtidos 96               101              

Rendimento de aplicação financeira 652              945              

Variação cambial 3.918           1.021           

Outros 78               

4.666           2.145           

 
 
 
 
 



JUMIL - Justino de Morais, Irmãos S.A. 
 

Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2014 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

 
 
 

32 de 32 
 

 
 
 

30 Despesas financeiras 
  

2014 2013

Juros sobre empréstimos bancários 15.581          12.280          

Despesas bancárias diversas 2.986            1.942            

Outros 554               583               

Variação cambial 3.626            1.116            

22.747          15.921          

 
 

31 Seguros 
  

 A Companhia possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de delimitá-los, 
contratando no mercado coberturas compatíveis com o seu porte e operação.  
 
Em 31 de dezembro de 2014, a Companhia apresentava as seguintes apólices de seguro contratadas com 
terceiros: 
 

 

Bens segurados Riscos cobertos

Montante da 

cobertura

Veículos Casco/terceiros 6.069                           

Fábrica I e II Incêndios, danos elétricos, vendaval, roubo 14.170                         

Máquinas e equipamentos Danos morais, corporais e furto 6.094                           

Operações industriais Danos morais 5.000                           

 
 
 

 

 
 
 

*      *      * 
 


