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Relatório dos auditores independentes  
sobre as demonstrações financeiras 
 
 
Aos Administradores e Acionistas 
JUMIL - Justino de Morais, Irmãos S.A. 
 
 
 
 
Examinamos as demonstrações financeiras da JUMIL - Justino de Morais, Irmãos S.A. (a "Companhia") 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2013 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 13 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 ao saldo total do ativo imobilizado em 31 
de dezembro de 2013, no montante de R$ 39.386 mil (2012 - R$ 22.106 mil), quanto em relação a sua 
correspondente depreciação no exercício findo nessa data, no montante de R$ 3.595 mil (2012 - R$ 2.472 
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 2013, 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. 
 
Outros assuntos - Demonstrações financeiras  
do exercício anterior revisadas, mas não auditadas 
 
As demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012 não foram auditadas por nós, mas foram 
submetidas à revisão. Uma revisão tem um alcance significativamente menor que uma auditoria. O 
relatório de revisão com data de 5 de junho de 2013 expressou uma abstenção de conclusão sobre o 
desempenho das operações, mutações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa conforme mencionado na 
Nota 10 às demonstrações financeiras e uma conclusão com ressalva sobre o balanço patrimonial pelo 
mesmo assunto acima descrito no parágrafo "Base para opinião com ressalva – Limitação de escopo". 
 
Ribeirão Preto, 8 de julho de 2014 
 
 
 
 
PricewaterhouseCoopers 
Auditores Independentes 
CRC 2SP000160/O-5 “F” 
 
 
 
 
Maurício Cardoso de Moraes 
Contador CRC 1PR035795/O-1 “T’ SP 
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Ativo Nota 2013 2012 Passivo e patrimônio líquido Nota 2013 2012
Circulante Circulante

1 Caixa e equivalente de caixa 6 7.214 3.826 18 Contas a pagar aos fornecedores 14 7.965 10.453
2 Contas a receber de clientes 8 47.100 59.358 19 Salários e encargos sociais 15 5.308 4.887
3 Tributos a recuperar 9 3.786 2.875 20 Comissões a pagar 16 4.049 6.594
5 Estoques 10 26.512 21.831 21 Empréstimos e financiamentos 17 63.415 58.527
6 Adiantamentos a fornecedores 2.415 1.585 22 Adiantamentos de clientes 18 2.829 5.582
7 Despesas antecipadas 978 675 23 Tributos a recolher                              22 1.357 664
8 Demais contas a receber 452 320 Partes relacionadas 11 322 148

28 Provisão para garantias 21 1.480 3.305
88.457 90.470 24 Demais contas a pagar                         19 3.749 2.825

90.474 92.985

Não circulante Não circulante
Realizável a longo prazo 25 Partes relacionadas 11 10.679 9.450

9 Titulos e valores mobiliários 7 1.320 1.280 26 Empréstimos e financiamentos 17 27.676 21.740
10 Tributos a recuperar 9 15.282 14.428 27 Provisão para contingências 20 1.685 1.604
11 Partes relacionadas 11 12.734 10.219 29 Demais contas a pagar                         19 745 300
12 IRPJ e CSLL diferidos 22 3.180 6.519
13 Depositos judiciais 20 98 41 40.785 33.094

32.614 32.487 Total do passivo 131.259 126.079

Investimentos Patrimônio líquido 23
14 Em sociedade controladas 12 1.287 1.360 30 Capital social 35.660 35.660
15 Outros Investimentos 145 5 31 Ajuste de avaliação patrimonial 4.328 4.608
16 Intangível                                                 1.519 1.063 32 Ações em tesouraria (2.818)           (1.950)           
17 Imobilizado 13 39.386 22.106 33 Prejuízos acumulados (5.021)           (16.906)         

42.337 57.021 Total do patrimônio líquido 32.149 21.412

Total do ativo 163.408 147.491 Total do passivo e patrimônio líquido 163.408 147.491

 
 



JUMIL - Justino de Morais, Irmãos S.A. 
 
Demonstração do resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
 
3 de 30 

Nota 2013 2012

Receitas líquidas de vendas e serviços prestados 24 271.583        240.305        
Custo das vendas e serviços 25 (187.298)       (170.338)       

84.285          69.967          

Despesas com vendas 26 (41.666)         (40.828)         
Despesas gerais e administrativas 26 (12.475)         (11.255)         
Participação nos lucros de controladas 12 (73)               332              
Outros ganhos, líquidos 27 1.623            2.260            

31.694          20.476          

Receitas financeiras 28 2.145            1.970            
Despesas financeiras 29 (15.921)         (12.459)         

(13.776)         (10.489)         

17.918          9.987            

Imposto de renda e contribuição social correntes 22 (2.829)           (3.870)           
Imposto de renda e contribuição social diferidos 22 (3.484)           307              

11.605          6.424            

17,76            9,68             

Lucro operacional

Despesas financeiras, líquidas

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

Lucro líquido do exercício

Lucro bruto

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
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Capital
Ajuste de 
avaliação Ações em Prejuízos

Nota social patrimonial tesouraria acumulados  Total 

35.660       4.889             (1.290)          (23.611)          15.648       
Compra de ações em tesouraria 23 (e) (660)              (660)           
Realização da reserva de reavaliação 23 (d) (281)               281
Lucro líquido do exercício 6.424 6.424

35.660       4.608             (1.950)          (16.906)          21.412       
Compra de ações em tesouraria 23 (e) (868)              (868)           
Realização da reserva de reavaliação 23 (d) (280)               280                 
Lucro líquido do exercício 11.605            11.605       

35.660       4.328             (2.818)          (5.021)             32.149       

Em 31 de dezembro de 2012

Em 31 de dezembro de 2013

Em 1º de janeiro de 2012
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2013 2012
Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 17.918             9.987                
Ajustes de:

Depreciação 3.595                2.472                
Provisão para devedores duvidosos (396)                  304                   
Ajuste a valor presente (476)                  (260)                  
Provisão para garantias (1.825)              1.105                
Provisão para contingências 81                     (151)                  
Provisão para não realização dos estoques (1.797)              (291)                  
Equivalência patrimonial 73                     (332)                  
Resultado na venda de imobilizado (396)                  329                   
Despesas financeiras líquidas 13.776             11.400             

Variações no capital circulante:
Contas a receber de clientes e outros recebíveis 9.977                (18.536)            
Estoques (4.643)              (1.095)              
Fornecedores e outras obrigações (7.105)              7.591                

Caixa gerado nas operações 28.782             12.523             

Juros pagos (7.896)              (8.915)              
Imposto de renda e contribuição social pagos (3.293)              (4.471)              

Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades operacionais 17.593             (863)                  
    

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de ativo imobilizado (21.542)            (7.093)              
Aquisições de ativo intangível (455)                  (481)                  
Valor recebido pela venda de imobilizado 1.063                17                     

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (20.934)            (7.557)              
    

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Obtenção de empréstimos 124.718           106.439           
Obtenção de empréstimos de partes relacionadas 2.562                12.115             
Pagamento de empréstimos de terceiros (118.248)          (100.991)          
Pagamento de empréstimos de partes relacionadas (2.303)              (12.990)            

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 6.729                4.573                

Acréscimo (decréscimo) em caixa e equivalente 3.388                (3.847)              

Caixa e equivalente de caixa no início do exercício 3.826                7.673                

Caixa e equivalente de caixa no final do exercício 7.214                3.826                
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1 Informações gerais 
  

A JUMIL – Justino de Moraes 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. 
 
A gestão da Companhia é conduzida de acordo com as diretrizes estabelecidas em seu planejamento 
estratégico, que está alicerçado: 
 
- Na busca da excelência e ética, sistema Lean, gestão integrada, desenvolvimento de talentos, 

conectados com tecnologia inovadora, sustentabilidade e respeito à terra. 
 
- No propósito de ser a referência na busca de soluções agropecuárias para alimentar o mundo, 

sustentado nos quatro pilares estratégicos: 
 
1) Foco no mercado de equipamentos agropecuários;  
2) Excelência operacional; 
3) Tecnologia e inovação; e  
4) Gestão de talentos.  
 
Essa forma de gestão tem possibilitado à Companhia oferecer ao mercado interno e externo soluções 
rentáveis e inovadoras, que permitem o aumento significativo da produtividade de seus clientes. 
 
Atualmente a Companhia dispõe de duas fábricas, ambas localizadas na cidade de Batatais, SP. Desde 
2012, a Companhia, na busca da excelência operacional, tem realizado importantes investimentos em 
novas máquinas, equipamentos e construção civil de alta tecnologia, buscando unificar o seu parque 
fabril.  

 
 
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 8 de julho de 2014. 
 
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. 
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(a) Mudanças nas políticas contábeis e divulgações 
 
Não há novos pronunciamentos ou interpretações de CPCs que passarão a vigorar a partir de 2014 que 
poderiam ter um impacto significativo nas demonstrações financeiras da Companhia.  
 

2.2 Conversão de moeda estrangeira 
 

(a) 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. 
 

(b) Transações e saldos 
 
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 (não mantém ativos financeiros classificados como disponíveis para venda e 
mensurados ao valor justo por meio do resultado). A classificação depende da finalidade para a qual os 
ativos financeiros foram adquiridos. 
 

(a) Empréstimos e recebíveis 
 
 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.  
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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 
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.  
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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 
 
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.  
 

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.  
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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. 

 
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. 
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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. 
 
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. 
 
Em função da promulgação da Lei nº11.638/2007 e consequente introdução do Regime Tributário de 
Transição (RTT), a Companhia passou a reconhecer imposto de renda e contribuição social diferido 
sobre as diferenças entre os critérios fiscais e contábeis. Esses impostos diferidos são reconhecidos na 
demonstração de resultado do exercício, exceto quando estiverem relacionados com itens registrados 
diretamente no patrimônio líquido. 
 
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. 
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(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 
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: (i) revoga o Regime Tributário de 
Transição (RTT) a partir de 2015, com a introdução de novo regime tributário; (ii) 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. O novo regime tributário previsto passa a vigorar a partir de 
2014, caso a entidade exerça tal opção. Dentre os dispositivos da legislação, destacam-se alguns que dão 
tratamento à distribuição de lucros e dividendos, base de cálculo dos juros sobre o capital próprio e 
critério de cálculo da equivalência patrimonial durante a vigência do RTT. 
 
As alterações contidas na referida legislação foram avaliadas pela Companhia juntamente com seus 
consultores tributários, e até o momento não prevê alteração no seu plano de negócios e entende que não 
haverá efeitos significativos nas demonstrações financeiras da Companhia. 

 
 
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. 
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(a) Estimativas e premissas contábeis críticas 
   
  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 e provisão para contingências. 

 
  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 
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. 
  



JUMIL - Justino de Morais, Irmãos S.A. 
 
Notas explicativas da administração às demonstrações  
financeiras em 31 de dezembro de 2013 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 
 
 
 

14 de 30 

(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 
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: 
 

2013 2012

Total dos empréstimos e financiamentos (Nota 17 ) 91.091 80.267
(-) caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) (7 .214)           (3.826)           

Dív ida líquida 83.87 7 7 6.441

Total do patrimônio líquido 32.149 21.412

Total do capital 116.026 97 .853

Índice de alavancagem financeira - % 7 2 7 8  
 

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 
 

2013 2012

Ativos, conforme o balanço patrimonial
Caixa e equivalentes de caixa 7 .214 3.826
Títulos e valores mobiliários 1 .320 1.280
Contas a receber de clientes 47 .100 59.358
Demais contas a receber                     452 320
Partes relacionadas 12.7 34 10.219

69.240          7 5.003         

2013 2012

Passivos, conforme o balanço patrimonial
Fornecedores 7 .965 10.453
Empréstimos e financiamentos 91.091 80.267
Partes relacionadas 11 .001 9.598
Salários e encargos sociais 5.308 4.887
Comissões a pagar 4.049 6.594
Adiantamentos de clientes 2.829 5.582
Demais contas a pagar                         4.494 3.125

126.7 37 120.506

Outros passivos 

Em préstim os e recebíveis

 
 
 

6 Caixa e equivalentes de caixa 
 

2013 2012

Caixas e bancos 4.7 14             3485
Certificados de Depósito Bancário - CDB 1.134             339                 
Fundos DI - CDI 1.366             2                      

7 .214             3.826             
 

 
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 (2012 – 100%) 
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7 Títulos e valores mobiliários 
 

2013 2012

Titulos de  capitalização 1.298             1 .258             
Outros títulos e valores mobiliários 22                   22                   

1 .320             1 .280             
 

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

8 Contas a receber de clientes 
 

2013 2012

Contas a receber de clientes 50.619          63.368          
Prov isão para créditos de liquidação duvidosa (3.519)           (4.010)           

47 .100 59.358

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

2013 2012

A vencer 37 .242 41.055
Vencidas até 30 dias 5.424 14.339
Vencidas de 31  a 60 dias 2.842 2.086
Vencidas de 61  a 90 dias 1 .044 683
Vencidas de 91  a 180 dias 528 7 49
Vencidas de 181  a 365 dias 20 417
Vencidas a mais de 365 dias 3.519 4.039

50.619 63.368
 

 
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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A provisão para perdas com créditos com liquidação duvidosa foi constituída por meio de análises 
detalhadas do histórico de recebimento dos seus clientes e das garantias reais existentes.  
 

2013 2012

Em 1º de janeiro 4.010            5.7 7 9            
Contas a receber de clientes baixadas durante 

o exercicio como incobráveis (95)                  (2.07 3)          
Prov isão (reversão) para impairment  de contas a receber (396)               304                

Em 31  de dezembro 3.519             4.010            
 

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 
 

2013 2012

ICMS sobre compras de insumos(i) 15.336          14.146           
ICMS sobre compras de imobilizado 1.394             857                
IPI sobre compras (ii) 1 .169             1 .524             
IRPJ e CSLL a recuperar 1 .163             7 7 6
Outros impostos a recuperar 6                      

19.068 17 .303

No ativo circulante 3.7 86            2.87 5            

No ativo não circulante 15.282 14.428
 

 

(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 ressarci-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. 
 

(ii) A Companhia efetua pedidos de ressarcimento do saldo de IPI trimestralmente. Em 2013, foram 
efetuados pedidos de ressarcimento em abril, julho e outubro e os pedidos foram deferidos.  
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10 Estoques 
  

2013 2012

Produtos acabados               4.862               4.363 
Produtos em elaboração            10.7 82            10.57 8 
Materiais diretos de fabricação            10.952               8.385 
Materiais indiretos de fabricação                   102                   383 
Embalagens e outros                      14                    119 
Provisão para perdas em estoques (i)                (200)             (1 .997 )

26.512          21 .831           
 

A Companhia reestruturou seu processo de custeio dos estoques e novos padrões de produção foram 
estabelecidos para que os valores de custos indiretos a serem absorvidos pelos produtos representassem 
a realidade econômica da Companhia. 
 
Essa reestruturação ocorreu, substancialmente, durante o exercício de 2012 e não foi possível 
reprocessar o custeio para os saldos iniciais em 1º de janeiro de 2012, portanto, não foi praticável 
determinar a existência de eventuais efeitos nos saldos iniciais do balanço patrimonial de 2012 que 
possam ter afetado a apuração do lucro líquido do exercício findo em 31 de dezembro de 2012, bem 
como as correspondentes mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa. 
 

(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 2013

Ativo Passivo

Mútuo 
financeiro

Mútuo 
financeiro

Rubens Dias de Morais 324 4.7 1 3
José Carlos Rodrigues 422 2.686
Fabrício Rosa de Morais 2.550 47 3
Fabrício Rosa Morais e Patricia Rosa Morais Criv elenti 9.346
Patricia Rosa Morais Criv elente 1 1 534
Carlos Alberto Rodrigues 81

1 2.7 34 8.406
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Em 31 de dezembro de 2012

Ativo Passivo

Mútuo 
financeiro

Mútuo 
financeiro

Rubens Dias de Morais 5.07 7
José Carlos Rodrigues 37 1 2.7 54
Fabrício Rosa de Morais 2.545 47 1
Fabrício Rosa Morais e Patricia Rosa Morais Criv elenti 7 .292
Patricia Rosa Morais Criv elente 1 1 1 37

1 0.21 9 8.439
 

 
Os mútuos financeiros são corrigidos pela TR - taxa referencial. 
 

(b) Jumil Transportes e Comércio Ltda. 
 
Em 31 de dezembro de 2013, o saldo a pagar para a Jumil Transportes e Comércio Ltda. monta a R$ 322 
(2012 - R$ 148) e o valor dos serviços recebidos no exercício correspondeu a R$ 805 (2012 - R$ 838). 
 

(c) Contribuição Caixa Beneficente dos  
Funcionários da Jumil - Cabemil 

 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 e monta a R$ 2.273 
(2012 - R$ 1.011). 

(d) Remuneração do pessoal chave da administração 

 

2013 2012

Sálarios e encargos 2.1 43              1 .695              
 

 
 
12 Investimentos 
 
(a) Informações sobre investimentos 

 
Quantidade Percentual de

de ações participação Patrimônio Lucro líquido
 possuídas direta líquido do exercício

Em 31 de dezembro de 2013
Jumil Transporte e Comércio Ltda. (i) 343.483         99,91               903 7                        
Jumil México Impl.Agricolas, S De  R.L. De CV 2.850               95,00               395 66                     

Em 31 de dezembro de 2012
Jumil Transporte e Comércio Ltda.(i) 343.483         99,91               907 4                        
Jumil México Impl.Agricolas, S De  R.L. De CV 2.850               95,00               325 305                   
JUMIL S.A. (PTY) LTD (ii) 950                   95,00               1 54 40                     
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(b) Movimentação dos investimentos 
 

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                        91 2                   
Jumil México Impl.Agricolas, S De  R.L. De CV 307                   68                     37 5                   
JUMIL S.A. (PTY) LTD (ii) 1 49                   (1 49)                 

1 .360               (7 3)                   1 .287               

Saldos em 31 Resultado de Saldos em 31
de dezembro equivalência de dezembro 

de 2011 patrimonial de 2012

Jumil Transporte e Comércio Ltda.(i) 900                   4 904                  
Jumil México Impl.Agricolas, S De  R.L. De CV 1 7 290 307                  
JUMIL S.A. (PTY) LTD (ii) 1 1 1 38 1 49                   

1 .028               332                  1 .360               
 

 
(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 S.A. (PTY) LTDA, localizada na África, foi baixado, pois as 

atividades nessa controlada foram encerradas em 2013.
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13 Imobilizado 

Terrenos
Obras em 

andamento
Edifícios e 

benfeitorias
Máquinas e 

equipamentos 
Instalações 
industriais

Veículos e 
equipamentos 
de transporte

Móveis e 
utensílios

Processamento 
de dados Total

Em 31 de dezembro de 2012
Saldo inicial           1 .7 7 5                     7 .031                    4 .468                        366                    2 .1 83                       1 .090                         91 8     1 7 .831  
Aquisições                   -                          342                   4 .396                         542                       7 44                          87 8                          1 91        7 .093 
Alienações/Baixas                   -                               -                          (30)                            (1 )                     (290)                             (1 )                         (24)         (346)
Depreciação                   -                        (483)                     (685)                         (82)                     (7 35)                        (1 94)                       (293)     (2 .47 2)

Saldo contábil, líquido           1 .7 7 5                    6.890                    8.1 49                         825                    1 .902                      1 .7 7 3                          7 92     22.1 06 

Em 31 de dezembro de 2012
Custo total           1 .7 7 5                  1 3 .37 3                  20.1 98                     1 .582                    5.550                      3 .506                     2 .7 24     48.7 08 
Depreciação acumulada                   -                    (6.483)               (1 2.049)                      (7 57 )                 (3 .648)                    (1 .7 33)                   (1 .932)  (26.602)

Saldo contábil, líquido           1 .7 7 5                    6.890                    8.1 49                         825                    1 .902                      1 .7 7 3                          7 92     22.1 06 

Em 31 de dezembro de 2013
Saldo inicial           1 .7 7 5                    6.890                    8.1 49                         825                    1 .902                      1 .7 7 3                          7 92     22.1 06 
Aquisições                   -                  5.7 93                          81 3                    9.682                        964                    2 .87 5                      1 .1 83                          232     21 .542 
Alienações/Baixas                     (37 6)                     (290)                            (1 )         (667 )
Depreciação                   -                        (503)                 (1 .404)                      (1 32)                     (967 )                        (295)                       (294)      (3 .595)

Saldo contábil, líquido           1 .7 7 5                5.7 93                     7 .200                  1 6.051                      1 .657                     3 .520                      2 .661                          7 29     39.386 

Em 31 de dezembro de 2013
Custo total           1 .7 7 5                5.7 93                   1 4.1 86                 29.504                     2 .546                    8.1 35                      4 .689                      2 .955     69.583 
Depreciação acumulada                   -                    (6.986)               (1 3 .453)                      (889)                  (4.61 5)                   (2 .028)                   (2 .226)   (30.1 97 )

Saldo contábil, líquido           1 .7 7 5                5.7 93                     7 .200                  1 6.051                      1 .657                     3 .520                      2 .661                          7 29     39.386 
 

 
(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".  
 
(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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14 Fornecedores  
  

2013 2012

Matéria-prima               6.460               8.419 
Serv iços                   566                   543 
Energia elétrica                   226                      36 
Matériais uso consumo                   508                   882 
Transporte                      33                   166 
Manutenção                   382                   628 
Ajuste a valor presente                 (210)                 (221)

              7 .965            10.453 

 
 

15 Salários e encargos sociais 
 

2013 2012

Salários e encargos sociais a pagar 1 .7 64             1 .581             
Prov isão de férias e encargos sobre férias 3.544             3.306            

5.308            4.887            

 
 
16 Comissões a pagar 

 
2013 2012

Representantes comerciais 214                 449                 
Revendas 3.540            5.981             
Funcionários 295                 164                 

4.049            6.594             
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17 Empréstimos e financiamentos 
 
Modalidade Encargos financeiros 2013 2012

Capital de giro - Pré Juros anuais de 9,00% a 1 4,00% 7 .907           22.367        
Capital de giro - Pré Juros anuais de 1 4,01 % a 1 8,02% 30.808        1 1 .266         
Capital de giro - Pré Reajuste da popupança 1 .1 59            
Capital de giro - Pré Juros anuais de 4,66% a 8,99% + CDI 22.653         36.549         
Moeda estrangeira Juros anuais de 1 4,37 % 1 .468           
FINAME Juros anuais de 2,50% a 8,7 0% 9.538           2 .388           
Capital Fixo - Pré Juros anuais de 4,60% a 1 2,55% 1 1 .980         51 2                
ACC Juros anuais de 1 ,00% a 2,00% 4.57 5            1 .7 84           
Arrendamento Mercantil Juros anuais de 1 ,00% a 2,00% 1 .521            821               
Moeda estrangeira Juros anuais de 6,00% a 6,20% 2.1 09           1 .953            

91 .091         80.267        

No passiv o circulante 63.41 5         58.527         

No passiv o não circulante 27 .67 6 21 .7 40

2013 2012

Até doze meses 63.41 5         58.527         
Um a três anos 1 8.897         1 9.952         
Quatro a cinco anos 4.07 1           1 .042           
Seis a sete anos 2.1 45            7 38               
Mais de sete anos 2.563           8                    

91 .091 80.267

 
 
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 2013, o valor contábil dos empréstimos e financiamentos da Companhia 
aproxima-se do seu valor justo. 

 
 
18 Adiantamentos de clientes 
   

O saldo de adiantamentos de clientes no montante de R$ 2.829 (2012 – R$ 5.582) está composto, 
predominantemente, de parcelas antecipadas por conta de produtos a serem faturados no prazo de até 
60 (sessenta) dias. 
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19 Demais contas a pagar 
 

2013 2012

Serv iços contratados 7 23                816                 
Prov isões diversas (i) 1 .397             839                 
Div idendos a pagar 288                 7 02                
Faturamento antecipado 895                 161                 
Compra de ações a pagar 7 23                
Outros 468                 607                

4.494             3.125             

No passivo circulante 3.7 49            2.825             

No passivo não circulante 7 45                300                
 

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

 
20 Provisão para contingências  
  
(a) Na data das demonstrações financeiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos relacionados às 

contingências: 
 

2013 2012

Trabalhistas 1 .685 1.604
 

 
 Referem-se a provisões decorrentes de pagamentos de comissões de vendas a pessoas jurídicas 

prestadoras de serviços. 
 

2013 2012

Em 1º de janeiro 1.604 1.7 55
Estorno de prov isão no exercício (247 )               (7 7 1)               
Adição de prov isão no exercício 328 620

Em 31  de dezembro 1.685 1.604
 

 
(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$ 4.568 (2012 – R$ 4.111). 
 

(c) Depósitos judiciais no valor de R$ 98 (2012 – R$ 41) referem-se, principalmente, a bloqueios judiciais 
por conta de créditos de terceiros.  
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21 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$ 1.480 (2012 - R$ 3.305), classificadas no 
passivo circulante, considerando o prazo de garantia contratual. Assim, os valores de 2012 foram 
reclassificados para o passivo circulante para adequar a comparabilidade das informações apresentadas 
em 2013. 
 
 

22 Imposto de renda e contribuição social 
 

22.1 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: 
 

2013 2012

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social 17 .918          9.987            
Adições e exclusões permanentes, liquidas 834                 564                 

18.7 52          10.551          

Alíquota fiscal combinada 34% 34%

Imposto de renda e contribuição social pela alíquota efetiva (6.37 6)           (3.587 )           
Ajuste para aliquota efetiva 63                   24                   

Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício (6.313)           (3.563)           
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22.2 Imposto de renda e contribuição social diferidos 
 

2013 2012
No ativo não circulante
Créditos tributários

Im posto de renda diferido sobre:
·   Prejuízo Fiscal 1 .1 99              2.114             
·   Prov isão para perda em estoque 50                    499                 
.   Ajuste a valor presente 1 1 9                  7 9                   
·   Prov isão para contingências 421                  410                 
·   Prov isão para garantias 37 0                 826                 
·   Prov isões para comissões dos representantes comerciais 939                 1 .608             
·   Prov isão para crédito de liquidação duvidosa 880                 1 .003            
Contribuição social diferida sobre:
·   Base de cálculo negativa 431                  7 61                 
·   Prov isão para perda em estoque 1 8                    180                 
.   Ajuste a valor presente 43                    28                   
·   Prov isão para contingências 1 52                  148                 
·   Prov isão para garantias 1 33                  297                
·   Prov isões para comissões dos representantes comerciais 338                 57 9                
·   Prov isão para crédito de liquidação duvidosa 31 7                  361                 

5.410             8.893             

No passivo não circulante
Débitos tributários

Im posto de renda diferido sobre:
·   Reserva de reavaliação de imobilizado 1.640             1 .7 46             
Contribuição social diferida sobre:
·   Reserva de reavaliação de imobilizado 590                628                 

2.230            2.37 4            

T ributos diferidos, líquidos 3.180             6.519             

 
(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. 
 

(b) Para fins de apuração do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido dos exercícios 
de 2009 e de 2008, a Companhia optou pelo RTT, que permite à pessoa jurídica eliminar os efeitos 
contábeis da Lei nº 11.638/07 e da MP nº 499/08, convertida na Lei nº 11.941/09, por meio de registros 
no Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) ou de controles auxiliares, sem qualquer modificação da 
escrituração mercantil. 
 
A partir de 2010, por ser obrigatório, a Companhia vem adotando as mesmas práticas tributárias de 
2008 e de 2009, uma vez que o RTT terá vigência até a entrada em vigor de lei que discipline os efeitos 
fiscais dos novos métodos contábeis, buscando a neutralidade tributária.  
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23 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: 
 

 

2013 2012

Rubens Dias de Morais 189.521        189.521        
Fabrício Rosa de Morais 189.521        189.521        
Patrícia R. M. Crivelenti 189.521        189.521        
José Carlos Rodrigues 30.282          30.282          
Carlos Alberto Rodrigues 18.843          18.843          
José Osório de Morais 10.401          10.401          
Marta Dias de Morais 10.401          10.401          
Marisa Dias de Morais 10.401          
José Herval Dias de Morais 8.7 83            8.7 83            
Luis Carlos Rodrigues 6.111              6.111              
Geraldo Mói 110                 110                 
Ações em tesouraria 40.198          29.7 97         

693.692       693.692       

Em  lotes de m il 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. 
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(d) Ajuste de avaliação patrimonial 
 
Corresponde ao saldo da mais valia dos principais grupos de bens do ativo imobilizado (Nota 13). A 
referida “reserva” está registrada líquida dos efeitos tributários, e será realizada apenas por ocasião das 
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 
 

Conforme contrato assinado em 15 de outubro de 2013, a Companhia adquiriu 10.401 mil ações, que 
representavam 1,499413% do capital social. O valor total a ser pago na aquisição das ações é de R$ 868 
que serão pagas em parcelas mensais de R$ 20. As ações são mantidas como “Ações em tesouraria”. A 
Companhia pode cancelar ou revender as ações sem redução do capital social, nos termos do seu 
Estatuto Social.  
 
Conforme contrato assinado em 1º de outubro de 2012, a Companhia adquiriu 8.990 mil ações, que 
representavam 1,295927% do Capital Social. O valor total a ser pago na aquisição das ações é de R$ 660 
que serão pagas em parcelas mensais de R$ 20. As ações são mantidas como “Ações em tesouraria”. A 
Companhia pode cancelar ou revender as ações sem redução do Capital Social, nos termos do seu 
Estatuto Social. 
 
 

24 Receitas 
  
 A seguir demonstramos a conciliação entre a receita bruta e a receita líquida apresentada na 

demonstração do resultado dos exercícios findos em: 
  

 

2013 2012

Receita de venda de máquinas e implementos 312.642        27 3.256       
Receita de serv iços 1 .000            2.029            
PIS (4.87 8)           (4.138)           
Cofins (22.469)        (19.062)        
ICMS (14.7 12)         (11 .7 80)        

Total de receitas de vendas e serv iços prestados 27 1.583 240.305
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25 Custos 
 

2013 2012

Custo com pessoal 28.293 25.045
Custo com logística operacional 27 5 133
Custo com manutenção 2.062 1.541
Custos de depreciação de bens 1.97 2 1.038
Custo de documentação da frota 9 12
Energia elétrica 2.117 1 .695
Serv iços de terceiros 52 563
Pesquisa e desenvolv imento de produtos 654 594
Industrialização sob encomenda (ISE) 16.262 19.846
Consumo de materiais 131.988 117 .565
Aluguéis e arrendamentos 392 296
Outr0s 3.222 2.010

187 .298 17 0.338
 

 
 

26 Despesas por natureza (gerais e administrativas e com vendas) 
  

2013 2012

Despesas com pessoal 10.97 5 11 .001
Comissões sobre vendas 20.601 19.599
Impostos, taxas e multas 4.418 3.325
Manutenções, depreciação e amortização 4.7 21 2.483
Provisões e reversões 441 1.824
Serv iços de terceiros 2.304 2.945
Publicidade e propaganda 1.064 1.962
Viagens e representações 2.980 3.803
Outras 6.637 5.141

54.141 52.083
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27 Outros ganhos, líquidos 
 

2013 2012

Resultado na venda de imobilizado 396                     329                     
Recuperação de despesas (i) 1 .187                 1 .7 7 1                 
Outros ganhos 40                       160                     

1 .623                 2.260                
 

 

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

28 Receitas financeiras 
  

2013 2012

Descontos obtidos 101 1.010
Rendimento de aplicação financeira 945 860
Variação cambial 1 .021 7 0
Outros 7 8 30

2.145 1.97 0

 

29 Despesas financeiras 
 

2013 2012

Juros sobre empréstimos bancários 12.280 10.182
Descontos concedidos 17 9 286
Encargos financeiros sobre contrato de mútuo 404 581
Despesas bancárias diversas 1 .942 7 41
Variação cambial 1 .116 669                 

15.921 12.459

 

30 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 2013, a Companhia apresentava as seguintes apólices de seguro contratada com 
terceiros: 
 

 

Bens segurados Riscos cobertos
Montante da 

cobertura

Veículos Casco/terceiros 7 .7 00                     

Fábrica I e II Indêndios, danos elétricos, vndaval, roubo 14.17 0                    

 
*      *      * 
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