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Relatórios de revisão sobre as demonstrações financeiras intermediárias
Revisamos o balanço patrimonial consolidado condensado (não auditado) da Madero Indústria e Comércio S.A.
e suas controladas ("Companhia") em 30 de setembro de 2020 e as respectivas demonstrações de resultados
consolidados condensados (não auditadas) para o trimestre e o período de nove meses findos em 30 de
setembro de 2020 e de 2019, assim como as demonstrações consolidadas condensadas (não auditadas) das
mutações no patrimônio líquido, e dos fluxos de caixa para os períodos de nove meses findos em 30 de setembro
de 2020 e de 2019, bem como as correspondentes notas explicativas das demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas (não auditadas).Com base em nossas revisões, não temos
conhecimento de qualquer modificação relevante que deva ser feita nas demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas (não auditadas) para que elas estejam de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
Anteriormente, examinamos o balanço patrimonial consolidado da Companhia em 31 de dezembro de 2019 e as
respectivas demonstrações consolidadas do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa
para o exercício findo nessa data (que não foram incluídas nesse relatório), de acordo com as normas do
Conselho de Supervisão de Assuntos Contábeis das Companhias Abertas (Public Company Accounting
Oversight Board (PCAOB)) dos EUA. Em nosso relatório de 2 de outubro de 2020, emitimos uma opinião sem
ressalvas sobre essas demonstrações financeiras consolidadas. Em nossa opinião, as informações incluídas no
balanço patrimonial consolidado em 31 de dezembro de 2019 acima referido estão adequadamente
apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação ao balanço patrimonial consolidado do qual elas
se derivam.
A administração da Companhia é responsável pela elaboração dessas demonstrações financeiras intermediárias
consolidadas condensadas (não auditadas). Somos uma firma de auditoria registrada no PCAOB e devemos
manter nossa independência com relação à Companhia de acordo com as leis federais dos Estados Unidos e as
normas e regulamentações aplicáveis da Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) e do
PCAOB. Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas do PCAOB. Uma revisão de informações
financeiras intermediárias consiste principalmente na realização de indagações às pessoas responsáveis pelos
assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos analíticos. O seu alcance é significativamente
menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas do PCAOB, cujo objetivo é expressar uma
opinião sobre as demonstrações financeiras como um todo. Portanto, não expressamos uma opinião de
auditoria.
Dúvida substancial sobre a capacidade de a Companhia manter sua continuidade operacional
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas (não auditadas) foram preparadas com
o pressuposto de que a Companhia terá continuidade operacional. Como descrito na Nota 2.1. às demonstrações
financeiras intermediárias consolidadas condensadas (não auditadas), a Companhia tem apurado prejuízos
repetitivos em suas operações e apresentou passivo a descoberto, o que suscita dúvida substancial sobre sua
continuidade operacional. Os planos da administração relacionados a esses assuntos estão também descritos na
Nota 2.1. As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas (não auditadas) não incluem
quaisquer ajustes que poderiam surgir como resultado dessas incertezas.
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Balanço patrimonial consolidado condensado (não auditado)
(Valores expressos em milhares de reais)
(Tradução livre do original em Inglês)

Nota

30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

ATIVO
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de Caixa

3

147.334

96.718

Investimentos financeiros

4

15.400

-

Clientes

5

45.684

58.458

Estoques

7

44.120

41.883

Outros ativos
Total do ativo circulante

8

20.216

13.103

272.754

210.162

NAO CIRCULANTE
Tributos diferidos

26

-

84.484

Ativos de direito de uso

9

524.406

499.293

Imobilizado

10

988.948

824.407

Intangível

11

63.900

63.982

8

810

1.228

1.578.064

1.473.394

1.850.818

1.683.556

Outros ativos
Total do ativo não circulante
TOTAL DO ATIVO

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas não auditadas.

1 of 57

Madero Indústria e Comércio S.A.
Balanço patrimonial consolidado condensado (não auditado)
(Valores expressos em milhares de reais)
(Tradução livre do original em Inglês)

Nota

30 de setembro de
2020

31 de dezembro de
2019

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
CIRCULANTE
Fornecedores

13

81.620

79.930

Empréstimos e financiamentos

14

424.447

93.058

Obrigações sociais

15

67.458

55.921

Obrigações tributárias

16

20.926

35.136

Receita diferida

17

5.864

8.302

Passivos de arrendamento

9

71.209

58.593

Outras obrigações
Total do passivo circulante

19

27.583

29.989

699.107

360.929

281.539

258.206

NÃO CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos

14

Obrigações sociais

15

16.456

17.619

Obrigações tributárias

16

38.557

41.886

Receita diferida

17

18.406

18.675

Provisões para contingências

18

8.870

8.041

9

507.423

456.899

Passivos de arrendamento
Outras obrigações
Total do passive não circulante

19

19.314

19.629

890.565

820.955

722.964

722.964

39.631

36.436

(501.451)

(257.730)

261.144

501.670

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social

20

Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Patrimônio líquido atribuível aos acionistas
da Companhia
Patricipação de não controladores
Total do patrimônio líquido

2

2

261.146

501.672

1.850.818

1.683.556

TOTAL DO PASSIVO E
PATRIMÔNIO LÍQUIDO

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas não auditadas.
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Demonstrações de resultados consolidados condensados (não auditadas) para os períodos
de três e de nove meses findos em 30 de setembro
(Valores expressos em milhares de reais)
(Tradução livre do original em Inglês)

Receita operacional líquida
TOTAL DA RECEITA LÍQUIDA
Custos e despesas operacionais (excluindo depreciação e
amortização):
Custo dos produtos

No
ta

30 de setembro de
2020

Período de três meses
30 de setembro de
2019

30 de setembro
2020

Período de nove meses
30 de setembro
2019

22

186.310

215.925

526.936

611.842

186.310

215.925

526.936

611.842

23

(50.866)

(58.254)

(151.452)

(163.127)

23
23

(60.187)
(17.713)

(64.492)
(18.684)

(200.079)
(52.528)

(178.264)
(52.411)

Outras despesas operacionais
Despesas gerais e administrativas (excluindo mão de
obra e ocupação)

23

(22.656)

(7.911)

(49.264)

(22.942)

23

(12.789)

(8.641)

(50.960)

(24.599)

Depreciação e amortização
Custos pré operacionais

23
23

(35.991)
(3.936)

(26.793)
(6.918)

(98.785)
(11.045)

(69.512)
(18.854)

(38)

675

(11.656)

(5.802)

-

(33.974)

-

(67.364)

(458)

4

(8.012)

2.365

314

943

2.601

4.472

(18.010)

(8.120)

(104.244)

15.804

Mão de obra e despesas relacionadas
Ocupação e respesas relacionadas

Perdas na alienação de bens e equipamentos
Distribuição a partes relacionadas

6

(Perda) ganho em investimentos e impairmet de ativos
Outras receitas (despesas) líquidas
LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Demonstrações de resultados consolidados condensados (não auditadas) para os períodos
de três e de nove meses findos em 30 de setembro
(Valores expressos em milhares de reais)
(Tradução livre do original em Inglês)

Despesas financeiras líquidas
PREJUÍZO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E
DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

25

(16.981)

(40.389)

(53.171)

(112.800)

(34.991)

(48.509)

(157.415)

(96.996)

Imposto de renda e contribuição social corrente

26

-

(1.717)

(1.822)

(8.954)

Imposto de renda e contribuição social diferido

26

-

-

(84.484)

-

(34.991)

(50.226)

(243.721)

(105.950)

LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDO (1)
Atribuível aos:
Lucro líquido atribuível aos não controladores
Prejuízo líquido atribuível aos controladores
Prejuízo por ação:
Básico

-

853

-

2.970

(34.991)

(51.079)

(243.721)

(108.920)

20

(1,10)

(1,71)

(7,79)

(3,83)

Diluído
Número médio ponderado de ações (em milhares de
ações):

20

(1,10)

(1,71)

(7,79)

(3,83)

Básico

20

31.725

29.953

31.303

28.443

Diluído
20
(1) Não houve nenhum outro prejuízo (resultado) abrangente
para os períodos apresentados

31.725

29.953

31.303

28.443

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas não auditadas.
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Demonstração consolidada condensada (não auditada) das mutações do patrimônio líquido para
o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
(Tradução livre do original em Inglês)

Nota
Saldo em 01 de janeiro de
2019
Capital social integralizado
Remuneração baseada em
ações

20

Dividendos pagos
Prejuízo líquido do período
Aquisição de participação de
não controladores
Saldo em 30 de setembro de
2019
Saldo em 01 janeiro de 2020
Remuneração baseada em
ações
Prejuízo líquido do período
Saldo em 30 de setembro de
2020

20

Capital social

Reserva de
capital

Prejuízos
acumulados

22.964

24.861

549.037

-

-

7.613

-

-

-

Atribuível a
não
controladores

Atribuível a
Controladora

(231.150)
-

(183.325)
549.037
7.613

-

-

-

(108.920)

-

-

572.001

Total

6.645
-

(176.680)

549.037
7.613

(4.435)

(4.435)

(108.920)

2.970

(105.950)

2.970

2.970

(2.099)

871

32.474

(337.100)

267.375

3.081

270.456

722.964

36.436

(257.730)

501.670

2

501.672

-

3.195

-

-

(243.721)

(243.721)

722.964

39.631

(501.451)

261.144

-

3.195

2

3.195
(243.721)
261.146

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas não auditadas.
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa do exercício para
o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
(Tradução livre do original em Inglês)

Período de nove meses
Nota

30 de setembro de 2020

30 de setembro de 2019

(157.415)

(96.996)

10
9

58.684
40.101

43.763
25.749

18

(964)
829

(122)

6

3.195
-

7.613
(1.596)

11

11.656
1.432

5.802
18

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social
Reconciliação do resultado com o caixa líquido das operações:
Depreciação e amortização
Depreciação de ativos de direito de uso
Redução de ativos de direito de uso
Provisões para contingências
Remuneração baseada em ações
Dissolução de capital
(Perda) ganho na alienação de ativo imobilizado
Baixa de ativos intangíveis
Encargos sobre empréstimos
Encargos sobre impostos

14

19.711
1.195

82.807
3.167

Encargos sobre passivos de arrendamento

9

29.268

16.928

7.692

87.133

(Aumento) diminuição dos ativos operacionais:
Clientes
Estoques

5
7

12.774
(2.237)

(11.803)
7.958

Outros ativos

8

(6.695)

5.376
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa do exercício para
o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
(Tradução livre do original em Inglês)
Aumento (diminuição) de passivos operacionais:
Fornecedores

13

(12.182)

(2.092)

Obrigações tributárias
Obrigações sociais

16
15

(17.899)
11.168

(16.083)
8.409

Receita diferida
Outras obrigações

17
19

(2.708)
(2.720)

(1.482)
125.624

(12.807)

203.040

(1.814)

(11.262)

(23.179)

(162.393)

(24.993)

(173.655)

(37.800)

29.385

10
10

(208.864)
1.091

(285.997)
21.589

11

(15.400)
(9.016)

(5.432)

(232.189)

(269.840)

Fluxo de caixa operacional
Pagamento de imposto de renda e contribuição social
Pagamento de encargos

Caixa líquido gerado nas atividades operacionais
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de ativo imobilizado
Baixa de ativo imobiliado
Pagamento de investimentos financeiros
Aquisição de ativos intangíveis
Caixa líquido usado em atividades de investimento
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos
Pagamento de empréstimos

14
14

444.000
(92.219)

171.980
(450.460)

Pagamento de passivos de arrendamento

9

(29.539)

(23.723)
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Demonstração dos fluxos de caixa do exercício para
o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020
(Valores expressos em milhares de reais)
(Tradução livre do original em Inglês)
Pagamento de parcelamento de impostos
Aumento de capital

20

Aumento/diminuição de participação de não controladores
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento

(REDUÇÃO) AUMENTO LÍQUIDOS DE CAIXA E EQUIVALENTES
DE CAIXA

(1.637)
-

549.037

-

(3.583)

320.605

243.251

50.616

2.796

Caixa e equivalentes de caixa no início do período

3

96.718

51.272

Caixa e equivalentes de caixa no final do período

3

147.334

54.068

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas não auditadas.
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Notas explicativas das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
(não auditadas)
(Todos os valores em milhares de reais a não ser quando indicado de outra forma)
(Tradução livre do original em Inglês)

1. INFORMAÇÕES GERAIS

O Madero Indústria e Comércio SA (“Madero” ou “Companhia”) é uma empresa de
capital fechado sediada na cidade de Ponta Grossa, no estado do Paraná, que tem como
atividade principal a comercialização de produtos alimentícios por meio de rede
própria de restaurantes, que atualmente conta com 200 restaurantes (sendo quatro
franqueados independentes e 16 restaurantes franqueados pertencentes ou
controlados pelo acionista controlador), distribuídos em 16 estados brasileiros e no
Distrito Federal.
A emissão dessas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
não auditadas foi autorizada pela administração da Companhia em 06 de novembro de
2020.
Durante março de 2020, uma pandemia global foi declarada pela Organização Mundial
da Saúde relacionada ao surto de rápido crescimento de um novo tipo de coronavírus
(“COVID-19”). A pandemia impactou significativamente as condições econômicas no
Brasil, com efeitos adversos acelerados após março e abril de 2020, conforme os
governos federal, estadual e local reagiram à crise de saúde pública, criando incertezas
significativas na economia brasileira e internacional. No interesse da saúde e segurança
públicas, os governos estaduais e locais nas jurisdições onde os restaurantes do Madero
estão localizados, exigiram o fechamento obrigatório dos restaurantes, limitações de
capacidade ou outras restrições para aqueles que continuaram a operar. Em abril de
2020, a maioria dos restaurantes em operação da Companhia havia mudado
temporariamente para um modelo operacional de delivery ou retirada no balcão,
suspensão de atendimento no salão, horário modificado e redução da equipe no local.
Como resultado desses desenvolvimentos, a Companhia experimentou uma redução
material em suas receitas, resultados operacionais e fluxos de caixa em comparação
com março de 2020. As restrições impostas ao setor de restaurantes estão mudando
rapidamente e podem surgir impactos adversos adicionais para o negócio. O Madero
não pode prever se, quando ou de que forma as condições em torno do COVID-19
mudarão, incluindo o momento a diminuição de quaisquer restrições ou requisitos de
fechamento, os níveis de pessoal para restaurantes reabertos e reengajamento do
cliente com as marcas do Madero voltarão aos níveis registrados antes da pandemia
global.
A receita aumentou no terceiro trimestre de 2020, devido ao retorno da operação de
restaurantes em horário integral durante a semana e final de semana. Um conjunto de
diminuição de restrições foi estabelecido para restaurantes e shopping centers desde o
início da redução no número de novos casos da Covid-19.
A Companhia retomou o projeto de expansão e realizou novas inaugurações, a mais
recente é o restaurante número 200 e até 30 de setembro de 2020 a Companhia
recontratou 564 colaboradores do programa “Tamo Junto”.
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Notas explicativas das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
(não auditadas)
(Todos os valores em milhares de reais a não ser quando indicado de outra forma)
(Tradução livre do original em Inglês)

2. BASE DE PREPARAÇÃO

Estas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas não
auditadas foram preparadas de acordo com a Norma Internacional de Contabilidade
IAS 34 Relato Financeiro Intercalar.
As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas não auditadas
não incluem todas as notas do tipo normalmente incluídas nas demonstrações
financeiras anuais. Consequentemente, essas demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas devem ser lidas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas anuais mais recentes de 31 de dezembro de
2019, que foram preparadas de acordo com as Normas Internacionais de Relatório
Financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB).
2.1 CONTINUIDADE OPERACIONAL

A administração avalia se quaisquer condições ou eventos ocorreram que poderiam
levantar dúvidas substanciais sobre a capacidade da Companhia de continuar em
operação por um ano a partir da data em que as demonstrações financeiras
intermediárias consolidadas condensadas estão disponíveis para serem emitidas. A
capacidade da Companhia continuar em operação depende de sua capacidade de gerar
fluxo de caixa suficiente de operações e financiamento adicional para cumprir suas
obrigações, incluindo pagamentos e vencimentos de dívida programados, porque a
Companhia sofreu perdas recorrentes de operações e tem um capital de giro líquido
negativo de R$ (426) milhões em 30 de setembro de 2020.
A liquidez disponível da Companhia mais o caixa adicional esperado gerado pelas
operações não será suficiente para pagar o total das obrigações de dívida de curto prazo
(ver nota 14) antes ou na data de vencimento sem financiamento adicional. A
Companhia pretende buscar prorrogar ou refinanciar a dívida de R$ 80 milhões com
vencimento em fevereiro de 2021 e R$ 54 milhões com vencimento em abril de 2021 e
continuará discutindo com os bancos parceiros possibilidade de obtenção de novas
linhas de crédito quando necessário para dar suporte à operação.
Não há garantias de que a Companhia terá a capacidade de adiar ou refinanciar essas
dívidas antes das respectivas datas de vencimento em termos que sejam favoráveis.
Essas questões levantam dúvidas substanciais sobre a capacidade de continuidade
operacional da Companhia dentro de um ano a partir da data em que essas
demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas não auditadas
foram emitidas. As demonstrações financeiras intermediárias consolidadas
condensadas não auditadas da Companhia foram preparadas com base na
continuidade operacional e não refletem quaisquer ajustes que possam resultar se a
Companhia for incapaz de continuar operando.
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Madero Indústria e Comércio S.A.
Notas explicativas das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
(não auditadas)
(Todos os valores em milhares de reais a não ser quando indicado de outra forma)
(Tradução livre do original em Inglês)

2.2

POLÍTICAS DE CONTABILIDADE SIGNIFICATIVAS

Não houve mudanças significativas nas políticas contábeis da Companhia em relação
às divulgadas nas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas
condensadas anuais mais recentes de 31 de dezembro de 2019.
Novas normas e interpretações contábeis foram publicadas ou estão em processo de
alteração e entrarão em vigor nos próximos anos; entretanto, de acordo com a
avaliação da Companhia, não se espera nenhum impacto material decorrente de sua
adoção.
3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

147.334

96.718

147.334

96.718

Caixa em bancos

4. INVESTIMENTOS FINANCEIROS

Investimentos financeiros

30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

15.400

-

15.400

-

O saldo das aplicações financeiras refere-se a garantias prestadas em contratos de
mútuo. Em março e abril de 2020, a Companhia firmou um empréstimo de capital de
giro com o Banco Santander no valor total de R$ 54 milhões em CDBs, bem como com
o Banco do Brasil, cujo valor total é de R$ 50 milhões. As garantias representam 10%
do valor principal.
Em 24 de agosto de 2020, uma nova linha de crédito foi negociada com o Banco BTG
Pactual no valor total de R$ 100 milhões em CDBs e as garantias representam 5% do
valor principal. Para esses contratos os vencimentos são inferiores a doze meses.
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5. CLIENTES
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

45.684

58.458

45.684

58.458

Clientes

As contas a receber de clientes referem-se substancialmente a vendas de mercadorias
e produtos, royalties e publicidade e ao saldo de contas a receber de operações de
cartões de débito e crédito de vendas de restaurantes, cujo prazo médio de recebimento
também é de 30 dias.
Ao determinar uma provisão para redução ao valor recuperável de contas a receber, a
administração avalia, em uma base prospectiva, as perdas de crédito esperadas. A
metodologia de impairment adotada depende da existência de um aumento
significativo do risco de crédito. Em 30 de setembro de 2020, a administração concluiu
que não havia necessidade de constituição de provisão, em função da natureza dos
negócios da Companhia. As contas a receber em 30 de setembro de 2020 e 31 de
dezembro de 2019 têm vencimento em 30 dias.
6. PARTES RELACIONADAS

As transações entre a Companhia e suas partes relacionadas são as seguintes:
(i) Saldos e transações com partes relacionadas:
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

Ativos com partes relacionadas
Recebíveis (a)
Total

3.404
3.404

4.060
4.060

Passivos com partes relacionadas
Contas a pagar (b)
Outras obrigações (c)
Total

90
7.416
7.506

79
9.889
9.968

30 de setembro de 2020

30 de setembro de 2019

12.779
6.285
(3.176)

12.574
1.596
(67.364)
(4.379)

Demonstração de resultados
Vendas e revendas (d)
Royalties e publicidade (e)
Ganho na venda de investimentos (f)
Distribuição para partes relacionadas (g)
Remuneração baseada em ações (h)
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Pagamentos de remuneração (i)
Outros
Total

(6.381)
368
9.875

(4.716)
(1.216)
(63.505)

(a) Refere-se a todos os valores que a Companhia tem o direito de receber do acionista controlador relativos
a royalties e venda de produtos para restaurantes franqueados;
(b) Refere-se às obrigações financeiras que a Companhia assumiu com familiar imediato do acionista
controlador;
(c) Refere-se às obrigações financeiras assumidas na aquisição de cinco franquias, o vendedor dessas
franquias passou a ser Diretor de Marketing após a venda;
(d) Venda de produtos e mercadorias para restaurantes franqueados de propriedade do acionista
controlador;
(e) Refere-se a royalties, propaganda e honorários administrativos recebidos pelos franqueados de
propriedade do acionista controlador, conforme estabelecido em contrato;
(f) 15 restaurantes vendidos ao acionista controlador resultando em um ganho de R $ 1.596 mil;
(g) Distribuição das subsidiárias Madero aos Acionistas Não Controladores como benefício-chave da
administração, todas as participações não controladoras são detidas por partes relacionadas. (as partes
relacionadas são compostas pelos ex-acionistas da Companhia conforme segue: Sr. Luiz Renato Durski,
Sr. Ariel Leonardo Szwarc, Sr. Luiz Adriano Urbanski, Sr. Rafael de Oliveira Melo, Sr. Murillo Piloto
Proença, Sra. Kethlen Ferreira Ribas Durski , Sr. Homero Fernando Roiek Filho, ex-diretor, Sr. Leandro
Martins Lorca, ex-diretor e Sr. Nicolas Raymond Gourguet);

(h) A Companhia concede aos seus principais executivos e administradores planos de remuneração com base
em ações, conforme descrito na nota 20.

(i)

R Refere-se aos pagamentos de salários e benefícios de administradores e empregados classificados
como partes relacionadas.

Houve também um acordo de não concorrência com um ex-diretor administrativo,
tratado como parte relacionada até 2 de fevereiro de 2018, com vigência de cinco anos
(de 2 de fevereiro de 2018 a 27 de fevereiro de 2023), conforme divulgado
posteriormente na Nota 19. Além disso, nosso acionista controlador atuou e continua
atuando como nosso fiador em certos contratos. Especificamente, em 30 de setembro
de 2020 e 31 de dezembro de 2019, o acionista controlador era garantidor de certos
contratos de aluguel, determinados arrendamentos de veículos e máquinas e o contrato
de Não Concorrência mencionado acima.
(ii) Remuneração da administração chave:
A administração principal inclui diretores e membros do Conselho de Administração.
A remuneração paga aos administradores-chave por seus serviços no período de nove
meses findo em 30 de setembro de 2020 foi de R$ 9.557 (30 de setembro de 2019 R$ 76.459).
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7. ESTOQUES
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

24.343

22.889

Produtos para revenda

9.288

8.250

Matérias-primas

5.435

7.994

Produtos em andamento

5.054

2.750

44.120

41.883

Produtos acabados

8. OUTROS ATIVOS
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

797

5.073

12.668

4.305

Prêmio de seguro pré-pago

2.112

2.127

Depósitos judiciais

2.318

149

Adiantamento a funcionários e
fornecedores
Impostos a recuperar

Outros

Ativo circulante
Ativo não circulante

3.131

2.677

21.026

14.331

20.216

13.103

810

1.228

21.026

14.331

9. ATIVOS DE DIREITO DE USO

A Companhia aluga alguns bens, principalmente imóveis (escritórios, restaurantes e
acomodações de funcionários).
A movimentação dos saldos do período findo em 30 de setembro de 2020 está
demonstrada a seguir:
Ativos
Em 31 de dezembro de 2019

499.293

(+) Adições (a)
(+) Remensuração (b)
(-) Reduções (c)
(-) Depreciação

77.652
8.898
(21.336)
(40.101)

Em 30 de setembro de 2020

524.406
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Passivos de arrendamentos
Passivos
Em 31 de dezembro de 2019

515.492

(+) Adições (a)
(+) Remensuração (b)
(+) Encargos financeiros
(-) Reduções (c)
(-) Pagamentos de aluguéis

77.652
8.898
34.838
(22.300)
(35.948)

Em 30 de setembro de 2020

578.632

Passivo circulante
Passivo não circulante

71.209
507.423
578.632

(a) Novos contratos de arrendamento principalmente relacionados com 15 novos
restaurantes (abertos ou a abrir durante 2020), bem como contratos de arrendamento
de habitação a empregados de novos restaurantes.
(b) Remensurações referem-se substancialmente aos ajustes anuais previstos nos
contratos, com base nas taxas de mercado aplicadas nos contratos de locação.
(c) Refere-se principalmente a rescisão de contratos de locação de imóveis, em função
da redução do quadro de funcionários no primeiro semestre de 2020.
Impacto no lucro líquido do período
Despesas
Depreciação de direito de uso
Encargos financeiros de leasing
Em 31/12/2019

30 de setembro de 2020

30 de setembro de 2019

(40.101)
(34.838)
(74.939)

(25.749)
(16.928)
(42.677)

30 de setembro de 2020

30 de setembro de 2019

(40.101)
(34.838)
(4.273)

(25.749)
(16.928)
(6.410)

Impactos no fluxo de caixa
Fluxo de caixa
Fluxo de atividades operacionais
Depreciação de direito de uso
Encargos financeiros de leasing
Juros pagos
Fluxo de atividades de financiamento
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Reembolso de passivo de direito de uso

(31.675)

O efeito não caixa é apresentado na nota explicativa 28.
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10. IMOBILIZADO LÍQUIDO

O imobilizado é composto da seguinte forma:

Item

Custo

Terreno

Depreciação
acumulada

30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

Líquido

Líquido

23.612

-

23.612

23.612

Construções

109.385

(8.026)

101.359

103.469

Máquinas, equipamentos e ferramentas

203.641

(39.214)

164.427

150.950

47.439

(11.494)

35.945

21.556

Processamento de dados
Móveis e acessórios

41.661

(6.943)

34.718

25.256

Veículos

59.378

(23.532)

35.846

41.176

630.071

(100.800)

529.271

382.928

Melhorias em propriedades locadas (a)
Obras em andamento (b)
Total

(a)
(b)

63.770

-

63.770

1.178.957

(190.009)

988.948

75.460
824.407

Refere-se principalmente às instalações necessárias à abertura dos novos restaurantes ou aos investimentos realizados na
ampliação da cozinha central;
Refere-se principalmente a compras de máquinas e equipamentos para a planta industrial e obras em andamento para novos
restaurantes.

Os encargos financeiros incorridos durante a construção de um imobilizado foram capitalizados à taxa de 7,49% ao ano.
17 of 57

Madero Indústria e Comércio S.A.
Notas explicativas das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas (não auditadas)
(Todos os valores em milhares de reais a não ser quando indicado de outra forma)
(Tradução livre do original em Inglês)

A movimentação do imobilizado para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2020 e 2019, está demonstrada a seguir:

Terreno
Construções

Máquinas, equipamentos e
ferramentas
Processamento de dados
Móveis e acessórios
Veículos
Melhorias em propriedades
locadas (a)
Obras em andamento (b)
Total
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31 de dezembro de
2019
(líquido de
depreciação)

Compras

Reduções

Depreciação

Transferênci
as

30 de setembro de
2020
(líquido de
depreciação)

23.612

-

-

-

-

23.612

103.470

412

-

(2.500)

(23)

101.359

150.949

25.149

(108)

(11.775)

268

164.483

21.556

17.371

(340)

(3.307)

665

35.945

25.256

11.190

-

(1.832)

44

34.718

41.176

3.647

(443)

(8.539)

66

35.846

382.929

126.432

(9.734)

(23.065)

5.511

529.271

75.459

44.105

(2.122)

-

(6.531)

63.714

824.407

228.306

(12.747)

(51.018)

-

988.948
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Terreno
Edificações
Máquinas e equipamentos
Informática
Móveis e utensílios
Veículos
Instalações em imóveis de
terceiros
Imobilização em andamento
(b)
Total

31 de dezembro
2018
(líquido de
depreciação)

Aquisições

Baixas

23,612

-

51,449

Depreciação

Transferênci
as

30 de setembro 2019
(líquido de
depreciação)

-

-

-

23,612

1,745

(142)

(1,558)

1,177

52,671

70,189

56,556

(7,513)

(6,416)

(472)

112,344

17,286

8,567

(1,523)

(3,140)

(837)

20,353

19,903

7,205

(1,469)

(1,580)

(1,096)

22,963

25,779

23,479

(290)

(4,868)

-

44,100

243,865

111,901

(14,507)

(20,205)

4,703

325,757

11,764

107,575

(1,930)

-

(3,475)

113,934

463,847

317,028

(27,374)

(37,767)

-

715,734

(a) O aumento global deve-se principalmente aos investimentos realizados na cozinha central (aumento da capacidade / ampliação da capacidade produtiva) e
aos investimentos na abertura de novos restaurantes no primeiro trimestre de 2020. Adicionalmente, as Reduções de R $ 9.734 mil referem-se a 7 restaurantes
que fecharam (5 restaurantes “Sanduicheria” e 2 “Madero Steakhouse”).
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11. INTANGÍVEL

O movimento dos intangíveis para o período encerrado em 30 de setembro de 2020 e 2019 é demonstrado abaixo:

Direitos contratuais (a)

Taxa de
amortizaçã
o (%)
10

Software e sistemas (b)

20

Software em desenvolvimento
(c)
Acordo de não competição (d)

20

Direitos adquiridos (e)
Ágio (f)
Total

Direitos contratuais (a)

Taxa de
amortização
(%)
10

Software e sistemas (b)

20

Software em desenvolvimento (c)
Acordo de não competição (d)
Ágio (f)
Total
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20

31 de dezembro de
2019

Compras

Reduções

Amortização

30 de setembro de
2020

3.588

837

(311)

(901)

3.213

6.790

6.334

(6)

(718)

12.400

6.337

1.845

-

-

8.182

20.159

-

-

(4.425)

15.734

9.961

-

(1.115)

(1.622)

7.224

17.147

-

-

-

17.147

63.982

9.016

(1.432)

(7.666)

63.900

31 de dezembro de 2018

Compras

Reduções

Amortização

30 de setembro de 2019

4.220

760

-

(1.107)

3.873

2.532

3.394

(18)

(464)

5.444

4.313

1.278

-

5.591

26.058

-

-

(4.425)

21.633

5.509

-

-

42.632

5.432

(18)

5.509
(5.996)

42.050
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(a) Relacionado ao direito de usar a localização comercial de restaurantes;
(b) Valores referentes ao direito de uso de licenças de software;
(c) Refere-se aos custos de implantação do ERP, projeto que ainda se encontra em andamento;
(d) Acordo de Não Concorrência no valor total de R $ 29.500 e vigência de cinco anos (de 2 de fevereiro de 2018 a 27 de fevereiro
de 2023) com ex-Diretor (tratado como parte relacionada até 2 de fevereiro de 2018, vide nota 5);
(e) Refere-se a direitos readquiridos relativos a aquisições de restaurantes franqueados em 2019;
(f) Refere-se ao reconhecimento do ágio na aquisição das cinco franquias adquiridas em 2019.
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12. IMPAIRMENT

Para o período findo em 30 de junho de 2020, a Companhia realizou o teste de redução
ao valor recuperável de seus ativos de longa duração (ativo imobilizado, intangível
incluindo ágio e direito de uso de ativos) das unidades geradoras de caixa (UGC), que
são identificadas no nível do segmento operacional, ao qual o ágio e os ativos de vida
longa são alocados, bem como para as UGCs adicionais com ativos de vida longa
alocados. Para 30 de setembro de 2020, a Companhia concluiu que não há indicadores
de redução ao valor recuperável de seus ativos imobilizados, intangíveis incluindo ágio
e direito de uso de ativos.
(i) Principais premissas do teste de redução ao valor recuperável
A administração determinou a margem bruta com base em suas expectativas de
desenvolvimento do mercado, projeções e condições para cada UGC. A Companhia
administra as UGCs e acompanha o desempenho com base em três segmentos:
Madero, Jeronimo e Outros.
A taxa de crescimento da receita é baseada nas expectativas da administração de
desenvolvimento do mercado no contexto do COVID-19, incluindo a consideração do
impacto do COVID-19 nas receitas em 2020, enquanto também contempla a estratégia
de crescimento existente da Companhia para o período de previsão, que inclui o
crescimento orgânico previsto com a adição de 77 novos restaurantes entre 1º de
janeiro de 2019 e 30 de setembro de 2020.
A taxa de crescimento de longo prazo não excede a taxa de crescimento média de longo
prazo para o setor de alimentos no qual a UGC opera e é composta principalmente pela
inflação esperada.
As taxas de crescimento médias ponderadas utilizadas são consistentes com as
previsões incluídas nos relatórios da indústria e no plano estratégico de negócios da
Companhia aprovado pelo Conselho de Administração e é baseado em uma inflação de
4%.
Os fluxos de caixa futuros estimados foram descontados à taxa média ponderada do
custo de capital (WACC), que é reconciliada com uma taxa de desconto estimada antes
de impostos de 14,7% para Madero, 15,1% para Jeronimo e 14,6% para Outros em 30
de junho de 2020, que reflete uma taxa de retorno do participante do mercado.
A Companhia também realizou análises de sensibilidade para outras premissas
importantes, como receita líquida. Uma redução de 3.000 pontos base nas receitas
previstas para cada UGC não teria resultado no reconhecimento de uma perda por
redução ao valor recuperável.
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13. CONTAS A PAGAR
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

Contas a pagar

81.620

79.930

Passivo circulante

81.620

79.930

As contas a pagar a fornecedores referem-se à aquisição de materiais para a fabricação
de produtos, aquisição de bens para revenda, compra de imobilizado para novos
restaurantes e contas a pagar a prestadores de serviços relacionadas à propaganda e
publicidade para a rede de restaurantes.
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14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS

A movimentação das captações para o período findo em 30 de setembro de 2020 e 2019 está demonstrada a seguir:

Entradas
de novos
empréstimo
s

Encargos
médios
anuais - %

31 de
dezembro
de 2019

Capital de giro,
Crédito Direto ao
Consumidor (CDC),
Certificado de
Direitos Creditórios
do Agronegócio
(CDCA)

5,81

246.243

203.224

4131

5,18

80.891

160.000

Debentures
Finame/Proger/BND
ES
Outros

Parcela circulante
Parcela não circulante
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7,13
7,34
7,06

(-)
Pagamento
de principal

(-)
Amortização
de juros

(3.122)

(1.668)

-

(80.000)

Custos de
transação

Acréscim
o de
juros

30 de
setembro de
2020

(13.524)

18.337

449.490

(891)

776

160.776

-

-

80.000

(2.000)

-

-

78.000

6.550

-

-

(545)

(286)

234

5.953

17.580

-

-

(4.864)

(1.313)

364

11.767

351.264

443.224

(5.122)

(87.077)

(16.014)

19.711

705.986

93.058
258.206

420.822
22.402

(4.216)
(906)

(87.077)
-

(16.014)
-

17.874
1.837

424.447
281.539
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Capital de giro, Crédito
Direto ao Consumidor
(CDC), Certificado de
Direitos Creditórios do
Agronegócio (CDCA)

Finame/Proger/BNDE
S
Debêntures
Outros

Encargos
médios
anuais - %

5,81
7,34
27,00
7,06

31 de dezembro de
2018

Entradas de
novos
empréstimo
s

58.659

Custos de
transação

(-)
Pagament
o de
principal

) Amortização
de juros

156.424

(56.757)

(694)

694

158.326

11.790

10.721

(11.818)

(1.950)

1.950

10.693

451.694

-

(379.000)

(162.095)

89.401

-

3.502

18.959

(2.615)

(474)

474

19.846

525.645

186.104

(450.190)

(165.213)

92.519

188.865

Acréscimo
juros

de

Parcela circulante

514.745

24.254

(450.190)

(165.213)

89.875

13.471

Parcela não circulante

10.900

161.850

-

-

2.644

175.394

25 of 57

Madero Indústria e Comércio S.A.
Notas explicativas das demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas (não auditadas)
(Todos os valores em milhares de reais a não ser quando indicado de outra forma)
(Tradução livre do original em Inglês)

A segregação do tipo de dívida na parcela circulante e não circulante é demonstrada a seguir:
30 de setembro de 2020
Circulante
Não circulante
Capital de giro, Crédito Direto ao Consumidor (CDC), Certificado
de Direitos Creditórios do Agronegócio (CDCA)
4131
Debêntures
Finame/BNDES
Outros
Total Empréstimos e financiamentos
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31 de dezembro de 2019
Circulante
Não circulante

174.940

272.550

3.901

242.342

160.776
80.000
1.846
6.885
424.447

4.108
4.881
281.539

80.891

-

1.642
6.624
93.058

4.908
10.956
258.206
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Os financiamentos da Companhia destinam-se principalmente a investimentos em
expansão estratégica de restaurantes, modernização de máquinas, veículos e
implementos, e para renegociações de dívidas ou melhoria do fluxo de caixa. As
amortizações são principalmente mensais, determinadas pelos contratos com
instituições financeiras.
a) Capital de Giro, Crédito Direto ao Consumidor (CDC), Certificado de Direitos
Creditórios do Agronegócio (CDCA) e Contrato de Empréstimo (Lei nº 4.131):
Referem-se a empréstimos tomados em bancos comerciais e usados como capital de
giro e para fins de investimentos.
Em 19 de fevereiro de 2020, celebramos um contrato de empréstimo de capital de giro
com o Banco Itaú Unibanco S.A. no valor total de EUR 33,9 milhões. Este contrato
vence juros a uma taxa fixa de 0,45% ao ano e o principal é pago em duas parcelas em
23 de novembro de 2020 e 22 de fevereiro de 2021 (data de vencimento final). O valor
total deste empréstimo foi desembolsado e permanece pendente. Além disso, em 19 de
fevereiro de 2020 (efetivo a partir de 21 de fevereiro de 2020), celebramos uma
operação de swap em relação ao contrato de empréstimo de capital de giro mencionado
acima, com o Banco Itaú Unibanco SA, com valor nocional agregado de R$ 160 milhões
e um prazo com vencimento em duas parcelas em 23 de novembro de 2020 e 22 de
fevereiro de 2021, coincidindo com os respectivos prazos das duas parcelas do contrato
de empréstimo para capital de giro.
Em 27 de março de 2020, celebramos um contrato de empréstimo de capital de giro
com o Banco Santander (Brasil) S.A., Agência de Luxemburgo, no valor total de R$ 54
milhões, garantido por um investimento de R$ 5,4 milhões em CDBs emitidos pelo
Banco Santander (Brasil) S.A. e recebíveis de cartão de crédito. Este contrato é
remunerado pela taxa do CDI mais 5,5% ao ano e o principal vence em 1º de abril de
2021 (data de vencimento final). Na data deste documento, todos os valores deste
empréstimo foram desembolsados e permanecem em aberto.
Em 16 de abril de 2020, celebramos um contrato de empréstimo de capital de giro com
o Banco do Brasil S.A. no valor total de R$ 50 milhões, garantido por um investimento
de R$ 5,0 milhões em CDBs emitidos pelo Banco do Brasil S.A e recebíveis de cartão
de crédito. Este contrato tem incidência de juros pela taxa do CDI mais 5,5% ao ano e
o principal vence em 16 de março de 2023. Até a presente data, todos os valores deste
empréstimo foram desembolsados e permanecem em aberto.
Em 4 de agosto de 2020, a Companhia firmou termo de compromisso com o Banco
BTG Pactual SA para uma linha de crédito de R$ 100 milhões (cédula de crédito
bancário, ou CCB), garantida por um investimento de R $ 5,0 milhões em CDBs de
emissão do Banco BTG Pactual SA e recebíveis de cartão de crédito. Essa linha de
crédito incide juros a taxa do CDI mais 5,0% ao ano e tem prazo de um ano.
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Esta linha de crédito prevê que a Companhia deve manter uma relação dívida
financeira líquida / EBITDA inferior a 2,5: 1,0, e a verificação do cumprimento deste
covenant só terá início a partir de junho de 2021.
a)

Finame - BNDES:

Obtidos por meio de linhas de crédito operadas por bancos comerciais, e utilizados na
aquisição de máquinas, eletrodomésticos, equipamentos e veículos.
b)

Debêntures:

Em 26 de março de 2015, a Companhia assinou a escritura de emissão da primeira
emissão de debêntures conversíveis em ações, na modalidade de colocação privada,
com emissão em 02 de abril de 2015.
Os recursos captados por meio da emissão de 86 debêntures, totalizando R$ 86.500,
foram destinados à liquidação antecipada de empréstimos e à aplicação em novos
restaurantes.
Em 07 de junho de 2017, a Companhia assinou a escritura da segunda emissão de
debêntures conversíveis em ações, na modalidade de colocação privada, com emissão
em 28 de junho de 2017. Os recursos obtidos por meio da emissão de 166 debêntures,
totalizando R$ 50.000, foram destinados a investimentos em novos restaurantes,
contêineres e expansão da fábrica.
Com esta nova emissão, as debêntures consolidadas da Companhia totalizaram 252.
Essas debêntures foram atualizadas monetariamente com base em juros fixos anuais e
com vencimento final em 2 de junho de 2021.
Em 22 de março de 2018, a Companhia assinou a escritura da 3ª emissão de
debêntures conversíveis em ações, em regime de colocação privada, com emissão em 5
de abril de 2018. Os recursos obtidos por meio da emissão de 1.520 novas debêntures
conversíveis em ações, todas nominativas e escriturais -entrada, no valor total de
R$ 379.000, destinou-se, entre outros fins, à expansão da rede de restaurantes da
Companhia e ao resgate de debêntures da 1ª e 2ª séries.
Em decorrência dessas emissões, foi constituída garantia sobre 51% das ações da
Companhia em favor da GDC Partners Trust Services DTVM Ltda, (representante dos
debenturistas).
Em conexão com a assinatura do acordo de investimento assinado em 24 de janeiro de
2019, as debêntures foram liquidadas em 4 de setembro de 2019 pelo valor total de
R$ 531.230, resultando em uma multa de pré-pagamento de R$ 9.712 que foi
reconhecida como uma despesa financeira (nota 25).
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Em 19 de agosto de 2020, concordamos em emitir duas séries de debêntures não
conversíveis no valor total de R$ 160 milhões - R$ 80 milhões para cada série a ser
emitida, garantida por recebíveis de cartão de crédito, a ser totalmente adquirida pelo
Banco Itaú BBA SA como único investidor nas debêntures.
A primeira série de R$ 80 milhões foi emitida em setembro de 2020 e o montante foi
utilizado para quitar o empréstimo de capital de giro com o Itaú (4131) visto que o
vencimento era em setembro de 2020. A segunda série será emitida pela Companhia
para alongar o trabalho empréstimo de capital com o Itaú (4131) com vencimento em
novembro de 2020.
As debêntures rendem juros à taxa do CDI mais 3,6% ao ano e têm prazo de um ano
após as datas de emissão das respectivas séries (em setembro e novembro de 2020).
As debêntures preveem que a Companhia deve manter uma dívida bruta inferior a
R$ 715 milhões em dezembro de 2020 e R$ 780 milhões em junho de 2021 e uma
relação dívida financeira líquida / EBITDA inferior a 2,5: 1,0 medido a partir de março
de 2021.
14.1 Garantias
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia garantiu o montante de R$ 30.247
(R$ 28.514 em 2019) com imobilizado, R$ 58.200 com recebíveis (R$ 32.000 em
2019) e R$ 15.400 com investimentos (não havia garantias de investimentos em 2019 )
para financiar a compra de mercadorias, para abrir novos restaurantes e outras
decisões estratégicas de expansão. Os recebíveis estão garantidos pelos emissores de
cartões em operações com cartão de crédito e os bens estão sujeitos à alienação
fiduciária até o final do contrato ou adiantamento.
14.2 Covenants
A Companhia possui cláusulas restritivas sobre empréstimos e financiamentos, as
quais restringem a capacidade de tomada de decisões, podendo exigir vencimento
antecipado ou refinanciamento de dívidas caso a Companhia não cumpra essas
cláusulas restritivas.
Os covenants exigem que a relação entre a dívida líquida e o EBITDA ajustado seja
inferior a 2,5 durante a vigência do contrato.
A Companhia obteve waiver para todos os covenants previstos e não cumpridos nos
contratos de empréstimos e financiamentos em 30 de junho de 2020 conforme
explicado a seguir:
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Em 30 de junho de 2020, em vista da incerteza resultante da pandemia COVID-19,
buscamos e obtivemos uma renúncia do Banco Bradesco SA com relação a algumas das
obrigações da Companhia decorrentes de seus três certificados de direitos de crédito
do agronegócio (Certificados de Direitos Creditórios do Agronegócio ), ou CDCAs,
estruturados pelo Banco Bradesco SA, no valor total de R$ 240,0 milhões, incluindo:
(i) uma renúncia temporária suspendendo as cláusulas da Companhia de manter certos
índices financeiros e cessão fiduciária de recebíveis como garantia por um período de
45 dias contados de 30 de junho de 2020; (ii) renúncia temporária suspendendo o
direito do Banco Bradesco de antecipar as obrigações da Companhia nos termos dos
CDCAs por qualquer descumprimento dos covenants mencionados no item (i) por um
período de 45 dias contados a partir de 30 de junho de 2020; e (iii) autorizar a
Companhia a tomar medidas para reforçar a garantia subjacente aos CDCAs incluindo
como garantia os direitos creditórios a receber relativos às vendas por meio da
plataforma online Ifood.com, sujeito a certas exceções. Em 31 de julho de 2020,
renegociamos com o Banco Bradesco S.A. algumas das obrigações da Companhia
segundo esses três CDCAs: (i) uma suspensão do compromisso da Companhia de
manter certos índices financeiros até o primeiro mês após a publicação de suas
demonstrações financeiras do exercício fiscal de 2021; (ii) aumento da taxa de juros
aplicável ao CDI mais 3,0% ao ano durante o período do item (i) acima; e (iii) caso a
Companhia consiga cumprir seus covenants antes do vencimento do prazo do item (i)
acima, a taxa de juros aplicável retorna à taxa CDI mais 1,35% ao ano.
Em 5 de agosto de 2020 (conforme complementado pela nota de esclarecimento
datada de 7 de agosto de 2020), em face da incerteza decorrente da pandemia COVID19, buscamos e obtivemos o waiver do Banco do Brasil S.A. nos termos deste contrato,
especificando que o a verificação pelo Banco do Brasil S.A. do cumprimento por nós de
seus covenants nos termos deste contrato somente terá início a partir de 4 de janeiro
de 2021 e que nenhuma antecipação das obrigações da Companhia decorrente do não
cumprimento de seus covenants ocorrerá antes de 4 de janeiro de 2021.
Em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019, estávamos em conformidade
com as cláusulas restritivas de nossos contratos de empréstimo. Acreditamos que a
decisão administrativa de outubro de 2020 com relação à Operação Carne Fraca
(Operação Carne Fraca) não representa uma violação de nossos contratos de
financiamento. No entanto, existe o risco de que a decisão administrativa de outubro
de 2020 possa ser interpretada como uma aceleração do vencimento de certos
contratos de financiamento e, portanto, possamos ser forçados a reembolsar os valores
pendentes relacionados, o que pode ter efeitos adversos materiais sobre nossa posição
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de caixa . Não temos conhecimento de qualquer interpretação feita pelos respectivos
bancos e contestaremos qualquer interpretação, caso seja feita (ver notas 18 e 30).
15. SALÁRIOS E ENCARGOS
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

Salários e encargos sociais

24.377

26.285

Provisão para folha de pagamento

40.525

27.332

Parcelas da previdência social (a)

18.776

19.572

236

351

83.914

73.540

Passivo circulantes

67.458

55.921

Passivos não circulantes

16.456

17.619

83.914

73.540

Outros

(a) A Companhia optou por aderir ao Programa Especial de Regularização
Tributária (PERT) para quitar o débito previdenciário, no valor total de
R$ 26.816, a ser pago em 145 parcelas mensais com vencimento em dezembro
de 2030, com saldo remanescente de R$ 18.776 em 30 de setembro de 2020 e
R$ 19.572 em 31 de dezembro de 2019, com taxa de juros baseada na SELIC
(taxa básica do Banco Central do Brasil).
16. OBRIGAÇÕES FISCAIS
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

9.682

25.070

30.428

31.583

277

424

19.096

19.945

59.483

77.022

Passivo circulante

20.926

35.136

Passivo não circulante

38.557

41.886

59.483

77.022

Impostos federais a pagar (a)
Impostos estaduais a pagar (b)
Impostos municipais a pagar
Impostos a pagar parcelados (c)
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(a) Refere-se principalmente ao Programa de Integração Social (PIS) e à
Contribuição Social sobre a Receita (COFINS).
(b) Refere-se ao Imposto sobre Vendas e Prestação de Serviços (ICMS), que é
segregado no curto e no longo prazo devido ao benefício fiscal concedido pelo
Poder Público (Programa Competitivo do Paraná) que amplia o prazo de
pagamento.
(c) A Companhia optou pela adesão ao PERT para quitar dívidas de tributos,
Contribuições Federais e Tributos Municipais, no valor total de R $ 34.783, a
serem pagos em 145 parcelas mensais até dezembro de 2030, com saldo
remanescente de R $ 19.096 em 30 de setembro de 2020 e R $ 19.945 em 31
de dezembro de 2019, com a taxa de juros baseada na SELIC (taxa básica do
Banco Central do Brasil).
17. RECEITA DIFERIDA
30 de setembro de 2020
Receita de allowance (a)
Up front fee (b)
Subsídio do governo (c)
Outros

Passivos circulantes
Passivos não circulantes

a)

b)
c)

31 de dezembro de 2019

808

1.669

4.938

6.065

18.524

19.239

-

4

24.270

26.977

5.864

8.302

18.406

18.675

24.270

26.977

A receita de provisão é um bônus recebido pela Companhia pela abertura de
uma nova unidade em determinado local, como em um shopping center, onde
a contraparte acredita que ter um Restaurante Madero atrairá mais clientes.
Essa receita é diferida e reconhecida ao longo do tempo do contrato,
geralmente 5 anos a duração do contrato.
Taxa de exclusividade que algumas Companhias pagam à Madero para vender
apenas os seus produtos nos restaurantes. Essa receita é diferida e reconhecida
ao longo do prazo do contrato, geralmente 4 anos.
Refere-se a subvenções governamentais para aquisição de terrenos cujos
marcos determinados pelo concedente já tenham sido cumpridos (ampliação
da planta fabril). São registrados como despesas ao longo da vida útil do bem
construído (planta fabril) que é liquidado em 56 anos.
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18. PROVISÕES PARA CONTINGÊNCIAS

Com base nos riscos prováveis e processos tributários e trabalhistas, a Companhia
constituiu provisão no montante de R $ 8.870 em 30 de setembro de 2020 (R $ 8.041
em 31 de dezembro de 2019), conforme segue:
Fiscal (a)
Trabalhista
Civil
Total

(a)

30 de setembro de 2020
6.706
2.106
58
8.870

31 de dezembro de 2019
7.699
142
200
8.041

Os processos tributários que representam perdas prováveis referem-se a
discussões relacionadas a tributos federais, substancialmente relacionados ao
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) em operações entre Companhias do
grupo.

Ações judiciais com possíveis contingências
A administração, com base nas informações de seus assessores jurídicos, calcula as
contingências com risco de perda classificadas como possíveis da seguinte forma:

Fiscal (a)
Trabalhista (b)
Civil (c)
Total

(a)

(b)
(c)

30 de setembro de 2020
62.612

31 de dezembro de 2019
62.533

8.714

3.533

205

4.544

71.531

70.610

Refere-se principalmente a impostos e contribuições sobre suas operações de
períodos anteriores, em relação à forma como seu modelo societário foi
estruturado. A administração efetuou as operações de acordo com a legislação,
porém pode ocasionar a possibilidade de divergência de interpretação quanto ao
tratamento tributário e previdenciário, pelo que a contingência foi avaliada como
possível;
A Companhia e suas controladas são partes em processos trabalhistas e com base
nas informações de seus assessores jurídicos estima o montante total de R$ 8.714
como contingência possível;
A redução refere-se principalmente à Operação Carne Fraca que havia sido
divulgada como contingência possível em 31 de dezembro de 2019 no valor total
de R $ 4.427, (com base na multa inicialmente recomendada pela ControladoriaGeral da União (Controladoria-Geral) da União, ou “CGU”). Em 16 de outubro de
2020, a CGU concluiu que a Companhia havia efetuado pagamentos indevidos de
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dinheiro e carne aos fiscais do MAPA e aplicou uma multa de R$ 446 e a
Companhia registrou o valor como “Outras Obrigações” como de 30 de setembro
de 20. Em sua decisão, a CGU confirmou que a Companhia cooperou com a
investigação e comunicou o assunto às autoridades. A multa é inferior a 10% do
valor inicialmente recomendado pelas CGU. Em 28 de outubro de 2020,
apelamos dessa decisão administrativa, que suspendeu os efeitos da condenação
enquanto a decisão estiver disponível em nosso site.
19. OUTRAS OBRIGAÇÕES

30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

Aquisição de novas unidades (a)
Aquisição de ativos
Provisões (b)
Acordo de não competição (c)
Others

18.692
18.652
7.596
1.957
46.897

24.762
1.743
5.912
14.932
2.269
49.618

Passivo circulante
Passivo não circulante

27.583
19.314
46.897

29.989
19.629
49.618

(a)
(b)

(c)

Esses valores referem-se a contraprestação diferida a pagar pela aquisição de
franquias em 2019 e por aquisições anteriores a 2017 a serem pagas até 6 de
maio de 2021.
O aumento da linha de provisões tem como base a demanda de crescimento da
operação de entrega, implantação do programa “Tamo Junto” (programa de
apoio a desligamentos durante a pandemia) e gastos com consultoria no
processo de oferta pública inicial.
Contrato de não concorrência no valor total de R $ 29.500 e vigência de cinco
anos (de 2 de fevereiro de 2018 a 27 de fevereiro de 2023) com ex-Diretor
(tratado como parte relacionada até 2 de fevereiro de 2018, vide nota 5).
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20. PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Capital social e reserva de capital
O capital autorizado está dividido em 45.000.000 ações ordinárias. O capital subscrito
e integralizado da Companhia em 30 de setembro de 2020 era de R $ 722.964 e era
composto por 31.725 mil ações ordinárias.

Em 31 de dezembro de 2019
Participação adicional – Madrid (a)
Em 30 de Setembro de 2020

Número de ações
(milhares)
29.953

Capital

Total

722.964

722.964

1.772
31.725

722.964

722.964

Todas as ações emitidas estão totalmente integralizadas em 30 de setembro de 2020.
A Companhia possui apenas uma classe de ações ordinárias.
(a) Com base nos resultados operacionais da Companhia para o exercício findo em 31
de dezembro de 2019, a participação final de Madrid foi definida em 27,61% e a
Companhia emitiu ações em 2020 relacionadas a esta participação adicional.
O investimento feito por Madrid inclui certas garantias em caso de descumprimento
do Acordo de Acionistas ou conflito, relacionado a uma investigação em andamento
iniciada em 2016 pela Polícia Federal Brasileira em Curitiba, de nosso acionista
controlador, como o direito de um bônus de subscrição de até 10% das ações emitidas
e em circulação da Madero a serem transferidas para Madrid das ações detidas pelo
acionista controlador em caso de qualquer descumprimento ou conflito.
Acreditamos que a probabilidade de responsabilidade criminal para nosso acionista
controlador é remota.
20.1 Lucro por ação
a) Lucro básico por ação
O lucro básico por ação é calculado dividindo o lucro atribuível aos acionistas da
Madero pela média ponderada do número de ações ordinárias emitidas e em circulação
durante os períodos de nove meses findos em 30 de setembro:
30 de setembro
de 2020

30 de setembro
de 2019

(243.721)

(108.920)

Numerador

Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Companhia
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Denominador

Número médio ponderado de ações ordinárias em
circulação (em milhares de ações)
Prejuízo básico por ação (em reais)

31.303

28.443

(7,79)

(3,83)

b) Lucro diluído por ação
O lucro diluído por ação é calculado ajustando-se a quantidade média ponderada de
ações ordinárias em circulação para presumir a conversão de todas as ações ordinárias
potenciais com efeitos diluidores. As ações com base nas opções de compra de ações
(vide nota 21.2), as ações a serem emitidas para Madrid e as Debêntures conversíveis
em ações conforme explicado acima são as únicas categorias da Companhia de ações
ordinárias potenciais com efeitos diluidores.
30 de setembro
de 2020

30 de setembro
de 2019

(243.721)

(108.920)

31.303

28.443

-

-

31.303

28.443

(7,79)

(3,83)

Numerador

Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Companhia
Denominador

Número médio ponderado de ações ordinárias em
circulação (em milhares de ações)
Efeito de diluição
Número de ações ordinárias em circulação ajustado
de acordo com o efeito de diluição (em milhares de
ações)
Prejuízo diluído por ação (em reais)

A tabela a seguir apresenta a média ponderada das ações potenciais e as respectivas
despesas financeiras relacionadas a elas que são excluídas do cálculo do lucro líquido
diluído (prejuízo) por ação ordinária para os períodos apresentados porque sua
inclusão teria um efeito anti-dilutivo:
30 de setembro de
2020

30 de setembro de
2019

-

(79.536)

420

11.028
1.388

Numerador

Despesa de juros sobre dívida conversível
(líquida de impostos)
Denominador (em milhares de ações)

Conversão presumida de dívida conversível
Acordo de Madrid (ver nota 19)
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Stock options

Número médio ponderado de ações ordinárias
para lucro diluído por ação (milhares)

566

-

986

12.416

21. PAGAMENTO BASEADO EM AÇÕES

21.1 Ações restritas
(a) Prêmio Executivo 2017
Em 29 de setembro de 2017, a Companhia emitiu 1.951.965 ações (equivalente a 8,5%
de participação) por um valor agregado em dinheiro de R$ 1.952 (R$ 1,00 por ação)
para alguns dos executivos da Companhia (o “Prêmio Executivo de 2017”). Em conexão
com o Prêmio Executivo de 2017, cada um dos executivos celebrou um acordo com o
acionista controlador da Companhia, que principalmente (i) prevê que as ações
restritas sejam adquiridas parcialmente (50%) imediatamente após a consumação de
uma oferta pública inicial ("IPO") das ações da Companhia e continuar a adquirir em
tranches (10%) em cada aniversário do IPO daí em diante e (ii) prevê certos direitos de
compra e venda por e entre o acionista controlador da Companhia e os executivos com
base na estimativa valor das ações utilizando um múltiplo do EBITDA, que é aplicado
em tranches iguais anualmente ao longo de um período de 10 anos.
O valor justo estimado do Prêmio Executivo 2017 na data da outorga era de
aproximadamente R$ 36,7 milhões. Antes de a consumação de um IPO ser considerada
provável, a despesa está sendo reconhecida em uma base de aquisição gradual ao longo
do cronograma de aquisição de 10 anos. Assim que a consumação de um IPO for
considerada provável, as despesas de compensação serão reconhecidas em uma base
de aquisição gradativa sobre o cronograma de aquisição dependente do IPO, incluindo
um ajuste único na data em que o IPO for determinado como provável. Para cada
período findo em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2019, a despesa de
remuneração foi de aproximadamente R$ 3.176 e R$ 4.389, respectivamente.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia possuía despesa de remuneração não
reconhecida de R$ 9,7 milhões. Se a realização de um IPO fosse considerada provável
em 30 de setembro de 2020, aproximadamente R$ 4,8 milhões teriam sido
reconhecidos na despesa de compensação imediatamente e aproximadamente R$ 2,2
milhões, R$ 1,2 milhão, R$ 0,8 milhão, R$ 0,4 milhão e R$ 0,2 milhão seriam
reconhecido em cada um dos anos findos em 31 de dezembro de 2020, 2021, 2022,
2023 e 2024.
(b) JOA Investimentos S.A.
Em 29 de setembro de 2017, a Companhia emitiu 137.786 ações (equivalente a 0,6%
de participação) pelo valor de R$ 137.786 (R$ 1,00 por ação) para a JOA (o “Prêmio
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JOA 2017”). Em 2 de janeiro de 2019, a JOA adquiriu 91.857 ações adicionais
(equivalente a 0,4% de participação) diretamente do acionista controlador da
Companhia por R$ 91.857 (R$ 1,00 por ação) (o "Prêmio JOA 2019") (em conjunto, os
"Prêmios JOA" ) Em conexão com os Prêmios JOA, JOA celebrou um acordo com o
acionista controlador da Companhia, que dá direito a JOA de colocar as ações restritas
ao acionista controlador da Companhia em troca de um valor fixo no aniversário de um
ano da data de concessão e naquele montante fixo acrescido de juros daí em diante.
Após a passagem do tempo (três anos) ou consumação de um IPO, JOA tem o direito
de vender suas ações restritas (após o período inicial de carência) em vez de exercer
sua opção de venda.
O valor justo estimado do Prêmio JOA 2017, que foi reconhecido proporcionalmente
ao longo do seu período inicial de aquisição (de 29 de setembro de 2017 a 29 de
setembro de 2018), foi de aproximadamente R$ 6,7 milhões e o valor justo estimado
do Prêmio JOA 2019, que foi reconhecida durante o período inicial de carência (de 2
de janeiro de 2019 a 2 de janeiro de 2020) foi de aproximadamente R$ 6,7 milhões.
Para cada período findo em 30 de setembro de 2020 e 30 de setembro de 2019, a
despesa de remuneração foi de aproximadamente R$ 18 e R$ 4.895, respectivamente.
Em 01 de julho de 2020, o acionista majoritário Luiz Renato Durski Junior adquiriu
100% das ações pertencentes à JOA Investimentos S.A. em um total de 229.643 ações,
equivalente a 0,72% das ações da Companhia.
21.2 Stock Options
Em 17 de outubro de 2019, a Companhia concedeu opções de ações para selecionar
funcionários com o objetivo de reter e atrair pessoal qualificado que fará uma
contribuição efetiva para o desempenho da Companhia. A concessão consistiu em três
tipos de remuneração baseada em ações, com o valor justo estimado de cada um
(determinado usando um modelo Black Scholes) e os principais dados resumidos
abaixo:

Preço de exercício
Valor justo da ação
estimado
Data inicial de exercício
Regras de vesting
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Plan 1

Plan 2

Plan 3

R$1.00
R$ 81.63

R$1.00
R$ 81.63

R$98.42
R$ 98.42

30/06/2021
25% após a
consumação do
IPO (*) e em 25%
das parcelas em
cada um dos três

30/06/2021
25% após a
consumação do
IPO (*) e em 25%
das parcelas em
cada um dos três

30/06/2021
20% após (i)
consumação do
IPO (*) ou (ii) um
ano de aniversário
da data de
concessão e em
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Recurso de Caixa para
liquidação

primeiros
aniversários do
IPO

primeiros
aniversários do
IPO

parcelas de 20%
em cada um dos
primeiros quatro
aniversários do
IPO

Os destinatários
têm direito a
indenizações
rescisórias caso
deixem a
Companhia antes
da consumação do
IPO (**)
R$ 80,87

N/A

N/A

Valor justo estimado da
R$ 80,87
opção
Opções outorgadas
374.420
118.694
Valor justo estimado da
R$30.278
R$ 9.599
outorga
(*) As ações adquiridas só podem ser vendidas seis meses após o IPO

R$ 41,13
70.907
R$ 2.916

(**) As indenizações por rescisão são calculadas com base em um múltiplo do EBITDA
e adquiridos em tranches nos primeiros nove aniversários da data de outorga. O
recurso de liquidação em dinheiro expira após a consumação de um IPO.
Em 30 de setembro de 2020, a Companhia tinha despesa de remuneração não
reconhecida de R $ 42,8 milhões. Se a realização de um IPO fosse considerada provável
em 30 de setembro de 2020, aproximadamente R $ 10,4 milhões teriam sido
reconhecidos como despesa de compensação imediatamente e aproximadamente R
$ 4,9 milhões, R $ 16,9 milhões, R $ 7,7 milhões, R $ 2,9 milhões e R $ 0,1 milhão
seriam reconhecido em cada um dos anos findos em 31 de dezembro de 2020, 2021,
2022, 2023 e 2024.
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22. RECEITA OPERACIONA LÍQUIDA

Abaixo está a reconciliação entre a receita bruta e a receita líquida da Companhia.
Período de três meses encerrado
30 de setembro
30 de setembro
de 2020
de 2019
Receita de
vendas
Receita de
serviços
Receita
operacional
bruta
Impostos e
contribuições
Devoluções e
descontos

Período de nove meses encerrado
30 de setembro
30 de setembro
de 2020
de 2019

206.801

246.810

589.023

699.778

2.495

1.206

7.304

4.509

209.296

248.016

596.327

704.287

(16.826)

(27.858)

(55.830)

(80.192)

(6.160)

(4.233)

(13.561)

(12.253)

186.310

215.925

526.936

611.842

22.1 Receita de vendas
Refere-se a transferências de mercadorias para franqueados, filiais e consumidores
finais, onde essas vendas são reconhecidas na medida em que a Companhia cumpre a
obrigação de performance.
22.2 Receita de serviços
Refere-se ao recebimento de royalties, taxa administrativa e publicidade das franquias,
sendo pagos de acordo com o percentual sob o volume de faturamento, conforme
estabelecido em contrato.
Royalties: 6% sobre o faturamento;
Publicidade: 4% no faturamento;
Taxa administrativa: 5% sobre o faturamento.
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22.3 Impostos e contribuições / Devoluções e descontos
Refere-se às deduções fiscais que incidem sobre as vendas e serviços prestados, bem como
todas as devoluções e descontos incorridos no período.
23. CUSTOS E DESPESAS
Período de três meses encerrado
30 de
30 de
setembro de
setembro de
2020
2019
Custo com matéria
prima
Mão de obra e despesas
relacionadas

Período de seis meses encerrado
30 de
30 de
setembro de
setembro de
2020
2019
(163.127)

(50.866)

(58.254)

(151.452)

(60.187)

(64.492)

(200.079)

(178.264)

(1.011)

(7.163)

(3.584)

(19.436)

Restaurantes

(39.396)

(40.109)

(130.441)

(111.278)

Administrativo
Ocupação e despesas
relacionadas
Outras despesas
operacionais
Gerais e
administrativas
(excluindo mão de obra
e ocupação)
Despesa com
depreciação e
amortização

(19.780)

(17.220)

(66.054)

(47.551)

(18.684)

(52.528)

(52.411)

(7.911)

(49.264)

(22.942)

(8.641)

(50.960)

(24.599)

(26.793)

(98.785)

(69.512)

(6.918)

(11.045)

(18.854)

Cozinha Central

Despesas pré-abertura

(a)

(17.713)
(22.656)

(12.789)
(35.991)
(3.936)

Custos de pré-abertura consistem nas despesas incorridas antes de uma abertura,
principalmente: (i) Despesas de funcionários; (ii) Despesas de treinamento; (iii)
Gastos com a abertura da equipe de treinamento e demais membros da equipe de
suporte; (iv) despesas de viagem e hospedagem para nossa equipe de treinamento
inicial e outro membro da equipe de suporte e (v) autorizações e licenciamento.
Todos esses custos incorridos antes da abertura do restaurante e são registrados
como despesa no período em que a despesa é incorrida.
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24. OUTRAS RECEITAS (DESPESAS), LÍQUIDAS
Período de três meses
encerrado
30 de
30 de
setembro de
setembro de
2020
2019

Período de nove meses
encerrado
30 de
30 de
setembro de
setembro de
2020
2019

Outras despesas
Contingências civis

(443)

-

(443)

-

Outros

(469)

(163)

(719)

(572)

Total

(912)

(163)

(1.162)

(572)

Other income
Alocação de receira upfront

568

575

1,909

1,620

Outros

658

531

1,854

3,424

1,226

1,106

3,763

5,044

314

943

2,601

4,472

Total
Outras receitas (despesas)
operacionais, líquidas
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25. DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS

Período de três meses encerrado
30 de setembro
30 de setembro
de 2020
de 2019

Período de nove meses encerrado
30 de setembro
30 de setembro
de 2020
de 2019

Despesas
Financeiras
Juros de
financiamentos
Juros impostos
Multa de
debêntures
Taxa de
antecipação de
recebíveis
Encargos com
arrendamento
Outras
despesas

Receita
financeira
Descontos e
bonus ganhos
Receita de
aplicação
financeira
Despesa
financeira
líquida

(6.333)

(22.696)

(19.711)

(82.807)

(391)

(836)

(1.195)

(3.167)

-

(9.712)

-

(9.712)

(141)

(419)

(1.511)

(1.157)

(10.314)

(5.864)

(29.268)

(16.928)

(972)

(2.623)

(4.542)

(2.641)

(18.151)

(42.150)

(56.227)

(116.412)

4

144

9

380

1.166

1.617

3.047

3.232

1.170

1.761

3.056

3.612

(16.981)

(40.389)

(53.171)

(112.800)

26. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL

26.1 Diferido
Em 31 de dezembro de 2019, a Administração da Companhia, com base em suas projeções de
resultados, entendeu que os saldos de prejuízos fiscais e bases negativas de Imposto de Renda
e Contribuição Social sobre prejuízo fiscal acumulado seriam compensados com lucros
tributáveis futuros e reconheceu o imposto diferido ativos. Em 30 de setembro de 2020, devido
ao impacto da COVID-19 nas operações, a Companhia reavaliou a recuperabilidade dos ativos
fiscais diferidos e com base nas perdas acumuladas nos últimos anos, não reconheceu ativos
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fiscais diferidos nessas demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas
não auditadas (inicialmente desreconhecido em 30 de junho de 2020).
Segue abaixo a apresentação do valor dos impostos diferidos ativos não reconhecidos:
30 de
setembro
de 2020
Ativos
Prejuízo fiscal e base negativa de CSLL
Provisão para perdas de estoque
Provisão para contingência trabalhista
Provisão para indenização (Grupo 1 do Plano de Stock Options)
Provisão para ativos e passivos de leasing
Outras provisões
Total de créditos fiscais líquidos

322.354
740
2.980
2.340
23.664
3.211
355.289

Ativos fiscais diferidos

120.798

Movimentação dos saldos líquidos de imposto de renda e contribuição social diferidos do
período encerrado em 30 de setembro de 2020 são mostrados abaixo:
Saldos em 31 de Dezembro de 2019
Efeitos da receita para o período de 30 de setembro de 2020
Ativos fiscais diferidos totais não reconhecidos em 30 de setembro de 2020
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26.2 Corrente
O lucro e a contribuição social correntes nas controladas são calculados com base no regime de lucro presumido, conforme
demonstrado a seguir:
Período de três meses encerrado
30 de setembro
30 de setembro
de 2020
de 2019
(Perda) Lucro antes do imposto de renda
Despesa com imposto de renda e contribuição social à alíquota
nominal brasileira promulgada - 34%
Distribuições para partes relacionadas
Despesas não dedutíveis para fins fiscais
Prejuízos fiscais a compensar (prejuízos fiscais não reconhecidos)
(a)
Diferença de regime tributário (b)
Benefício de receita (despesa) de imposto de renda e contribuição
social conforme reportado
Taxa efetiva de imposto
Benefício corrente de imposto de renda e contribuição (despesa)
social conforme reportado
Benefício de imposto de renda e contribuição social diferido
(despesa) conforme reportado
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Período de nove meses encerrado
30 de setembro
30 de setembro
de 2020
de 2019

(34.991)

(48.509)

(157.415)

(96.996)

11.897

16.493

53.521

32.979

(5.093)

(11.551)
255

(19.029)

(22.904)
55.174

(6.804)
(11.897)

(16.748)
9.834
(18.210)

(120.798)
(139.827)

(88.153)
13.950
(41.933)

-

(1.717)

(86.306)

(8.954)

0.0%

3.5%

54.8%

9.2%

-

(1.717)

(1.822)

(8.954)

-

-

(84.484)

-
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(a)
(b)

Reflete o efeito de prejuízos fiscais a compensar para os quais nenhum ativo
fiscal diferido foi reconhecido para os períodos anteriores a 31 de dezembro
de 2019 e 30 de setembro de 2020, conforme explicado acima.
Efeito do diferente regime fiscal denominado método do lucro presumido
aplicado para algumas subsidiárias, neste regime os impostos sobre o
rendimento eram calculados com base na receita total em vez do lucro
tributável considerando taxas específicas definidas pela natureza da receita

27. GESTÃO DE RISCO E INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Instrumentos financeiros por categoria
30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

Custo amortizado

Custo amortizado

Ativo
Caixas e equivalentes de caixa

147.334

96.718

Investimentos financeiros

15.400

-

Contas a receber de clientes

45.684

58.458

208.418

155.176

(81.620)

(79.930)

(705.986)

(351.264)

(83.914)
(59.483)

(73.540)
(77.022)

(46.455)

(49.618)

(578.632)

(515.492)

(1.556.090)

(1.146.866)

Passivos
Contas a pagar
Empréstimos e financiamentos
Obrigações de seguridade social (a)
Obrigações fiscais (a)
Outras obrigações (b)
Financiamento de leasing

(a)
(b)

Compreende o valor dos impostos a pagar parcelado.
Compreende o valor de Aquisição de ativos, aquisição de novas unidades e Acordo
de Não Concorrência.

O Madero acredita que os instrumentos financeiros reconhecidos nessas
demonstrações financeiras intermediárias consolidadas condensadas não auditadas ao
custo amortizado são substancialmente semelhantes ao seu valor justo. No entanto,
por não possuírem mercado ativo, poderiam ocorrer variações no caso de Madero
decidir por liquidar ou realizá-los antecipadamente.
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27.1 Gestão de risco
Com o objetivo de atender às suas necessidades operacionais, bem como de reduzir sua
exposição a riscos financeiros, decorrentes da natureza dos seus negócios e estrutura
operacional, a Companhia realiza operações envolvendo instrumentos financeiros,
todos registrados em contas patrimoniais.
Os riscos envolvidos são administrados por meio da definição de estratégias que são
elaboradas e aprovadas pela administração, em conexão com sistemas de controle e
determinados limites de posições. A Companhia não contrata instrumentos financeiros
para fins especulativos.
Os riscos aos quais a Companhia está exposta são descritos a seguir:
(i) Risco de mercado
Esse risco decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos insumos
utilizados no processo produtivo, principalmente as carnes. Essas oscilações de preços
podem aumentar substancialmente os custos operacionais, não sendo possível para a
Companhia assegurar a inclusão parcial ou total desse aumento no preço de venda de
seus produtos. Para mitigar esses riscos, a Companhia administra os estoques por meio
da constituição de estoques regulatórios dessas matérias-primas.
(ii) Risco operacional
O risco operacional é o risco de perdas diretas ou indiretas resultantes de uma ampla
variedade de causas associadas aos processos da Companhia, pessoal, tecnologia e
infraestrutura, e fatores externos, como riscos de mercado e de liquidez, como aqueles
decorrentes de requisitos legais e regulamentares e, em geral padrões aceitos de
comportamento corporativo. Os riscos operacionais surgem de todas as operações da
Companhia.
O objetivo da Companhia é gerenciar o risco operacional para evitar a ocorrência de
perdas financeiras e danos à sua reputação, buscando eficiência de custos e evitando
procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade.
A alta administração é principalmente responsável pelo desenvolvimento e
implementação de controles que tratam dos riscos operacionais. Essa responsabilidade
é apoiada pelo desenvolvimento dos padrões gerais da Companhia para a gestão de
risco operacional.
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(iii) Risco de liquidez
A administração tem responsabilidade geral pela gestão do risco de liquidez, levando
em consideração a necessidade de captação de recursos de curto, médio e longo prazo.
A Companhia busca administrar seu risco de liquidez mantendo reservas adequadas e
contratando linhas de crédito bancário e linhas de crédito consideradas adequadas com
base no monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e combinando
os perfis de vencimento de seus ativos e passivos financeiros.
Não obstante, em 30 de setembro de 2020, o capital circulante líquido negativo da
Companhia aumentou para - R$ 426.353 (de - R$ 150.767 em 31 de dezembro de 2019).
Este fato está relacionado principalmente ao maior nível de investimentos realizados
em novos restaurantes, bem como à redução nas vendas devido ao COVID-19 no
segundo trimestre de 2020. Na data deste relatório, a geração de caixa operacional,
estimada para os próximos 12 meses e novas linhas de crédito obtidas não serão
suficientes para atender aos compromissos de curto prazo existentes, no entanto, a
Companhia continuará a discutir com os bancos parceiros para adiar os empréstimos
existentes e obter novas linhas de crédito quando necessário para apoiar a operação
(conforme explicado mais adiante na nota 2.1).
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27.2. Tabelas de risco de liquidez
As tabelas a seguir detalham os prazos de vencimento contratuais remanescentes das obrigações da Companhia, bem como os
prazos de amortização contratuais. As tabelas foram elaboradas de acordo com os fluxos de caixa não descontados dos passivos
financeiros, com base na data mais próxima em que a Companhia deve liquidar as respectivas obrigações, e incluem os fluxos de
caixa de juros e principal.
Em 30 de setembro de 2020
Contas a pagar
Empréstimos e financiamentos (1)

Menos de um
ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e
três anos

Entre três e
quatro anos

Mais de
quatro anos

Total

(81.620)

-

-

-

-

(81.620)

(467.050)

(96.210)

(105.585)

(89.810)

(30.540)

(789.195)

Obrigações previdenciaárias

(68.032)

(2.501)

(2.542)

(2.589)

(14.720)

(90.384)

Obrigações fiscais

(12.069)

(26.605)

(32.349)

(21.660)

(20.799)

(113.482)

Passivos de arrendamento

(78.921)

(79.195)

(79.464)

(79.016)

(489.411)

(806.007)

Outras obrigações

49 of 57

(33.105)

(14.325)

-

-

-

(47.430)

(740.797)

(218.836)

(219.940)

(193.075)

(555.470)

(1.928.118)
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Em 31 de dezembro de 2019
Contas a pagar
Empréstimos e financiamentos (1)
Obrigações previdenciaárias
Obrigações fiscais
Passivos de arrendamento
Outras obrigações
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Menos de um ano

Entre um e
dois anos

Entre dois e três
anos

Entre três e
quatro anos

Mais de quatro
anos

(79.930)
(112.501)
(2.016)
(2.050)
(67.272)
(19.338)
(283.107)

(26.332)
(2.141)
(2.183)
(67.487)
(17.827)
(115.970)

(94.609)
(2.268)
(2.325)
(67.713)
(2.667)
(169.582)

(89.486)
(2.415)
(2.476)
(66.769)
(161.146)

(84.362)
(18.475)
(18.733)
(398.979)
(520.549)

Total
(79.930)
(407.290)
(27.315)
(27.767)
(668.220)
(39.832)
(1.250.354)
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(1) - O montante não descontado foi calculado com base na curva de rendimentos
forward das taxas de referência às quais os empréstimos estão indexados,
ponderadas até ao vencimento de cada prestação.
(i) Risco de taxa de juros
Este é o risco de que mudanças nos preços de mercado, como taxas de juros, afetem a
receita ou o valor dos instrumentos financeiros da Companhia. A política da
Companhia é minimizar sua exposição ao risco de mercado, buscando diversificar a
aplicação de recursos em taxas pós-fixadas.
Os empréstimos da Companhia são representados, basicamente, por operações de
Finame, Proger e cartão BNDES e capital de giro, os quais estão sujeitos a encargos
financeiros como os usualmente praticados no mercado.
(ii) Risco de Crédito
O risco de crédito é o risco de perda financeira para a Companhia se um cliente ou
contraparte de um instrumento financeiro deixar de cumprir suas obrigações
contratuais e surgir principalmente de contas a receber de clientes da Companhia. Os
valores contábeis dos ativos financeiros e dos ativos contratuais representam a
exposição máxima de crédito. As vendas para clientes de varejo devem ser liquidadas
em dinheiro ou usando os principais cartões de crédito, reduzindo o risco de crédito.
Não há concentração significativa de risco de crédito, seja pela exposição a clientes
individuais, setores específicos da indústria e / ou regiões.
(iii) Gestão de capital
Os objetivos da Companhia na gestão de capital são os de salvaguardar a sua
capacidade de continuidade operacional de forma a proporcionar rentabilidade aos
acionistas e benefícios aos demais stakeholders, além de proporcionar a melhor gestão
de caixa de forma a obter os menores custos de financiamento na combinação de
capital próprio ou de terceiros.
A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem. Este índice
corresponde à dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido (déficit). A dívida líquida
é calculada como o total de empréstimos menos caixa e equivalentes de caixa.
Os índices em 30 de setembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019 eram os seguintes:

Empréstimos
Menos: Caixa e equivalentes de caixa
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30 de setembro de 2020

31 de dezembro de 2019

705.986

351.264

(147.334)

(96.718)
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Dívida líquida

558.652

254.546

Patrimônio líquido

272.054

501.672

2,05

0,51

Razão dívida líquida/ patrimônio líquido

28. TRANSAÇÕES NÃO CAIXA
Financiamento não monetário e transações de
investimento
Aquisição de ativo imobilizado por meio de
fornecedores (nota 10)
Aquisição de imobilizado por meio de empréstimos
(nota 10) - 15.990
Adoção inicial do IFRS 16
Reconhecimentos subsequentes do IFRS 16 (nota 9)

30 de setembro de
2020

30 de setembro de
2019

13.872

33.709

-

15.990

-

313.585

65.214

19.912

79.086

383.196

29. INFORMAÇÕES POR SEGMENTO

Os segmentos operacionais são relatados de maneira consistente com o relatório
interno fornecido ao principal tomador de decisões operacionais. O principal tomador
de decisões operacionais, responsável pela alocação de recursos e pela avaliação de
desempenho dos segmentos operacionais, é o Conselho de Administração, que também
toma as decisões estratégicas do Grupo.
O principal decisor operacional analisou o negócio da Madero, Jeronimo, Outros e da
Cozinha Central, conforme acima descrito:
i) Madero: serviço de mesa completo em amplo espaço com cardápio de carnes,
hambúrgueres e uma variedade de pratos clássicos brasileiros em ambiente
descontraído adequado para negócios e famílias;
ii) Jeronimo: um conceito de fast-casual dining em espaço mais enxuto, com menu
focado nos nossos hambúrgueres planos. Jeronimo é um conceito rápido e casual
centrado na tecnologia, projetado com foco na demografia milenar. Ele oferece um
menu de preços modestos focado em hambúrgueres esmagados e batatas fritas
servidos em um ambiente vibrante e conveniente.
iii) Outros: Principalmente relacionados às operações do restaurante “A Sanduicheria
do Junior Durski”.
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iv) Cozinha Central: unidade de produção automatizada que produz essencialmente
todos os alimentos consumidos nos nossos restaurantes.
A informação corporativa compreende os itens que não podem ser atribuídos aos
demais segmentos, nomeadamente os relacionados com a gestão financeira
corporativa.
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Política de contabilidade
O desempenho do segmento é medido com base no EBITDA, uma vez que as despesas financeiras, os impostos líquidos e de renda
são administrados dentro do nível corporativo e não são alocados aos segmentos operacionais. O EBITDA para o segmento é
definido como o lucro (prejuízo) antes do imposto de renda no período de seis meses ajustado pela depreciação e amortização.
A apresentação dos resultados do segmento e a reconciliação com o lucro líquido (prejuízo) antes do imposto de renda na
demonstração do resultado consolidada é a seguinte:
Período de nove meses encerrado
Em 30 de setembro de 2020
Receita do segmento

Madero
388.393

Jeronimo
101.833

Outros
2.668

Cozinha
Central
34.042

Total
Segmento
526.936

Depreciação e amortização do segmento

(66.958)

(14.238)

(956)

(14.045)

(96.196)

EBITDA do segmento

102.043

13.098

(140)

18.591

133.592

Corporativo e não alocado

(139.051)

Depreciação e amortização

(98.785)

Receita financeira líquida

(53.171)

(Perda) lucro antes do imposto de renda
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Período de nove meses encerrado
Em 30 de setembro de 2019
Receita do segmento

Madero
523.057

Jeronimo
52.827

Outros
6.608

Cozinha
Central
29.350

Total
Segmento
611.842

Depreciação e amortização do segmento

(46.425)

(5.347)

(758)

(7.422)

(59.951)

208.563

16.508

4.706

12.938

242.716

EBITDA do segmento
Corporativo e não alocado

(157.401)

Depreciação e amortização

(69.512)

Receita financeira líquida

(112.800)

(Perda) lucro antes do imposto de renda

Em 30 de setembro de 2020
Receita do segmento
Depreciação e amortização do segmento
EBITDA do segmento
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(96.996)

Período de três meses encerrado
Cozinha
Total
Central
Segmento
14.827
186.310

Madero
131.471

Jeronimo
40.007

Outros
5

(21.622)

(4.766)

(85)

(7.844)

(34.317)

27.627

4.536

(307)

18.725

50.581
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Corporativo e não alocado

(32.600)

Depreciação e amortização

(35.991)

Receita financeira líquida

(16.981)

(Perda) lucro antes do imposto de renda

(34.991)

Em 30 de setembro de 2019
Receita do segmento

Período de três meses encerrado
Cozinha
Total
Central
Segmento
10.388
215.925

Madero
178.388

Jeronimo
24.424

Outros
2.724

Depreciação e amortização do segmento

(17.925)

(2.370)

(176)

(3.075)

(23.546)

EBITDA do segmento

71.083

6.284

4.221

4.149

85.737

Corporativo e não alocado

(67.064)

Depreciação e amortização

(26.793)

Receita financeira líquida

(40.389)

(Perda) lucro antes do imposto de renda

(48.509)
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30. EVENTOS SUBSEQUENTES

Conforme divulgado na nota 18, em 16 de outubro de 2020, em relação ao andamento
da Operação Carne Fraca, a CGU concluiu que a Companhia efetuou pagamentos
indevidos de dinheiro e carne aos fiscais do MAPA e aplicou multa de R$ 443
(aproximadamente US$ 80), bem como a publicação da decisão administrativa numa
única edição de jornal de grande circulação de grande circulação nacional e no nosso
sítio na internet pelo período de 30 dias. Em sua decisão, a CGU confirmou que Madero
cooperou com a investigação e divulgou o assunto às autoridades. A multa é inferior a
10% do valor recomendado inicialmente pelo relatório administrativo inicial da CGU,
que recomendou uma multa de aproximadamente R$ 4,5 milhões (US$ 1,1 milhão). A
Companhia recorreu do referido relatório administrativo o que suspendeu os efeitos
da condenação, inclusive a publicação da decisão.

***************
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