








MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A

BALANÇO PATRIMONIAL
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota Nota
Explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016 Explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

ATIVO PASSIVO E PASSIVO A DESCOBERTO

CIRCULANTE CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa 3 4.493           133              7.074                   2.077               Fornecedores 13 30.793              16.758              50.252                     25.834             
Contas a receber 4 1.554           1.675           14.055                 12.710             Empréstimos e financiamentos 14 29.797              34.643              33.583                     39.632             
Contas a receber com partes relacionadas 5 17.296         11.630         -                       -                   Obrigações sociais 15 8.723                5.097                28.082                     19.017             
Estoques 6 9.348           5.290           19.322                 11.628             Obrigações fiscais e tributárias 16 1.410                3.576                18.765                     22.007             
Impostos a recuperar 7 829              434              892                      518                  Receita diferida 17 2.235                2.793                2.695                       2.954               
Adiantamentos a funcionários e fornecedores 8 1.107           848              2.284                   1.426               Outras obrigações 19 18.994              10.891              24.027                     12.776             
Outros ativos 9 1.349           889              4.220                   1.369               Total do passivo circulante 91.952              73.758              157.404                   122.220           
Total do ativo circulante 35.976         20.899         47.847                 29.728             

NÃO CIRCULANTE NÃO CIRCULANTE
Fornecedores 13 52                     -                    1.459                       1.395               

Partes relacionadas 5 14.264         1.921           432                      -                   Empréstimos e financiamentos 14 203.729            110.161            205.068                   112.129           
Estoques 6 -               -               5.182                   5.248               Obrigações sociais 15 6.211                4.075                22.991                     14.979             
Impostos a recuperar 7 971              664              971                      664                  Obrigações fiscais e tributárias 16 10.829              4.991                40.452                     23.803             
Investimentos em controladas 10 129.279       76.104         -                       -                   Partes relacionadas 5 35.580              26.354              1.205                       -                   
Outros Investimentos 153              11                775                      13                    Receita diferida 17 4.173                3.901                5.361                       4.474               
Imobilizado 11 94.990         57.623         293.263               169.493           Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 18 7.894                7.919                8.185                       8.096               
Intangível 12 698              721              16.847                 13.570             Outras obrigações 19 15.817              27.344              18.181                     29.488             

Total do ativo não circulante 240.355       137.044       317.470               188.988           Total do passivo não circulante 284.285            184.745            302.902                   194.364           

PASSIVO A DESCOBERTO
Capital social 20 22.964              20.875              22.964                     20.875             
Ajuste acumulado de conversão 1.380                1.238                1.380                       1.238               
Prejuízos acumulados (124.250)           (122.673)           (124.250)                  (122.673)          
Passivo a descoberto (99.906)             (100.560)           (99.906)                    (100.560)          

Participação de não controladores -                    -                    4.917                       2.692               
Total do passivo a descoberto (99.906)             (100.560)           (94.989)                    (97.868)            

TOTAL DO ATIVO 276.331       157.943      365.317             218.716         TOTAL DO PASSIVO 276.331          157.943          365.317                 218.716         

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A
 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em milhares de reais)

Nota
explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

RECEITA OPERACIONAL BRUTA 168.442              94.375             512.202                 306.588       
Receita c/ Venda de Mercadorias e Serviços Prestados 168.442              94.375             512.202                 306.588       

(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (29.763)               (13.899)            (69.512)                  (37.758)        
Impostos e Contribuições/Devoluções e Abatimentos (29.763)               (13.899)            (69.512)                  (37.758)        

28 RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 21 138.679              80.476             442.690                 268.830       

29 CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS 22 (93.303)               (53.029)            (99.114)                  (67.644)        

LUCRO BRUTO 45.376                27.447             343.576                 201.186       

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
30 Despesas gerais e administrativas 22 (41.965)               (26.451)            (79.662)                  (50.068)        

Despesas com vendas 22 -                      -                   (185.075)                (125.059)      
Equivalência Patrimonial 10 46.053                1.809               -                         -               
(Perdas)/ganhos em investimentos 10 (11.730)               (8.927)              (11.730)                  (8.927)          

32 Outras receitas e (despesas) operacionais 23 1.717                  (24.976)            1.465                     (27.347)        
(5.925)                 (58.545)            (275.002)                (211.401)      

LUCRO (PREJUÍZO) OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 39.451                (31.098)            68.574                   (10.215)        

RESULTADO FINANCEIRO
33 Despesas financeiras 24 (43.340)               (34.886)            (52.209)                  (46.796)        
34 Receitas financeiras 24 688                     98                    771                        130              

(42.652)               (34.788)            (51.438)                  (46.666)        
    

RESULTADO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (3.201)                 (65.886)            17.136                   (56.881)        

Imposto de renda e contribuição social 25 1.624                  -                   (15.258)                  (8.560)          

Lucro líquido (prejuizo) do exercício (1.577)                 (65.886)            1.878                     (65.441)        

Resultado atribuido aos:
Sócios controladores (1.577)                    (65.886)        
Sócios não controladores 3.455                     445              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO
(Valores expressos em milhares de reais)

31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

Lucro líquido (Prejuízo) do exercício (1.577)                (65.886)                             1.878 (65.441)            
Ajuste acumulado de conversão 142                                     1.238                    142 1.238

RESULTADO ABRANGENTE DO EXERCÍCIO (1.435)                (64.648)             2.020               (64.203)            

LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) ATRIBUÍVEL A:
   Sócios controladores (1.435)              (64.648)            
   Sócios não controladores 3.455               445

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A

(Valores expressos em milhares de reais)

Total atribuível
Capital Ajuste de avalizção Reserva de Prejuízos aos proprietários  Partic. de Não 
Social patrimonial Lucros Acumulados da controladora  Controladores Total

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2015 20.875                     -                          37                            (56.473)                   (35.561)                   2.140                       (33.421)                   

Variação cambial de investidas no exterior -                          1.238                       -                          -                          1.238                       -                          1.238                       

Lucro líquido (prejuízo) do exercício -                          -                          -                          (65.886)                   (65.886)                   445                          (65.441)                   

Transferência de lucros para compensação de prejuizos -                          -                          (37)                          37                            

Distribuição de lucros -                          -                          -                          (351)                        (351)                        (223)                        (574)                        

Aumento de participação de não controladores -                          -                          -                          -                          -                          330                          330                          

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 20.875                     1.238                       -                          (122.673)                 (100.560)                 2.692                       (97.868)                   

Capital Social integralizado (Nota 20) 2.089                       -                          -                          -                          2.089                       -                          2.089                       

Variação cambial de investidas no exterior -                          142                          -                          -                          142                          -                          142                          
-                          

Lucro líquido (prejuízo) do exercício -                          -                          -                          (1.577)                     (1.577)                     3.455                       1.878                       

Distribuição de lucros -                          -                          -                          -                          -                          (1.027)                     (1.027)                     

Diminuição de participação de não controladores -                          -                          -                          -                          -                          (203)                        (203)                        

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 22.964                     1.380                       -                          (124.250)                 (99.906)                   4.917                       (94.989)                   

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MADERO INDUSTRIA E COMERCIO S.A

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO 

(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota 
Explicativa 31/12/2017 31/12/2016 31/12/2017 31/12/2016

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) do exercício antes do imposto de renda e contribuição social (1.577)                     (65.886)            17.136                  (65.441)         

Reconciliação do lucro líquido com o caixa obtido nas operações:
Depreciação e amortização 11 e 12 7.615                       5.422               23.834                  14.083          
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 4 -                          (118)                 -                        (118)              
Provisão para riscos fiscais, cíveis e trabalhistas 18 (326)                        233                  (212)                      (51)                
Equivalência Patrimonial 10 (46.053)                   (1.809)              -                        -                    
Perdas/ganhos em investimentos 10 11.730                     8.927               11.730                  -                    
Outros -                          -                   142                       -                    
Baixa de imobilizado 11 3.618                       4.418               7.589                    6.702            
Baixa de intangível 12 -                          -                   444                       -                    
Juros incorridos sobre empréstimos e parcelamentos fiscais 24 41.488                     33.923             56.287                  41.717          

(Aumento) redução de ativos operacionais:
Contas a receber 4 e 5 (5.545)                     (5.869)              (1.345)                   856               
Estoques 6 (4.058)                     (294)                 (7.628)                   (131)              
Impostos a recuperar 7 (702)                        (734)                 (680)                      (810)              
Outras contas a receber 8 e 9 (718)                        (637)                 (3.708)                   469               

Aumento (redução) de passivos operacionais:
Fornecedores 13 14.087                     6.934               24.482                  12.450          
Adiantamentos de clientes -                          (2.259)              -                        (2.335)           
Obrigações fiscais e tributárias 16 455                          (2.233)              (11.015)                 21.431          
Obrigações sociais 15 5.762                       4.645               17.077                  19.659          
Receita diferida (286)                        6.267               629                       7.001            
Outras obrigações 19 (3.425)                     19.955             (56)                        25.281          
Pagamentos de imposto de renda e contribuição social -                          -                   (7.617)                   (2.484)           

Caixa líquido gerado/aplicado nas atividades operacionais 22.065                     10.885             127.089                78.279          

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
Aquisição de imobilizado 11 e 28 (40.752)                   (9.397)              (145.797)               (66.696)         
Aquisição de intangíveis 12 (236)                        (10)                   (5.564)                   (4.991)           
Aquisição de investimentos 10 (23.872)                   (7.102)              -                        -                    
Aquisição de outros investimentos (143)                        -                   (761)                      -                    
Venda de cotas de capital 10 5.162                       330                  -                        330               
Adiantamentos para futuro aumento de capital 10 -                          (3.266)              -                        -                    
Adiantamentos a partes relacionadas 5 e 28 -                          3.338               -                        3.701            

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (59.841)                   (16.107)            (152.122)               (67.656)         

FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
Emissão de debentures 14 50.000                     -                   50.000                  
Captações de empréstimos 14 e  28 28.363                     -                   33.800                  5.500            
Pagamento de empréstimos 14 e  28 (35.201)                   (10.907)            (42.697)                 (14.744)         
Distribuição de lucros -                          (351)                 (13.204)                 (574)              
Aumento de capital 2.089                       -                   2.131                    -                    
Partes relacionadas 5 e 28 (3.115)                     15.383             -                        (1.768)           

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 42.136                     4.125               30.030                  (11.586)         

AUMENTO/REDUÇÃO LÍQUIDOS DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA 4.360                       (1.097)              4.997                    (963)              

Caixa e equivalente de caixa no início do período 3 133                          1.230               2.077                    3.040            
Caixa e equivalente de caixa no fim do período 3 4.493                       133                  7.074                    2.077            

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

9 

 

1. CONTEXTO OPERACIONAL  

 

A Madero Indústria e Comércio S.A. (“Companhia”) localizada em Ponta Grossa – PR, foi 

constituída em 06 de abril de 2011 e tem como objeto social: (I) Fabricação de produtos de 

carne; (II) Fabricação de produtos de panificação industrial; (III) Fabricação de especiarias, 

molhos, temperos e condimentos; (IV) Fabricação de sorvetes e outros gelados comestíveis; 

(V) Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente; (VI) 

Comércio atacadista de outros produtos em geral, com predominância de produtos alimentícios; 

(VII) Depósitos de mercadorias para terceiros, exceto armazéns gerais e guarda-móveis; (VIII) 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, municipal; (IX) 

Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, 

interestadual e internacional; (X) Holdings de instituições não-financeiras; (XI) Gestão de 

ativos intangíveis não-financeiros; (XII) Serviços de arquitetura; (XIII) Design de interiores; 

(XIV) Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia; (XV) Comércio 

atacadista de livros, jornais e outras publicações; (XVI) Comércio varejista de livros; (XVII) 

Comércio atacadista de móveis e artigos de colchoaria; (XVIII) Comércio atacadista de outros 

equipamentos e artigos de uso pessoal e doméstico não especificados anteriormente; (XIX) 

Comércio atacadista de materiais de construção em geral; (XX) Comércio atacadista de 

produtos de higiene, limpeza e conservação domiciliar, com atividade de fracionamento e 

acondicionamento associada. A Companhia fornece seus produtos exclusivamente para os 

restaurantes pertencentes ao Grupo Madero e seus franqueados. 

 

Abaixo descrevemos as atividades dessas empresas e o quadro com a composição das mesmas 

e suas filiais: 

 

O Restaurante Madero Ltda. tem por objetivo social: (I) atividade de restaurante; (II) 

estacionamento de veículos; (III) Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente 

para consumo domiciliar; (IV) serviço de entrega rápida de alimentos; (V) bares e outros 

estabelecimentos especializados em servir bebidas; (VI) treinamento em desenvolvimento 

profissional e gerencial. O Madero Internacional Ltda. tem por objetivo social a participação 

no capital em outras sociedades como acionista ou quotista (holding) no exterior. As demais 

empresas têm por objetivo social a atividade de restaurante. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia possui participação acionária (vide percentual de 

participação na Nota 10) nas seguintes empresas:  

 

EMPRESA FILIAIS LOCALIZAÇÃO 

  

MADERO INTERNACIONAL LTDA. Curitiba - PR 

  

RESTAURANTE MADERO CONTAINER LTDA.  Curitiba - PR 

  Madero Container Umuarama Umuarama - PR 

  Madero Container Florianópolis Florianópolis - SC 

  Madero Container Araquari Araquari - SC 

  Madero Container Arapongas Arapongas - PR 

  Madero Container Lorena Lorena - SP 

  Madero Container Roseira Roseira - SP 

  Madero Container Taubaté Taubaté - SP 
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RESTAURANTE MADERO LTDA.  Curitiba - PR 

  Madero Relógio das Flores Curitiba - PR 

  Madero Champagnat Curitiba - PR 

  Madero Estação Curitiba - PR 

  Madero Jardim Social Curitiba - PR 

  Madero Palladium Curitiba - PR 

  Madero Shopping Curitiba Curitiba - PR 

  Madero Shopping Muller Curitiba - PR 

  Madero Pátio Batel Curitiba - PR 

  Madero Delivery Curitiba - PR 

  Madero Sports Bar Curitiba - PR 

  Madero Jardim das Américas Curitiba - PR 

  Madero Batel Curitiba - PR 

  Madero Treinamento Curitiba - PR 

  Madero Comendador Curitiba - PR 

  Madero Cascavel Cascavel - PR 

  Madero Crystal Curitiba - PR 

 Madero Maringá Catuai Maringá - PR 

 Madero Londrina Catuai Londrina - PR 

 Madero Arapongas  Arapongas - PR 

 Madero Maringá Park Maringá - PR 

 Madero Londrina Norte Londrina - PR 

   

RESTAURANTE MADERO INTERIOR SP LTDA. Ribeirão Preto - SP 

  Madero Bauru Bauru - SP 

  Madero Santa Úrsula Ribeirão Preto - SP 

  Madero Campinas Campinas - SP 

  Madero Santo André Santo André - SP 

  Madero São Caetano São Caetano do  Sul - SP 

  Madero Ayrton Senna São José dos Campos - SP 

  Madero Imigrantes São Bernardo do Campo - SP 

  Madero Rio Preto Iguatemi São Jose do Rio Preto - SP 

  Madero Granja Vianna Cotia - SP 

   

RESTAURANTE MADERO VILA OLÍMPIA LTDA. São Paulo - SP 

  Madero Taboão Taboão da Serra - SP 

  Madero Aclimação São Paulo - SP 

  Madero Indaiatuba Indaiatuba - SP 

  Madero Itu Itu - SP 

  Madero Mogi das Cruzes Mogi das Cruzes - SP 

  Madero Jundiaí Jundiaí - SP 

  Madero Mooca Shopping São Paulo - SP 

  Madero Funchal São Paulo - SP 

  Madero Rebouças São Paulo - SP 

  Madero João Moura São Paulo - SP 

   

RESTAURANTE MADERO SÃO PAULO LTDA  São Paulo - SP 

  Madero Tietê São Paulo - SP 

  Madero Itaim São Paulo - SP 

  Madero Morumbi  São Paulo - SP 

  Madero Depósito Morumbi São Paulo - SP 

  Madero Analia Franco São Paulo - SP 

  Madero Serrazul Itupeva - SP 

  Madero Maia Guarulhos Guarulhos - SP 

  Madero Parque da Cidade São Paulo - SP 

   

RESTAURANTE MADERO GOIAS LTDA  Goiânia - GO 

  Madero Passeio das Águas Goiânia - GO 

  Madero Anápolis Anápolis - GO 
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RESTAURANTE MADERO GOIÂNIA LTDA Goiânia - GO 

  Madero Jardim América Goiânia - GO 

  

RESTAURANTE MADERO SANTA CATARINA LTDA. São José - SC 

  Madero Garden Joinville Joinville - SC 

  Madero Lages Lages - SC 

  Madero Barra Velha Barra Velha - SC 

  Madero Brusque Brusque - SC 

  Madero Araranguá Araranguá - SC 

  Madero Jaraguá  Jaraguá do Sul – SC 

 Madero Itajaí Itajaí - SC 

  

RESTAURANTE MADERO FLORIANÓPOLIS LTDA. Florianópolis - SC 

  

RESTAURANTE MADERO SALVADOR LTDA. Salvador - BA 

  Madero Salvador Shopping Salvador - BA 

  

RESTAURANTE MADERO RIO DE JANEIRO LTDA. Rio de Janeiro - RJ 

  Madero Leblon Rio de Janeiro - RJ 

  Madero Villagemall Rio Rio de Janeiro - RJ 

  Madero MJX Niterói Niterói – RJ 

  Madero Norte Shopping Rio de Janeiro - RJ 

  Madero Pier Mauá Rio Rio de Janeiro - RJ 

  Madero Campo Grande Rio de Janeiro - RJ 

 Madero Norte Shopping Rio de Janeiro – RJ 

   

RESTAURANTE MADERO ESPIRITO SANTO LTDA. Vitoria - ES 

  Madero Vila Velha Vila Velha - ES 

   

RESTAURANTE MADERO PANTANAL LTDA. Cuiabá - MT 

  

RESTAURANTE MADERO CAMPO GRANDE LTDA.  Campo Grande - MS 

  

RESTAURANTE MADERO BRASÍLIA LTDA. Brasília - DF 

  Madero Shopping ID Brasília - DF 

  Madero Águas Claras Brasília - DF 

  Madero Park Shopping Brasilia Brasília - DF 

  

RESTAURANTE MADERO RIO GRANDE DO SUL LTDA. Porto Alegre - RS 

  Madero Boulevard Porto Alegre - RS 

  Madero Anita Garibaldi Porto Alegre - RS 

  Madero Canoas Canoas - RS 

  Madero PUC POA Porto Alegre - RS 

  Madero Novo Hamburgo Novo Hamburgo - RS 

  Madero Allesblau Igrejinha - RS 

  Madero Assis Brasil Porto Alegre - RS 

   

RESTAURANTE MADERO PIRACICABA LTDA. Piracicaba - SP 

  Madero Kennedy São Bernardo do Campo - SP 

  Madero Ifly SP São Paulo - SP 

  Madero Americana Americana - SP 

  Madero Vila Lobos São Paulo - SP 

  Madero Cambui Cambui - SP 

  Madero Rio Preto Iguatemi Piracicaba - SP 

  

RESTAURANTE MADERO FOZ DO IGUAÇU LTDA. Foz do Iguaçu - PR 

  

RESTAURANTE MADERO CONTAINER BRUSQUE LTDA. Brusque - SC 
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RESTAURANTE MADERO CONTAINER BARRA VELHA LTDA. Barra Velha - SC 

  

RESTAURANTE MADERO CASCAVEL LTDA. Cascavel - PR 

  

RESTAURANTE MADERO MINAS GERAIS LTDA. Juiz de Fora - MG 

  Madero BH Shopping Belo Horizonte - MG 

  Madero BH Cidade Administrativa Belo Horizonte - MG 

  Madero Shopping Cidade BH Belo Horizonte - MG 

  Madero Container Uberaba Uberaba - MG 

  Madero Minas Shopping Belo Horizonte - MG 

  

RESTAURANTE MADERO CONTAINER FAZENDA RIO GRANDE 

LTDA 
Fazenda Rio Grande - PR 

  

RESTAURANTE MADERO PAULISTA LTDA. Cotia - SP 

  Madero Tamboré Tamboré - SP 

  Madero Cidade São Paulo São Paulo - SP 

  Madero Market Place São Paulo - SP 

  Madero Galleria Paulista Campinas - SP 

  

RESTAURANTE MADERO RJ LTDA. Duque de Caxias - RJ 

Madero Rio Sul – RJ Rio de Janeiro - RJ 

Madero Nova Iguaçu – RJ Nova Iguaçu - RJ 

Madero Niterói Plaza – RJ Niterói – RJ 

  

RESTAURANTE MADERO RS LTDA. Santa Maria - RS 

  Madero Bento Gonçalves - RS Bento Gonçalves - RS 

  Madero Passo Fundo - RS Passo Fundo - RS 

 Madero Pelotas - RS Pelotas - RS 

  

RESTAURANTE MADERO PERNAMBUCO LTDA. Recife - PE 

 Madero Riomar Recife – PE Recife – PE 

    Madero Shoppin Recife - PE Recife – PE 

  

RESTAURANTE MADERO TOCANTINS LTDA. Palmas - TO 

  

RESTAURANTE MADERO PAULISTANO LTDA. São Paulo - SP 

  

RESTAURANTE MADERO CEARÁ LTDA Fortaleza – CE 

  

RESTAURANTE MADERO SERGIPE LTDA Aracaju - SE 

  

RESTAURANTE JERONIMO RS LTDA. Porto Alegre - RS 

  

RESTAURANTE JERONIMO ESTAÇÃO LTDA. Curitiba - PR 

  

RESTAURANTE JERONIMO BRASILIA LTDA Brasília - DF 

 

Além das filiais apresentadas acima a controlada Madero Internacional Ltda. possui 

participação acionária na Madero Restaurante LLC (“Madero Miami”), possuindo uma filial 

em Miami – EUA. 

 

(a) Combinação de negócios 

 

Em 5 de julho de 2017, a Companhia readquiriu a franquia Restaurante Madero Norte do 

Paraná Ltda. que possui 5 unidades sendo 2 Steakhouse’s e 2 Burguers localizados em 
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Londrina e Maringá e 1 Container localizado em Arapongas, pelo valor de R$ 6.000 que serão 

pagos em sete parcelas mensais. 

Os ativos adquiridos e passivos assumidos ao valor justo no processo de aquisição estão abaixo 

demonstrados. 

  

Valor Justo reconhecido na data 

de 05.07.2017  

  Madero Norte PR 

    

Ativo    
Caixa e equivalentes de caixa  927  

Imobilizado  8.117  

Outros ativos       34  

  9.078  

Passivo    

Fornecedores  1.407  

Obrigações sociais  664  
Obrigações trabalhistas e tributárias  3.070  

Empréstimos e financiamentos  1.718  

  6.859  

    

Total de ativos e passivos identificáveis adquiridos e passivos assumidos 

a valor justo 2.219  

Ágio (Nota explicativa 10)  3.781  

Valor total da compra  6.000  

 

(b) Capital circulante líquido negativo 

 

No encerramento do exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia e suas 

controladas apresentaram capital circulante líquido negativos nos valores de R$ 55.976 e de 

R$ 109.557 respectivamente, (em 2016 negativo nos valores de R$ 52.859 e R$ 92.492, 

respectivamente). Esse fato está relacionado, principalmente, às características da operação da 

Companhia, bem como ao elevado nível de investimento realizado em novos restaurantes. A 

geração de caixa operacional, prevista em orçamento para os próximos 12 meses, dos 

restaurantes em operação e os inaugurados até 31 de dezembro de 2017, no montante de 

aproximadamente de R$ 178.500 demonstra capacidade suficiente para atender aos 

compromissos assumidos e garantir a continuidade operacional da Companhia e do Grupo. 

 

(c) Aprovação das demonstrações financeiras 

 

A Administração do Madero Indústria e Comércio S.A. aprovou as demonstrações financeiras 

em 31 de janeiro de 2018. 
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2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS 

PRÁTICAS CONTÁBEIS 

 

As principais práticas contábeis aplicadas na preparação dessas demonstrações financeiras 

estão definidas abaixo. Essas práticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios 

apresentados, salvo disposição em contrário.  

 

2.1 CONTROLADAS 

 

Controladas são todas as entidades (incluindo as entidades estruturadas) nas quais a Companhia 

detém o controle. As controladas são totalmente consolidadas a partir da data em que o controle 

é transferido para a Companhia. A consolidação é interrompida a partir da data em que a 

Companhia deixa de ter o controle. 

 

Os ativos identificáveis adquiridos e os passivos e passivos contingentes assumidos para a 

aquisição de controladas em uma combinação de negócios são mensurados inicialmente pelos 

valores justos na data da aquisição. A Companhia reconhece a participação não controladora na 

adquirida, tanto pelo seu valor justo como pela parcela proporcional da participação não 

controlada no valor justo de ativos líquidos da adquirida. A mensuração da participação não 

controladora é determinada em cada aquisição realizada. Custos relacionados com aquisição 

são contabilizados no resultado do exercício conforme incorridos. 
 

Transações, saldos e ganhos não realizados em transações entre empresas da Companhia são 

eliminados 
 

2.2 CONVERSÃO DE MOEDA ESTRANGEIRA 

 

Moeda funcional e moeda de apresentação 

 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras de cada uma das empresas da Companhia são 

mensurados usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua (a 

"moeda funcional").  

 

As demonstrações financeiras individuais e consolidadas estão apresentadas em R$, que é a 

moeda funcional da Companhia e suas controladas. 
 

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 nas datas da avaliação, quando os itens 

são remensurados.  

 

Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa 

são apresentados na demonstração do resultado como receita ou despesa financeira. Todos os 

outros ganhos e perdas cambiais são apresentados na demonstração do resultado como "Outros 

ganhos (perdas), líquidos". 
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As alterações no valor justo dos títulos monetários em moeda estrangeira, classificados como 

disponíveis para venda, são separadas entre as variações cambiais relacionadas com o custo 

amortizado do título e as outras variações no valor contábil do título. As variações cambiais do 

custo amortizado são reconhecidas no resultado, e as demais variações no valor contábil do 

título são reconhecidas no patrimônio. 

 

As variações cambiais de ativos e passivos financeiros não monetários, como os investimentos 

em ações classificados como mensuradas ao valor justo por meio do resultado, são reconhecidos 

no resultado como parte do ganho ou da perda do valor justo. As variações cambiais de ativos 

financeiros não monetários, por exemplo, os investimentos em ações classificados como 

disponíveis para venda, estão incluídas na conta "Ajustes de avaliação patrimonial" no 

patrimônio líquido.  
 
Empresas da Companhia com moeda funcional diferente 
 

 Os resultados e a posição financeira de todas as entidades da Companhia (nenhuma das quais 
tem moeda de economia hiperinflacionária), cuja moeda funcional é diferente da moeda de 
apresentação, são convertidos na moeda de apresentação, como segue: 
 
Os ativos e passivos de cada balanço patrimonial apresentado são convertidos pela taxa de 
fechamento da data do balanço. 
 
As receitas e despesas de cada demonstração do resultado são convertidas pelas taxas de câmbio 
médias (a menos que essa média não seja uma aproximação razoável do efeito cumulativo das 
taxas vigentes nas datas das operações, e, nesse caso, as receitas e despesas são convertidas pela 
taxa das datas das operações). 
 
Todas as diferenças de câmbio resultantes são reconhecidas como um componente separado no 
patrimônio líquido, na conta "Ajustes de avaliação patrimonial". 
 
As seguintes controladas da Companhia têm moeda funcional diferente da moeda da 
Controladora: 
 

Empresa  País   Moeda funcional 

      
MADERO RESTAURANT LLC 
(Miami) 

 EUA  Dólar americano 

 

 

2.3 CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários e outras aplicações 
financeiras de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com 
risco insignificante de mudança de valor. 
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2.4 INSTRUMENTOS FINANCEIROS 
 
ATIVOS FINANCEIROS 
 
CLASSIFICAÇÃO, RECONHECIMENTO INICIAL E MENSURAÇÃO  
 
A Companhia classifica seus ativos financeiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes 
categorias: (i) mensurados ao valor justo por meio do resultado, (ii) empréstimos e recebíveis, 
(iii) mantidos até o vencimento e (iv) disponíveis para venda. A classificação depende da 
finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A Companhia determina a 
classificação dos seus ativos financeiros no momento do seu reconhecimento inicial, quando 
ela se torna parte das disposições contratuais do instrumento.  
 
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos, no caso de 
investimentos não designados a valor justo por meio do resultado, dos custos de transação que 
sejam diretamente atribuíveis à aquisição do ativo financeiro.  
 
Os ativos financeiros da Companhia incluem caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, 
contas a receber com partes relacionadas e outros ativos. 
 
EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS 
 
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com pagamentos fixos ou 
determináveis, não cotados em um mercado ativo. Após a mensuração inicial, esses ativos 
financeiros são contabilizados ao custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa 
de juros efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado é calculado 
levando em consideração qualquer desconto na aquisição e taxas ou custos incorridos.  
 
A amortização do método de juros efetivos é incluída na linha de receita financeira na 
demonstração de resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas como 
despesa financeira na demonstração de resultado.  
 
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).  
 
A Companhia designou nessa categoria as contas a receber, caixa e equivalentes de caixa, 
contas a receber com partes relacionadas e outros ativos. 
 
PASSIVOS FINANCEIROS  
 
RECONHECIMENTO INICIAL E MENSURAÇÃO 
 
Passivos financeiros são classificados como (i) mensurados a valor justo por meio do resultado, 
ou (ii) outros passivos financeiros. A Companhia determina a classificação dos seus passivos 
financeiros no momento do seu reconhecimento inicial. 
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Os passivos financeiros da Companhia incluem empréstimos e financiamentos, debêntures, 
fornecedores, contas a pagar e débitos com partes relacionadas. 
 

2.5 CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 
 
As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber pela venda de mercadorias 
ou prestação de serviços no curso normal das atividades da Companhia. 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.  
 

2.6 TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS 
 
Os contratos de mútuos entre as empresas são atualizados pelos encargos contratados quando 
aplicável. As transações de compras e vendas de insumos e produtos são efetuadas em 
condições e prazos pactuados entre as partes. 
 

2.7 ESTOQUES  
 

Os estoques são demonstrados no custo médio de aquisição, formação ou produção, os quais 

não superam os valores de mercado.  

 

2.8 INVESTIMENTOS 

 
Os investimentos em controladas são apresentados nas demonstrações financeiras individuais, 
e reconhecidos através do método de equivalência patrimonial. 
  

2.9 ATIVOS INTANGÍVEIS 

 
ÁGIO 
 
O ágio resulta da aquisição de controladas e representa o excesso da (i) contraprestação 
transferida; (ii) do valor da participação de não controladores na adquirida; e (iii) do valor justo 
na data da aquisição de qualquer participação patrimonial anterior na adquirida em relação ao 
valor justo dos ativos líquidos identificáveis adquiridos. Caso o total da contraprestação 
transferida, a participação dos não controladores reconhecida e a participação mantida 
anteriormente medida pelo valor justo seja menor do que o valor justo dos ativos líquidos da 
controlada adquirida, no caso de uma compra vantajosa, a diferença é reconhecida diretamente 
na demonstração do resultado. 
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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 cinco anos. 
 
Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. Os custos de desenvolvimento que são diretamente atribuíveis ao projeto e aos testes 
de produtos de software identificáveis e exclusivos, controlados pela Companhia são 
reconhecidos como ativos intangíveis. 
 
Os custos diretamente atribuíveis, que são capitalizados como parte do produto de software, 
incluem os custos com empregados alocados no desenvolvimento de softwares e uma parcela 
adequada das despesas indiretas aplicáveis. Os custos também incluem os custos de 
financiamento incorridos durante o período de desenvolvimento do software. 
 
Outros gastos de desenvolvimento que não atendam aos critérios de capitalização são 
reconhecidos como despesa, conforme incorridos. Os custos de desenvolvimento previamente 
reconhecidos como despesa não são reconhecidos como ativo em período subsequente. 
 
Os custos de desenvolvimento de softwares reconhecidos como ativos são amortizados durante 
sua vida útil estimada, não superior a cinco anos. 
 

2.10 IMOBILIZADO 

 

Está registrado ao custo de aquisição e deduzido da depreciação, calculada pelo método linear, 

de acordo com as taxas anuais mencionadas na Nota explicativa n° 11. 

 

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo pelo método linear, 

de modo que o valor do custo menos o seu valor residual após sua vida útil seja integralmente 

baixado. A vida útil estimada, os valores residuais e os métodos de depreciação são revisados 

na data do balanço patrimonial e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado 

prospectivamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há 

benefícios econômicos futuros resultantes do uso contínuo do ativo. Quaisquer ganhos ou 

perdas na venda ou baixa de um item do imobilizado são determinados pela diferença entre os 

valores recebidos na venda e o valor contábil do ativo e são reconhecidos no resultado. 

 

2.11 REDUÇÃO DO VALOR RECUPERÁVEL DOS ATIVOS NÃO FINANCEIROS 
 

Os ativos que têm uma vida útil indefinida, como o ágio, não estão sujeitos à amortização e são 

testados anualmente para identificar eventual necessidade de redução ao valor recuperável 

(impairment). As revisões de impairment do ágio são realizadas anualmente ou com maior 

frequência se eventos ou alterações nas circunstâncias indicarem um possível impairment. 

 

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 
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excede seu valor recuperável, o qual representa o maior valor entre o valor justo de um ativo 

menos seus custos de alienação 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 

(UGCs)). Para fins desse teste, o ágio é alocado para as Unidades Geradoras de Caixa ou para 

os grupos de Unidades Geradoras de Caixa que devem se beneficiar da combinação de negócios 

da qual o ágio se originou, e são identificadas de acordo com o segmento operacional. 

 

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. Impairment de ágio reconhecido no resultado do exercício não é revertido. 

 

2.12 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. 

 

2.13 EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS  

 

Os empréstimos 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 são classificados como passivo circulante, a menos que o Grupo tenha um 

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

do balanço. 

 

2.14 PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS, CÍVEIS E TRABALHISTAS  

 

Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal ou 

constituída como resultado de um evento passado e é provável que um recurso econômico seja 

requerido para saldar a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores 

estimativas do risco envolvido e consideradas suficientes para cobrir perdas futuras segundo a 

Administração da Companhia.  
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2.15 OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES  

 

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios 

econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor puder ser 

mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a 

Companhia possui uma obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, 

sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, 

quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias ou cambiais 

incorridas. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco 

envolvido.  

 

Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou liquidação é 

provável que ocorra nos próximos 12 meses. Caso contrário, são demonstrados como não 

circulantes. 

 

2.16 COMBINAÇÕES DE NEGÓCIOS 

 

Combinações de negócios são contabilizadas utilizando o método de aquisição. O custo de uma 

aquisição é mensurado pela soma da contraprestação transferida, avaliada com base no valor 

justo na data de aquisição, e o valor de qualquer participação de não controladores na adquirida. 

Para cada combinação de negócio, a Companhia mensura a participação de não controladores 

na adquirida pelo valor justo ou com base na sua participação nos ativos líquidos identificados 

na adquirida. Custos diretamente atribuíveis à aquisição são contabilizados como despesa, 

quando incorridos.  

 

Ao adquirir um negócio, a Companhia avalia os ativos e passivos financeiros assumidos com o 

objetivo de classificá-los e alocá-los de acordo com os termos contratuais, as circunstâncias 

econômicas e as condições pertinentes na data de aquisição.  

 

Se a combinação de negócios for realizada em estágios, o valor justo na data de aquisição da 

participação societária previamente detida no capital da adquirida é reavaliado a valor justo na 

data de aquisição, sendo os impactos reconhecidos na demonstração do resultado. 

 

Qualquer contraprestação contingente a ser transferida pela Companhia é reconhecida a valor 

justo na data de aquisição. Alterações subsequentes no valor justo da contraprestação 

contingente considerada como um ativo ou como um passivo são reconhecidas de acordo com 

o CPC 38 na demonstração do resultado ou em outros resultados abrangentes. Se a 

contraprestação contingente for classificada como patrimônio, não é reavaliada até que seja 

finalmente liquidada no patrimônio. 

 

Inicialmente, o ágio é mensurado como sendo o excedente da contraprestação transferida em 

relação aos ativos líquidos adquiridos (ativos identificáveis adquiridos líquidos e os passivos 

assumidos). Se a contraprestação for menor do que o valor justo dos ativos líquidos adquiridos, 

a diferença é reconhecida como ganho na demonstração do resultado. 
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O ágio adquirido em uma combinação de negócios é, a partir da data de aquisição, alocado a 

cada uma das UGCs da Companhia que se espera sejam beneficiadas pelas sinergias da 

combinação, independentemente de outros ativos ou passivos da adquirida serem atribuídos a 

essas unidades  

 

Quando um ágio faz parte de uma unidade geradora de caixa e uma parcela dessa unidade é 

alienada, o ágio associado à parcela alienada é incluído no custo da operação ao apurar-se o 

ganho ou a perda na alienação. O ágio alienado nessas circunstâncias é apurado com base nos 

valores proporcionais da parcela alienada em relação à unidade geradora de caixa mantida. 

 

2.17 OUTROS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTES E NÃO CIRCULANTES  

 

São demonstrados ao valor de custo ou realização, acrescidos, quando aplicável, dos 

correspondentes rendimentos e variações monetárias ou cambiais auferidos. 

 

2.18 IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  

 

O imposto de renda e a contribuição social na sociedade e suas controladas têm cálculos e 

reconhecimentos distintos, algumas são calculados e reconhecidos com base no lucro 

presumido, observando o regime de competência das receitas tributáveis e em outras o imposto 

de renda e a contribuição social são apurados com base no lucro real, ambos grupos de empresas 

determinado de acordo com a legislação tributária em vigor.  

 

2.19 RECONHECIMENTO DA RECEITA  

 

A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber, deduzida de 

quaisquer estimativas de descontos comerciais e/ou bonificações concedidos ao comprador e 

outras deduções similares. 

 

As receitas das vendas de produtos são reconhecidas quando todas as seguintes condições forem 

satisfeitas: 

 

 Já houve a transferência ao comprador dos riscos e benefícios relacionados à 

propriedade do produto; 

 

 A Sociedade e suas controladas não mantém envolvimento continuado na gestão dos 

produtos vendidos em grau normalmente associado à propriedade nem controle efetivo 

sobre tais produtos; 

 

 O valor da receita pode ser mensurado com confiabilidade; 

 

 Os benefícios econômicos associados à transação fluirão à sociedade e suas controladas;  

 

 Os custos incorridos ou a incorrer podem ser mensurados com confiabilidade. 
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As receitas de prestação de serviços são reconhecidas quando efetivamente realizadas, ou seja, 

quando os seguintes aspectos tiverem sido cumulativamente atendidos:  

 

 Haja a evidência da existência de contrato;  

 

 O serviço tenha sido efetivamente prestado;  

 

 O preço esteja fixado e determinado; e 

 

 O recebimento seja provável. 

 

2.20 RECEITA COM FRANQUIA 

 

As receitas com franquias são cobradas pela utilização contínua de direitos concedidos por 

contrato ou por outros serviços prestados durante o prazo acordado, sendo reconhecidas como 

receitas quando os serviços forem prestados ou os direitos utilizados. Tal receita é diferida e 

reconhecida no resultado do exercício em conformidade com o regime de competência. Em 

média essa receita é reconhecida no período de 5 (cinco) anos. 

 

2.21 JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS SIGNIFICATIVAS 

 

A aplicação das políticas contábeis exige da Administração o exercício de julgamento e a 

elaboração de estimativas, que levam em conta a experiência histórica e avaliação subjetiva de 

riscos.  Em consequência, os efeitos reais dos eventos estimados podem diferir das estimativas, 

exigindo sua reavaliação contínua. 

 

Os efeitos decorrentes de revisões das estimativas contábeis são reconhecidos no período em 

que a revisão ocorre, se afetar apenas esse período, e também em períodos posteriores, se a 

revisão afetar também períodos futuros. 

 

Ativos e passivos significativos sujeitos a essas estimativas e premissas incluem o valor residual 

e vida útil do ativo imobilizado e intangível, provisão para redução ao valor recuperável, 

provisão para créditos de liquidação duvidosa, provisão para ajuste ao valor realizável dos 

estoques, provisão para riscos cíveis, tributários, trabalhistas e mensuração de instrumentos 

financeiros. 

 

PERDA POR REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS NÃO FINANCEIROS 

 

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo ou 

unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o valor justo 

menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos de vendas é 

baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares ou preços de 

mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor em uso é baseado 

no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam do orçamento para os 

próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização com as quais a Companhia 

ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros significativos que melhorarão a base 



MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

23 

 

de ativos da unidade geradora de caixa objeto de teste. O valor recuperável é sensível à taxa de 

desconto utilizada no método de fluxo de caixa descontado, bem como aos recebimentos de 

caixa futuros esperados e à taxa de crescimento utilizada para fins de extrapolação. 

 
IMPOSTOS 
 

Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos e ao 

valor e época de resultados tributáveis futuros. Dada a natureza de longo prazo e a 

complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais e as 

premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes futuros na 

receita e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões, com base em 

estimativas cabíveis, para possíveis consequências de auditorias por parte das autoridades 

fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões baseia-se em vários 

fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e interpretações divergentes dos 

regulamentos tributários pela entidade tributável e pela autoridade fiscal responsável. Essas 

diferenças de interpretação podem surgir numa ampla variedade de assuntos, dependendo das 

condições vigentes no respectivo domicílio da Companhia. 

 

PROVISÕES PARA RISCOS TRIBUTÁRIOS, CÍVEIS E TRABALHISTAS  

 

A Companhia reconhece provisão para causas tributárias, cíveis e trabalhistas. A avaliação da 

probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as 

jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 

ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são 

revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de 

prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 

com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

 

2.22 APURAÇÃO DO RESULTADO  

 

O resultado é apurado pelo regime de competência do exercício. 

 

A Companhia reconhece as despesas com pessoal nos restaurantes como despesas com vendas, 

visto que estas despesas não estão diretamente relacionadas ao produto vendido pelos 

restaurantes e se referem a um esforço de venda pela Companhia. 

 

2.23 NORMAS, ALTERAÇÕES E RESPECTIVAS INTERPRETAÇÕES NOVAS E 

REVISADAS, JÁ EMITIDAS E AINDA NÃO ADOTADAS 

 

As alterações das normas existentes a seguir foram publicadas e serão obrigatórias para 

períodos contábeis subsequentes, ou seja, a partir de 1º de janeiro de 2018. Não houve adoção 

antecipada dessas normas por parte da Companhia. 

 

 
Norma IFRS 9 - Instrumentos Financeiros 

Vigência 1º de janeiro de 2018 

Principais pontos introduzidos 

pela norma 

A principal alteração refere-se aos casos onde o valor justo dos passivos financeiros designados ao 

valor justo deve ser segregado de forma que a parte relativa ao valor justo correspondente ao risco 
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de crédito da própria entidade seja reconhecida em “Outros resultados abrangentes” e não na 

demonstração do resultado do exercício. 

Impactos da adoção A Administração avaliou as alterações introduzidas pela norma e concluiu que sua adoção não trará 

impactos significativos para a Companhia, principalmente em relação à mensuração dos 

instrumentos financeiros quando comparado com os princípios do IAS 39. 

 

Os principais impactos estão relacionados à classificação dos ativos financeiros. Uma vez que o 

IFRS 9 alterou as categorias de classificação dos ativos financeiros, eliminando as categorias de 

mantido até o vencimento, empréstimos e recebíveis e disponível para venda, os ativos financeiros 

passarão a ser classificados em uma das seguintes categorias: ao custo amortizado, ao valor justo 

por meio do resultado abrangente ou, ao valor justo por meio do resultado. 

 

Além disso, alguns aspectos relativos à apresentação e divulgação dos instrumentos financeiros nas 

demonstrações financeiras deverão sofrer alteração de forma a refletir os novos conceitos 

introduzidos pelo IFRS 9. 

 
Norma IFRS 15 - Receita de contratos com clientes 

Vigência 1º de janeiro de 2018 

Principais pontos introduzidos 

pela norma 

Essa nova norma traz os princípios que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da 

receita e quando ela deverá ser reconhecida. 

Impactos da adoção A Administração avaliou os princípios e alterações introduzidas pela nova norma e concluiu que sua 

adoção não trará impactos para a Companhia em relação à época para o reconhecimento da receita 

com clientes, bem como sua mensuração, apresentação e divulgação nas demonstrações financeiras. 

 
Norma IFRS 16 – Leases 

Vigência 1º de janeiro de 2019 

Principais pontos introduzidos 

pela norma 

Essa norma substitui a norma anterior de arrendamento mercantil, IAS 17/CPC 06 (R1) - Operações 

de Arrendamento Mercantil, e interpretações relacionadas, e estabelece os princípios para o 

reconhecimento, mensuração, apresentação e divulgação de arrendamentos para ambas as partes de 

um contrato, ou seja, os clientes (arrendatários) e os fornecedores (arrendadores). Os arrendatários 

são requeridos a reconhecer um passivo de arrendamento refletindo futuros pagamentos do 

arrendamento e um "direito de uso de um ativo" para praticamente todos os contratos de 

arrendamento, com exceção de certos arrendamentos de curto prazo e contratos de ativos de baixo 

valor. Para os arrendadores, o tratamento contábil permanece praticamente o mesmo, com a 

classificação dos arrendamentos como arrendamentos operacionais ou arrendamentos financeiros, e 

a contabilização desses dois tipos de contratos de arrendamento de forma diferente. 

Impactos da adoção A avaliação da Companhia dos impactos da nova norma está em andamento. Nossa avaliação está 

sendo conduzida junto à diversas áreas da Companhia com o objetivo de identificar os contratos de 

arrendamento existentes, bem como o ambiente de controles internos e sistemas impactados pela 

adoção da nova norma. 

 

Não há outras normas, alterações de normas e interpretações que não estão em vigor que a 

Companhia espera ter um impacto material decorrente de sua aplicação em suas demonstrações 

financeiras. 

 

 

3. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017   31/12/2016 

        
Caixa e bancos 4.493   133   7.074  2.077  

Total 4.493   133   7.074  2.077  

 

Os saldos de caixa e bancos são prontamente conversíveis em um montante conhecido e não 

estão sujeitos a risco de mudança de valor.  
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4. CONTAS A RECEBER 
 

 
Controladora 

 
Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

        

Contas a receber 1.554  1.675  14.055  12.710 

Total 1.554 
 

1.675 
 

14.055  12.710 

 

O contas a receber na Madero Indústria e Comércio S.A. refere-se substancialmente a venda de 

mercadorias e produtos, royalties e publicidade, cujo prazo médio de recebimento é de 15 dias. 

Nas empresas controladas, refere-se preponderantemente ao saldo a receber de cartões de débito 

e crédito oriundos das vendas nos restaurantes, cujo prazo médio de recebimento é também de 

15 dias. Para a constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa a Administração 

efetuou a análise individualizada da composição dos recebíveis a vencer e vencidos e concluiu 

que não há necessidade de provisão em 31 de dezembro de 2017. A Companhia não possui 

nenhum cliente individual cujo saldo vencido seja representativo. 

 

 

5. PARTES RELACIONADAS 

 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

Ativo Circulante        

Contas a receber com partes relacionadas (a) 17.296  11.630                 -                  - 

       

Ativo Não Circulante       

Madero São Paulo (b) -  817 -  - 

Madero Ribeirão Preto (b) 742  -  -  - 

Madero Vila Olímpia (b) 768  -  -  - 

Madero Goiânia (b) 126  -  -  - 

Madero Container (b) -  290  -  - 

Madero Rio de Janeiro (b) 1.000  -  -  - 

Madero Piracicaba (b) 4.188  73  -    - 

Madero Rio Grande do Sul (b) 624              186     -    - 

Madero Brusque (b) -  383  -   - 

Madero Foz do Iguaçu (b) -  172  -  - 

Madero Minas Gerais (b) 791  -  -  - 

Madero Norte Paraná (b) 1.368  -  -  - 

Madero Paulista (b) 1.460  -  -  - 

Madero RS (b) 2.041  -  -  - 

Madero Estação (b) 629  -  -  - 

Madero Internacional (b) 517  -  -  - 

Adiantamentos a Sócios (c)       10                  -   432              - 

Total Partes Relac. Ativas Não Circulante 14.264  1.921   432     - 
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Passivo Não Circulante 

Madero Restaurante (b) 9.175  11.457                  -                   -    

Madero São Paulo (b) 4.844  -  -                   -    

Madero Flamboyant (b) 3.583  1.584   -                  -    

Madero Ribeirão (b) -  2.649   -                   -    

Madero Vila Olímpia (b) -  1.503  -                -    

Madero Truck (b) 72  57  -  - 

Madero Container 2.575  -  -  - 

Madero Vallet (b) -  64  -  - 

Madero Brasília (b) 2.782  875   -                   -    

Madero Continente (b) 319     130   -                   -    

Madero Salvador (b)          2.530  922  -                   -    

Madero Campo Grande (b) 1.061  1.009  -                   -    

Madero Pantanal (b) 2.183  1.014   -                   -    

Madero Rio de Janeiro (b)         -  1.039  -  - 

Madero Cascavel (b) 1.060  545  -  - 

Madero Fazenda Rio Grande (b) 1.105          1.105     -                  -    

Madero Vitoria (b) 845  942  -  - 

Madero Brusque (b) 351  -  -  - 

Madero Barra Velha (b) 1.277         751     -                  -    

Madero Foz do Iguaçu 336  -  -  - 

Madero Florianópolis (b) 1.482           245     -                  -    

Madero Minas Gerais (b) -  463  -  - 

Conta corrente de partes relacionadas (d)          -               -         1.205                    - 

Total Partes Relac. Passivas Não Circulante 35.580  26.354  1.205           - 

     
Receita com vendas        

Vendas de mercadorias  134.766  69.813           -          - 

Vendas de ativo imobilizado 1.530  3.034  -  - 

Serviços 3.532  -  -  - 

Revenda de produtos para obras     6.023           -  -  - 

Total 145.851  72.847  -  - 
    

    

a) O contas a receber com partes relacionadas na Madero Indústria e Comércio S.A referem-

se substancialmente a venda de mercadorias e produtos para os restaurantes. 

 

b) Conta corrente entre empresas da Companhia para pagamento de despesas, sem 

incidência de taxas ou juros. 
 

c) Referem-se a adiantamentos com sócios da Companhia, que serão quitados mediante a 

compensação com a distribuição de lucros futuros da companhia e suas subsidiárias. 
 

d) Refere-se a valores devidos pela Companhia junto a um de seus sócios. 

 

As despesas administrativas, visando ganho em escala de produtividade e redução de custos, 

foram centralizadas na controladora. Trimestralmente é efetuado o rateio destas despesas para 

com as controladas, utilizando o faturamento de cada unidade como critério de rateio.  
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6. ESTOQUES 

  Controladora                 Consolidado 

  31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017   31/12/2016 

         

Produto acabado    2.827           2.088            2.826     2.202  

Produto revenda            519  64         15.676      11.536  

Matéria-prima  6.002            3.138     6.002   3.138  

Total          9.348           5.290   24.504  16.876 

         

Ativo circulante  9.348  5.290  19.322  11.628 

Ativo não circulante (a)         -                   -    5.182    5.248 

Total  9.348  5.290  24.504  16.876 

          

a) Refere-se a adega de vinhos raros, mantidos para revenda e com baixo giro. 

 

 

7. IMPOSTOS A RECUPERAR 

 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

        

ICMS s/ Imobilizado 1.317  1.098  1.317  1.098 

Outros impostos a recuperar    483         -  546       84 

Total 1.800  1.098  1.863  1.182 

        

Ativo circulante 829  434  892  518 

Ativo não circulante   971     664     971     664 

Total 1.800  1.098  1.863  1.182 

 

 

 

 

       

8. ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS E FORNECEDORES 

 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

        

Adiantamento a funcionários 91  82  293  137 

Adiantamento a fornecedores 694  635  1.153  1.028 

Outros     322  131    838     261 

Total 1.107  848  2.284  1.426 
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9. OUTROS ATIVOS  
 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

Instalações e benfeitorias em imóveis de 

terceiros (a) -    -  2.436  - 

Outros 1.349  889  1.784  1.369 

Total 1.349  889  4.220  1.369 

        

(a) A Companhia assinou contrato de locação em Vila Velha com o Shopping Praia da 

Costa Ltda. A vigência do aluguel é de 120 meses e está sendo amortizado conforme 

este prazo. 

 

 

10. INVESTIMENTOS  

 

Controladora 

 

 

Percentual 

de 

Participação 

em 

31/12/2017 

 

 

 

Patrimônio 

líquido em 

31/12/2017  

 

 

Capital a 

integralizar 

não 

controladores 

 

 

Capital 

integralizado 

pelo sócio 

majoritário 

 

 

 

Participação 

de não 

controladores 

 

 

 

 

Valor do 

investimento 

Restaurante Madero 99,26% 2.714 - - (49)          2.743  

Madero Ribeirão Preto 84,21% 11.031 (441) - -        9.660 

Madero Vila Olímpia 92,15% 6.496 (53) - - 6.035  

Madero Flamboyant 98,25% 4.878 - - -          4.793  

Madero São Paulo 90,38% 12.498 - - - 11.295 

Madero Container 97,61% 9.119 - - - 8.900  

Madero Goiânia 98,00% 2.597 (52) - -          2.597  

Madero Fazenda Rio Grande 85,66% 1.105 (20) - -           964  

Madero Piracicaba 99,00% 805 - - - 797 

Madero Internacional 99,99%       2.452 - - - 2.452 

Madero Continente 98,77% 4.268 - - - 4.216 

Madero Salvador 98,44% 4.918 - - - 4.841 

Madero Pátio Brasil 97,51% 10.281 - - - 10.025 

Madero Campo Grande 98,53% 2.515 - - - 2.478 

Madero Cuiabá 98,64% 4.247 - - - 4.189 

Madero Rio de Janeiro 98,58% 11.747 (103) - - 11.681 

Madero Vitória 98,36% 3.799 - - - 3.737 

Madero Foz do Iguaçu 98,38% 2.204 - - -          2.168  

Madero Barra Velha 98,00% 1.431 - - - 1.402 

Madero Container Brusque 98,00% 251 - - -             246  

Madero Florianópolis 96,00% 1.173 - - - 1.126 

Madero Rio Grande do Sul 93,24% 8.918 (318) - - 8.612 

Madero Cascavel 95,00% 3.062 - - - 2.909 
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Madero Minas Gerais 95,19% 9.004 (168) - - 8.733 

Madero Paulista 95,13% 2.026 (110) - - 2.033 

Madero Norte Paraná 100,00%  (4.365) - - - (4.365) 

Madero RJ 95,00% 88 - 95 - 88 

Madero Pernambuco 98,00% 13 - 15 - 13 

Madero Tocantins 98,00% 560 - 410 - 557 

Madero RS 95,00% 1.220 (50) - - 1.208 

Jeronimo Brasilia 98,00% 293 - 310 - 293 

Jeronimo Estação 98,00% 1.306 (24) - - 1.304 

Jeronimo RS 95,00% 645 - 650 - 645 

Total da participação no patrimônio líquido   123.299 1.339 1.480 (49) 118.375 

Ágio na aquisição de investimentos       

Madero Piracicaba  - -  - 5.509 

Madero Foz do Iguaçu  - -  - 504 

Madero Barra Velha  - -  - 912 

Madero Cascavel  - -  - 198 

Madero Norte Paraná  - -  - 3.781 

Total do ágio na aquisição dos investimentos - -  - 10.904 

Total  123.299 1.339 1.480 (49) 129.279 
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Movimentação dos investimentos: 

  
Saldo em 

31/12/2016 
Aquisição 

 

Baixas Equivalência 

patrimonial 

Perda/ganho 

em 

investimentos 

(*) 

Ajuste 

acumulado 

de conversão 

Saldo em 

31/12/2017 

               
 

Restaurante Madero 3.207 - - (514) 50 -          2.743  

Madero Ribeirão Preto 2.317 2.489 - 4.833 21 -        9.660 

Madero Vila Olímpia 4.866 723 (1.012) 4.939 (3.481) - 6.035  

Madero Flamboyant 3.320 - (836) 1.028 1.281 -          4.793  

Madero São Paulo 5.070 - (778) 10.836 (3.833) - 11.295 

Madero Container 6.760 - - 2.140 - - 8.900  

Madero Goiânia 1.167 993 - (33) 470 -          2.597  

Madero Fazenda Rio Grande 959 - - - 5 -           964  

Madero Piracicaba (406) - - 1.203 - - 797 

Madero Internacional 3.333 217 - (1.240) - 142 2.452 

Madero Continente 3.889 - (325) 460 192 - 4.216 

Madero Salvador 3.857 - (577) 1.561 - - 4.841 

Madero Pátio Brasil 5.160 - - 8.158 (3.293) - 10.025 

Madero Campo Grande 2.683 - - (205) - - 2.478 

Madero Cuiabá 3.603 - - 586 - - 4.189 

Madero Rio de Janeiro 3.283 7.260 (524) 1.673 (11) - 11.681 

Madero Vitória 3.508 - (22) 251 - - 3.737 

Madero Foz do Iguaçu 1.832 - - 336 - -          2.168  

Madero Barra Velha        959 - - 443 - - 1.402 

Madero Brusque 257 - - (11) - -             246  

Madero Florianópolis 298 - (26) 1.158 (304) - 1.126 

Madero Rio Grande do Sul 3.245 3.741 (268) 4.721 (2.827) - 8.612 

Madero Cascavel 2.499 - - 410 - - 2.909 

Madero Minas Gerais       3.158         2.423 (637) 3.789                   -                - 8.733 

Madero Paulista - 2.159 - (126) - - 2.033 

Madero Norte do Paraná - (3.517) - (848) - - (4.365) 

Madero RJ - 95 - (7) - - 88 

Madero Pernambuco - 14 - (1) - - 13 



MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

31 

 

Madero Tocantins - 410 - 147 - - 557 

Madero RS - 950 - 258 - - 1.208 

Jeronimo Brasília - 309 - (16) - - 293 

Jeronimo Estação - 1.176 - 128 - - 1.304 

Jeronimo Rio Grande - 649 - (4) - - 645 

Total de investimento em controladas 68.824 20.091 (5.005) 46.053 (11.730) 142 118.375 

 

Ágio na aquisição de investimentos 
  

 
    

Madero Piracicaba 5.509 - - - - - 5.509 

Madero Fazenda Rio Grande 157 - (157) - - - - 

Madero Foz do Iguaçu 504 - - - - - 504 

Madero Barra Velha 912 0 - - - - 912 

Madero Norte do Paraná - 3.781 - - - - 3.781 

Madero Cascavel 198 - - - - - 198 

Total do ágio na aquisição dos investimentos 7.280 3.781         (157)          -      -                   - 10.904 

Total Geral 76.104 23.872 (5.162) 46.053 (11.730) 142 129.279 
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11. IMOBILIZADO 

 

Controladora 

   31/12/2017 31/12/2016 

Nome 

Taxa 

Depreciação 

(%) Custo 

 

Depreciação 

acumulada Líquido Líquido 

        

Terrenos - 1.230 - 1.230 1.230 

Edificações 4% 28.173 (1.085) 27.088 14.263 

Máquinas e equipamentos 10% 33.821 (5.646) 28.175 25.701 

Processamento de dados 20% 4.191 (755) 3.436 1.475 

Móveis e utensílios 10% 2.781 (318) 2.463 1.231 

Veículos 20% 17.354 (3.410) 13.944 7.772 

Instalações em imóveis de terceiros 10% 15.133 (1.128) 14.005 5.151 

Utensílios de cozinha 10% 4 - 4 134 

Imobilizado em andamento      4.645             -   4.645            666 

Total  107.332 (12.342) 94.990 57.623 

 

 

Consolidado 

 

   31/12/2017 31/12/2016 

Nome 

Taxa 

Depreciação 

(%) Custo 

 

Depreciação 

acumulada Líquido Líquido 

        

Terrenos  1.504 - 1.504 1.504 

Edificações 4% 45.417 (2.177) 43.240 34.532 

Máquinas e equipamentos 10% 67.671 (10.172) 57.499 45.568 

Processamento de dados 20% 17.000 (2.981) 14.019 7.121 

Móveis e utensílios 10% 20.117 (2.525) 17.592 9.978 

Veículos 20% 17.969 (3.725) 14.244 8.077 

Instalações em imóveis de terceiros 10% 143.203 (14.361) 128.842 61.003 

Utensílios de cozinha 10% 4 - 4 1.044 

Imobilizado em andamento   16.319             -   16.319      666 

Total  329.204 (35.941) 293.263 169.493 
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A movimentação do imobilizado está demonstrada a seguir: 

 

Controladora  

 

31/12/2016 

(líquido de 

depreciação) 

 

 

Aquisições  

 

 

Baixas 

 

 

Depreciação    

 

 

 

Transferências 

 

31/12/2017 

(Líquido de 

depreciação) 
 

Imóveis 1.230 - -                   -     -     1.230 

Edificações 14.262 13.435 - (609) - 27.088 

Máqs. Equipam. e Ferramentas 25.701 5.921 (520) (2.927) - 28.175 

Máqs. Equipam. Process.de dados 1.475 3.903 (1.417) (525) - 3.436 

Móveis e utensílios 1.231 1.546 (245) (202) 133 2.463 

Veículos 7.773 9.189 (527) (2.491)  13.944 

Instalações em imóveis 5.151 10.364 (909) (601)  14.005 

Utensílios de cozinha 134 4 - (1) (133) 4 

Imobilizado em andamento      666   3.979           -                        -         -   4.645 

Total 57.623 48.341 (3.618) (7.356)        - 94.990 

       

 

Consolidado  

 

31/12/2016 

(líquido de 

depreciação) 

 

 

Aquisições  

 

 

Baixas 

 

 

Depreciação    

 

 

 

Transferências 

 

31/12/2017 

(Líquido de 

depreciação) 
 

Imóveis 1.504 - - - - 1.504 

Edificações 34.532 14.348 (2.039) (1.283) (2.318) 43.240 

Máqs. Equipam. e Ferramentas 45.568 20.681 (1.792) (5.538) (1.420) 57.499 

Máqs. Equipam. Process.de dados 7.121 10.661 (1.558) (2.154) (51) 14.019 

Móveis e utensílios 9.978 8.512 (592) (1.617) 1.311 17.592 

Veículos 8.077 9.379 (531) (2.681) - 14.244 

Instalações em imóveis 61.003 73.706 (1.281) (8.709) 4.123 128.842 

Utensílios de cozinha 1.044 4 (1) (9) (1.034) 4 

Imobilizado em andamento        666  16.292 (28)                       -  (611)    16.319  

Total 169.493 153.583 (7.822) (21.991)         - 293.263 
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12. INTANGÍVEL  

 

Trata-se do registro de ágio pago na aquisição de restaurantes, propriedade da marca, softwares 

e sistemas e dos pontos comerciais de restaurantes que serão amortizados pelo tempo de 

vigência dos contratos. 

  Controladora   Consolidado 

  31/12/2017   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016 

                     
Fundo de comércio -   -   3.162   3.223 

Marcas e patentes 135   120   135   120 

Software e sistemas 563  601  786  625 

Ágio na aquisição de restaurantes -   -   10.904   7.567 

Licenças      -       -    1.860    2.035 

Total 698  721  16.847  13.570 

        

 

Controladora 31/12/2016     Adições  Amortização   31/12/2017 

Marcas e patentes            120              15  -               135 

Software e sistemas 601    221  (259)  563 

Total 721    236  (259)  698 

          

Consolidado 31/12/2016   Adições  Baixas  Amortização   31/12/2017 

Fundo de comércio 3.223   1.203  - (1.264)   3.162 

Marcas e patentes 120   15  - -   135 

Software e sistemas 625  479  - (318)  786 

Ágio na aquisição restaurantes 7.567   3.781  (444) -   10.904 

Licenças   2.035       86         - (261)  1.860 

Total 13.570  5.564  (444) (1.843)  16.847 

 

 

O ativo intangível da Companhia é amortizado pelas seguintes taxas: 

 

  Taxa de depreciação anual % 

Fundo de comércio  20% 

Marcas e patentes  - 

Software e sistemas  20% 

Licenças  20% 

Ágio na aquisição dos restaurantes  - 
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No exercício findo em 31 de dezembro de 2017, a Companhia realizou o teste anual de 

impairment do ágio, conforme descrito abaixo.  

 

Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia avaliou a recuperação do montante do ágio com 

base no seu valor em uso, utilizando o modelo de fluxo de caixa descontado para suas UGCs. 

O processo de estimativa do valor em uso envolve a utilização de premissas, julgamentos e 

estimativas sobre os fluxos de caixa futuros e representa a melhor estimativa da Companhia, 

tendo sido as referidas projeções aprovadas pela Administração. O teste de recuperação das 

UGCs não identificou a necessidade de reconhecimento de perda.  

 

A projeção de fluxo de caixa contemplou o período de 05 anos acrescido do valor residual 

calculado pela perpetuação do saldo de caixa no décimo ano, descontado ao valor presente pelo 

Custo Médio Ponderado de Capitais (Weighted Average Cost of Capital (WACC)), ajustado 

para refletir uma taxa antes dos impostos. Esta taxa considera diversos componentes do 

financiamento, dívida e capital próprio utilizados pela Companhia para financiar suas 

atividades. O custo do capital próprio da Companhia foi calculado pelo método CAPM (Capital 

Asset Pricing Model). 

 

As principais premissas utilizadas nos cálculos do valor em uso em 31 de dezembro de 2017, 

para as UGC, são as que seguem: 

 

  Premissas 

   

Crescimento da receita -%   4,5% - IPCA 

Dias de giro de estoques  21 

Dias de giro do contas a receber  17 

Dias de giro do contas a pagar  40 

Taxa de depreciação  10% a.a 

Taxa de desconto - %  15% a.a 

 

A Administração determinou a margem bruta orçada com base em suas expectativas para o 

desenvolvimento do mercado. As taxas de crescimento médias ponderadas utilizadas são 

consistentes com as previsões incluídas nos relatórios do setor e no planejamento estratégico 

da Companhia. 

 

13. FORNECEDORES 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

        

Fornecedores        

Passivo circulante 30.793  16.758  50.252  25.834 

Passivo não circulante (a)        52           -  1.459    1.395 

Total 30.845  16.758  51.711  27.229 
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(a) Fornecedores da ampliação da fábrica em Ponta Grossa e compra de ponto comercial 

no Rio de Janeiro e São Paulo.  

 

As obrigações com fornecedores na Madero Indústria e Comércio S.A. referem-se à aquisição 

de matéria-prima para fabricação dos produtos, aquisição de mercadorias para revenda, compra 

de ativos fixos para novas unidades e obrigações com prestadores de serviços vinculados a 

propaganda e publicidade da rede. O prazo médio de pagamento é de 38 dias. 

 

 Nas empresas controladas, refere-se preponderantemente ao saldo a pagar oriundo da compra 

mercadorias e matéria-prima, o prazo médio de pagamento consolidado é de aproximadamente 

10 dias.  

 

 

14. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 
  Controladora   Consolidado 

  31/12/2017   31/12/2016   31/12/2017   31/12/2016 

        

Capital de Giro e CDC (a) 30.100   1.691   34.143   7.422 

Finame, Proger e Cartão BNDES (b) 9.691   7.056   10.552   8.068 

Debêntures (c) 191.535   132.949   191.535   132.949 

Outros     2.200       3.108       2.421       3.322 

  233.526  144.804   238.651  151.761 

                       
Passivo circulante 29.797   34.643   33.583   39.632 

Passivo não circulante 203.729  110.161  205.068  112.129 

Total 233.526  144.804  238.651  151.761 

 

 



MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

 

37 

 

Controladora 31/12/2016 

 

Captações 

 

(-) 

Amortização 

do principal  

(-) 

Amortização 

de juros  

Juros 

Apropriados 
 

Transferências 

 

31/12/2017 

Capital de Giro e CDC 1.691  30.062  (1.002)  (804)  454  (301)  30.100 

Finame/Proger/BNDES 7.056  5.744  (3.109)  (1.417)  1.417  -  9.691 

Debêntures 132.949  50.000  -  (27.394)  35.980  -  191.535 

Outros     3.108       147  (1.055)       (420)       420         -      2.200 

Total 144.804  85.953  (5.166)  (30.035)  38.271  (301)  233.526 

              

Consolidado 31/12/2016 

 

Captações 

 

(-) 

Amortização 

do principal  

(-) 

Amortização 

de juros  

Juros 

Apropriados 
 

Transferências 

 

31/12/2017 

Capital de Giro e CDC 7.422  35.436  (7.034)  (1.705)  1.530  (1.506)  34.143 

Finame/Proger/BNDES 8.068  5.940  (3.456)  (1.551)  1.551  -  10.552 

Debêntures 132.949  50.000  -  (27.394)  35.980  -  191.535 

Outros     3.322       212    (1.113)      (444)       444            -      2.421 

Total 151.761  91.588  (11.603)  (31.094)  39.505  (1.506)  238.651 
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Aos contratos de empréstimos e financiamentos aplicam-se taxas pré-fixadas de juros que 

variam de 14,41% a 30% a.a. dependendo da sua natureza e possuem as seguintes 

características:  

 

a) Capital de Giro e CDC: 

 

Os contratos de empréstimos (Capital de Giro e CDC) em 31 de dezembro de 2017 referem-se 

a empréstimos intermediados por bancos comerciais. 

 

b) Finame, Proger e Cartão BNDES: 

 

Os contratos de empréstimos e financiamentos de Finame, Proger e Cartão BNDES em 31 de 

dezembro de 2017 referem-se a financiamentos intermediados por bancos comerciais e são 

utilizados para aquisição de máquinas, aparelhos, equipamentos e veículos. 

 

c) Debêntures: 

 

Em 26 de março de 2015, a Companhia assinou a escritura da 1º emissão privada de debêntures 

conversíveis em ações, com emissão em 2 de abril de 2015. Nesta emissão foram emitidas 86 

debêntures, que totalizam R$ 86.500, cujos recursos foram destinados a liquidação antecipada 

de empréstimos e financiamentos e investimentos em novos restaurantes. 
 

Em 07 de junho de 2017, a Companhia assinou a escritura da 2ª emissão privada de debêntures 

conversíveis em ações, com emissão em 28 de junho de 2017. Nesta nova emissão foram 

emitidas 166 debêntures, que totalizam R$ 50.000, cujos recursos serão destinados para 

investimento em novos restaurantes, containers e ampliação da fábrica. 

 

Com esta nova emissão a Companhia passa a ter consolidadas e emitidas 252 debêntures. Estas 

debêntures têm atualização monetária baseada em juros pré-fixados a.a. e vencimento final em 

2 de junho de 2021. 

 

Em decorrência destas emissões, foi efetuada a alienação fiduciária da totalidade das ações da 

controladora e das quotas das investidas em favor da GDC Partners Serviços Fiduciários DTM 

Ltda. (representante dos interesses dos debenturistas). 

 

Estas debêntures possuem cláusula de repactuação eventual no caso do não atingimento de 

determinadas metas ou índices financeiros. A repactuação eventual pode alterar o cronograma 

de amortização das debêntures de forma a antecipar os pagamentos com base em orçamento a 

ser submetido pela Companhia e aprovado pelos debenturistas. Abaixo seguem os principais 

índices financeiros e metas: 
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ÍNDICES FINANCEIROS 

 

 Dívida Líquida / EBITDA menor ou igual a: 3,0 em 2017; 2,50 em 2018 e 1,50 a partir 

de 2019; 

 

 EBITDA / Despesa financeira líquida maior ou igual a: 2 em 2017, 2,5 em 2018 e 3 a 

partir de 2019; 

 

 Dívida bruta não-circulante e dívida bruta circulante maior ou igual a: 8 em 2017; 2 em 

2018 e 1 a partir de 2019; 

 

METAS: 

 

 Divisão entre as Despesas com Pessoal (incluindo as distribuições de dividendos aos 

acionistas minoritários da Emissora) pela receita líquida, apuradas no período, não poderá 

ser superior a: 33% em 2017 e 30% em 2018; 

 Divisão entre as despesas gerais e administrativas pela receita líquida, apuradas no 

período, não poderá ser superior a: 17% em 2017; e 15% em 2018. 

 A receita bruta mensal média nos últimos 12 meses dos restaurantes próprios do tipo 

Steakhouse e container não deverá ser inferior a: 

Exercício Social 2017 2018 2019 a partir de 2020 

Steakhouse R$ 670 R$ 720 R$770 R$ 800 

Container  R$ 250 R$270 R$ 280 R$ 290 

 O investimento médio dos restaurantes próprios novos do tipo Steakhouse e Container 

não poderá superior a:  

 

Exercício Social 2017 

Steakhouse R$ 3.500 

Container  R$ 1.400 

 Para os novos contratos de franquias sediadas em território nacional e formalizados a 

partir da data de emissão, a média da remuneração mensal pactuada, advinda de Royalties 

não poderá ser inferior a 6% (seis por cento) do faturamento bruto das franqueadas; 

 

 Para os novos contratos de franquias sediadas em território nacional e formalizados a 

partir da data de emissão, a média da remuneração mensal pactuada, advinda de taxa de 

propaganda não poderá ser inferior a 4% (quatro por cento) do faturamento bruto das 

franqueadas;  
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 A aquisição de novos ativos logísticos deverá ser financiada exclusivamente através de 

financiamento com recursos atrelados a linhas de repasse do BNDES; e  

 

 O número de dias de giro dos estoques não poderá ser superior a 52 dias corridos em 

2017; 45 dias corridos em 2018 e a partir de 2019 40 dias corridos. 

 

A primeira verificação para os índices financeiros e para as metas estabelecidas ocorreu com 

relação ao trimestre encerrado em 30 de setembro de 2017. 

Em 27 de dezembro de 2017, a Companhia foi dispensada na segunda verificação na data de 

31 de dezembro de 2017 dos índices financeiros e metas estabelecidas abaixo, como 

instrumento de controle e repactuação eventual das debêntures:  

 

Os índices financeiros, mencionadas na cláusula 4.10.2 da escritura de emissão; 

 

 Dívida Bruta Não Circulante / Dívida Bruta Circulante. 

 

As metas, mencionadas na cláusula 4.10.2.4 da escritura de emissão: 

 

 Dias de giro dos estoques. 

 

Os demais covenants citados acima e previstos para cumprimento em 31 de dezembro de 2017 

foram cumpridos. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, as parcelas relativas ao passivo não circulante apresentam os 

seguintes vencimentos: 

 
 Controladora  Consolidado 

2019  55.602  56.342 

2020                  98.733  98.932 

2021     48.920       49.310 

2022 a 2026         474         484 

      Total  203.729  205.068 

 

Arrendamentos operacionais 

 

Estes aluguéis referem-se, principalmente aos restaurantes da Companhia. 

 

Os aluguéis mínimos futuros a pagar sobre arrendamentos operacionais em 31 de dezembro de 

2017 (ajustados conforme inflação prevista para o período, porém sem considerar o efeito dos 

aluguéis produto do crescimento orgânico dos restaurantes) são os seguintes: 
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 Consolidado 

 2017  2016 
    

Dentro de um ano 50.880  30.660 

Após um ano, mas menos de cinco anos 298.176  200.065 

    

Total 349.056  230.725 

    

 

15. OBRIGAÇÕES SOCIAIS 

 

  Controladora  Consolidado 

  31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

                     
Salários e encargos trabalhistas 3.249   3.050   12.612   12.114 

Provisão para férias e 13º Salário 4.870   2.039   13.169   6.811 

Outros  44   8   75  92 

Parcelamentos previdenciários (a)  6.771   4.075  25.217  14.979 

Total  14.934  9.172  51.073  33.996 

         

Passivo circulante  8.723  5.097  28.082  19.017 

Passivo não circulante    6.211  4.075  22.991         14.979 

Total  14.934  9.172  51.073  33.996 

 

(a) Parcelamentos previdenciários, atualizados pela SELIC, com vencimento até dezembro 

2030. 

 

Em 11 de julho de 2017, a Companhia aderiu ao PERT (Programa Especial de Regularização 

Tributária) efetuando o requerimento junto a Fazenda Nacional conforme determina a Medida 

Provisória 783 de 31 de maio de 2017 convertida em Lei Nº 13.496, de 24 de outubro de 2017 

para solicitar o parcelamento dos tributos e encargos federais devidos a 30 de Abril de 2017 

que consolidam R$ 54.507. Foi pago como adiantamento 5% do valor declarado e foi 

desembolsado em 5 parcelas mensais e consecutivas atualizadas pela SELIC devidos entre 

agosto a dezembro de 2017. O saldo remanescente será pago a partir de janeiro de 2018 em 145 

parcelas mensais e consecutivas atualizadas pela SELIC.  

 

 

Em 31 de dezembro de 2017, as parcelas relativas ao passivo não circulante apresentam os 

seguintes vencimentos:  

 
 Controladora  Consolidado 

2019  560  2.121 

2020  560  2.121 
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2021 a 2030  5.091  18.749 

      Total  6.211  22.991 

16. OBRIGAÇÕES FISCAIS E TRIBUTÁRIAS 

 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017   31/12/2016 

        

Impostos Federais a recolher           1.269              753             13.096   

          

9.067  

Impostos Estaduais a recolher -   2.190   3.223   3.511  

Impostos Municipais a recolher 13          10   76               15  

Parcelamentos fiscais (a) 10.957              5.614   42.822  33.217  

Total 12.239  

 

8.567  

 

59.217  

 

45.810  

Passivo circulante  1.410             3.576          18.765          22.007  

Passivo não circulante  10.829  4.991   40.452     23.803       

Total 12.239          

 

8.567             

 

59.217  

 

45.810  

 

(a) Parcelamentos de Impostos, Contribuições Federais e Impostos Municipais, atualizados 

pela SELIC, com vencimento até dezembro de 2030.  

 

Em 11 de julho de 2017, a Companhia aderiu ao PERT (Programa Especial de Regularização 

Tributária) efetuando o requerimento junto a Fazenda Nacional conforme determina a Medida 

Provisória 783 de 31 de maio de 2017 convertida em Lei Nº 13.496, de 24 de outubro de 2017 

para solicitar o parcelamento dos tributos e encargos federais devidos a 30 de Abril de 2017 

que consolidam R$ 54.507. Foi pago como adiantamento 5% do valor declarado e foi 

desembolsado em 5 parcelas mensais e consecutivas atualizadas pela SELIC devidos entre 

agosto a dezembro de 2017. O saldo remanescente será pago a partir de janeiro de 2018 em 145 

parcelas mensais e consecutivas atualizadas pela SELIC.  

 

Em 31 de dezembro de 2017, as parcelas relativas ao passivo não circulante apresentam os 

seguintes vencimentos: 

 

Ano  Controladora  Consolidado 

2019  243  4.416 

2020  1.975  6.145 

2021 a 2030  8.611  29.891 

Total  10.829  40.452 

 

 

 

 

 

 

    



MADERO INDÚSTRIA E COMÉRCIO S.A. 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

REFERENTES AO EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma) 
 

 

43 

 

 

 

17. RECEITA DIFERIDA 

 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

        
Taxa de franquia – uso da marca (a)             104              207   104        207  

Receita de Allowance (b)      2.176        2.813        3.824        3.546  

Receita de Up Front (c) 4.128  3.674   4.128  3.675  

Total    6.408      6.694   8.056  7.428 

        
Passivo circulante       2.235         2.793         2.695         2.954  

Passivo não circulante 4.173   3.901   5.361  4.474  

 6.408   6.694  8.056  7.428 

 

a) As receitas com franquias são cobradas pela utilização contínua de direitos concedidos por 

contrato ou por outros serviços prestados durante o prazo acordado, sendo reconhecidas 

como receitas quando os serviços forem prestados ou os direitos utilizados. Tal receita é 

diferida e reconhecida no resultado do exercício em conformidade com o regime de 

competência. Em média essa receita é reconhecida no período de 5 (cinco) anos. 

 

b) A receita de Allowance trata-se de um abono recebido pelas empresas, para a abertura de 

novas unidades em determinados endereços. Tal receita é diferida e reconhecida no resultado 

do exercício em conformidade com o regime de competência, obedecendo o prazo 

contratual. 

 

c) A receita de Up Front trata-se de valores recebidos pelas empresas para revender produtos 

de determinadas marcas. Tal receita é diferida e reconhecida no resultado do exercício em 

conformidade com o regime de competência, obedecendo o prazo contratual. 

 

 

18.    PROVISÃO PARA RISCOS FISCAIS E TRABALHISTAS 

 

A Companhia baseada em riscos prováveis, ações trabalhistas e fiscais provisionou em 

montantes considerados suficientes pela Administração o total de R$ 8.185 em 31 de dezembro 

de 2017 (R$ 8.096 em 31 de dezembro de 2016) a Companhia estimou para riscos possíveis R$ 

1.352 em 31 de dezembro de 2017 (R$ 497 em 31 de dezembro de 2016), conforme abaixo: 

 

Controladora     
     31/12/2016 Adições Baixas 31/12/2017 

              

Fiscais 6.565 644 - 7.209 

Trabalhistas 1.354      -                         (669)    685 
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Total 7.919 644 (669) 7.894 
 

    
Consolidado     

    31/12/2016 Adições  Baixas 31/12/2017 

         

Fiscais 6.742 657 - 7.399 

Trabalhistas 1.354 101 (669)   786 

Total 8.096 758 (669) 8.185 

 

 

19. OUTRAS OBRIGAÇÕES 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 
        

Reembolso de despesas (a)             -              -   6.088       3.677  

Aquisição de unidades (b)      34.214        38.061        34.214       38.061  

Outros      597        164            1.906            526  

Total    34.811     38.225    42.208         42.264  

        
Passivo circulante       18.994         10.891         24.027        12.776  

Passivo não circulante   15.817     27.344          18.181          29.488  

     34.811      38.235          42.208          42.264  

 

Em 31 de dezembro de 2017, as parcelas relativas ao passivo não circulante apresentam os 

seguintes vencimentos: 

 

Ano  Controladora   Consolidado 

2019  8.667  11.031 

2020   7.150   7.150 

Total  15.817  18.181 

 

(a) Esses valores referem-se a despesas incorridas na construção dos Restaurantes Madero 

Interior SP Ltda. (unidade Madero Bauru), Restaurante Madero Santa Catarina Ltda. 

(unidade Madero Lages), Restaurante Madero Rio de Janeiro (unidade Madero Rio Leblon) 

que foram pagas por parceiros de negócios e serão reembolsadas pela Companhia Madero 

Indústria e Comércio S.A. 

 

(b) Estes valores referem-se a obrigação oriunda da aquisição das unidades: Madero 

Piracicaba, Madero Foz do Iguaçu, Madero Container Barra Velha, Madero Container 

Brusque, Madero Cascavel, Madero Flamboyant, Madero Eldorado, Madero Itaim e 

Madero Florianópolis. 
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Unidade adquirida  2018 2019 2020 Total 

Madero Piracicaba 

                 

938  

                   

-    

                   

-    938  

Madero Cascavel e Foz do 

Iguaçu                     -    

                   

-    

            

5.705              5.705  

Madero Flamboyant        2.070                2.070  

Madero Eldorado, Itaim e 

Florianópolis 9.389  

            

8.667  

            

1.445  19.501 

Madero Norte Paraná         6.000          -         -   6.000 

 18.397  8.667  7.150  34.214  

     

 

20. CAPITAL SOCIAL 

 

Na data de 30 de setembro de 2017, a Companhia subscreveu novas ações no total de 2.089.750 

todas elas integralizadas por parte dos sócios. Após esta emissão o capital social ficou composto 

por 22.964.294 ações (2016 – 20.874.544 ações) sem valor nominal. 

 

Abaixo descrevemos a composição acionária: 

  
Quantidade de 

ações 

Participação 

Societária 

          

Luiz Renato Durski Junior 20.874.543 90,90% 

Ariel Leonardo Szwarc 1.148.215 5,00% 

Rafael de Oliveira Mello 229.643 1,00% 

Luiz Adriano Urbanski 229.643 1,00% 

Nicolas Raymond Gorguet 229.643 1,00% 

JOA Investimentos S.A. 137.786 0,60% 

Murillo Piloto Proença 114.821 0,50% 

Total 22.964.294 100,00% 

 

 

21. RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 

 

Segue abaixo a conciliação entre a receita bruta e a receita apresentada na demonstração de 

resultado do exercício: 
  Controladora  Consolidado 

  31/12/2017 31/12/2016  31/12/2017 31/12/2016 

Receita com venda de produtos  158.708 88.376  505.978 299.862 

Receita de serviços  9.637 5.897  6.127 6.624 

Receita diferida          97       102          97 102 

Receita operacional bruta  168.442 94.375  512.202 306.588 

Impostos e contribuições/ 

Devoluções e abatimentos 

  

(29.763) 

 

(13.899) 

  

(69.512) 

 

(37.758) 
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Receita operacional líquida  138.679 80.476  442.690 268.830 

 

 

22. INFORMAÇÃO SOBRE A NATUREZA DAS DESPESAS RECONHECIDAS NA 

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

 

A Companhia apresenta a demonstração do resultado utilizando uma classificação das despesas 

baseada na sua função. As informações sobre a natureza dessas despesas reconhecidas na 

demonstração do resultado são apresentadas a seguir: 
 

 

 

Controladora  

 

Consolidado  

  31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 
 

            
Matérias-primas (68.845)         (37.563)  (74.522)  (52.755)  
Custo dos produtos vendidos (24.459)   (15.466)  (24.592)  (14.889)  
Gastos com pessoal (40.894)   (25.044)  (142.204)  (97.902)  
Aluguéis, condomínios e utilidades (13.865)   (7.701)  (76.347)  (48.859)  
Serviços 3º, public. e propaganda (11.493)   (9.545)  (12.486)  (10.353)  
Depreciação (6.868)   (5.422)  (23.132)  (14.083)  
Rateio de custos e despesas – CSA 37.698  23.617  -  -  

Outras despesas               (6.542)        (2.356)      (10.568)      (3.930)  
Total (135.268)   (79.480)  (363.851)  (242.771)  

 

 

Classificados como:  
 Controladora  Consolidado 

  31/12/2017   31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

                 
     

Custo dos produtos vendidos (93.303)  (53.029)  (99.114)  (67.644) 

Despesas gerais e administrativas (41.965)  (26.451)  (79.662)  (50.068) 

Despesas com vendas (a)               -                  -  (185.075)   (125.059) 

Total (135.268)  (79.480)  (363.851)  (242.771) 

 

(a) Referem-se substancialmente a despesas de restaurantes e incluem, principalmente, gastos 

com pessoal, alugueis, serviços de terceiros, publicidade, propaganda e depreciação. 
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23. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS 

 

 

  Controladora  Consolidado 

  31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

Outras despesas operacionais       
Indenizações  -  (4.396)  (5)  (4.396) 

Arrendamento mercantil -  (6.842)  (273)  (6.865) 

Multas rescisórias -  (8.440)  -  (8.440) 

Despesas gerais com obras -  (3.844)  -  (3.844) 

Outras despesas fiscais (52)  (3.555)  (52)  (7.440) 

Custo na alienação do ativo 

imobilizado (3.238)  (5.074)  (4.856)  (2.937) 

Outros     (266)  (1.330)  (633)  (1.354) 

Total  (3.556)  (33.481)  (5.819)  (35.276) 

         
Outras receitas operacionais       
Receita na alienação do ativo 

imobilizado 3.421  5.040  5.111  2.927 

engenharia/ arquitetura 8  1.987  14  1.987 

Apropriação de up front 1.298  690  1.298  690 

Receitas de marketing -  400  -  400 

Outros     546     388    861  1.925 

Total  5.272   8.505   7.284   7.929  

         
Outras receitas e despesas 

operacionais, liquidas  1.717  (24.976)  1.465  (27.347) 
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24. RESULTADO FINANCEIRO 

 
 Controladora  Consolidado  

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016  

Despesas financeiras         

Juros sobre financiamentos (38.271)  (28.837)  (39.505)  (29.719)  

Atualização monetária – impostos (1.163)  (5.086)  (6.577)  (11.998)  

IOF (287)  (34)  (387)  (201)  

Despesas bancárias (755)  (154)  (937)  (1.911)  

Despesas emissão de debentures (468)  -  (468)  -  

Taxa de antecipação de cartões -  -  (2.243)  -  

Encargos com aquisição de novas unidades (485)  -  (480)  -  

Variação monetária passiva -  -  (35)  -  

Variação cambial passiva (1.230)  -  (696)  -  

Outras despesas     (681)      (775)      (881)    (2.967)  

Total (43.340)  (34.886)  (52.209)  (46.796)  

         

Receitas financeiras         

Descontos e bonificações obtidas 144  23  228  35  

Receita de aplicação financeira 544  75  543  95  

Total        688           98         771         130  

Resultado financeiro líquido (42.652)  (34.788)  (51.438)  (46.666)  

 

25. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  

 

Controladora e Madero Norte Paraná:  

 

O imposto de renda e contribuição social correntes na controladora e Madero Norte Paraná são 

calculados com base no regime do lucro real e lucro real trimestral respectivamente conforme 

demonstrado abaixo: 

 

 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

       

Lucro (prejuízo) antes do imposto de 

renda e contribuição social 

 

(4.826) 

 

 

 

(65.886) 

  

(4.989) 

  

(65.886) 

Ajustes para apuração do imposto de 

renda e contribuição social efetivos:  

   

 

  

Outras adições/exclusões indedutíveis (25.876)  14.703  (30.819)  14.703 

      Provisões indedutíveis (125)  910  (125)  910 

      Equivalência patrimonial (34.320)  (8.513)  (34.320)  (8.513) 

      Outras adições/exclusões 8.569  22.306  3.626  22.306 

Base cálculo imposto renda e 

contribuição social (prejuízo fiscal) 

 

(30.702) 

  

(51.183) 

  

(35.808) 

  

(51.183) 

Alíquotas nominais 
                     

34% 

                  

34% 

                      

34% 

                  

34% 

Imposto de renda e contribuição social 

correntes 

                                           

- 

                           

- 

                               

- 

                  

- 

        

Compensação de prejuízo fiscal (a) 1.624  -  1.624  - 
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a) Em 11 de julho de 2017, a Companhia aderiu ao PERT (Programa Especial de 

Regularização Tributária) efetuando o requerimento junto a Fazenda Nacional conforme 

determina a Medida Provisória 783 de 31 de maio de 2017 convertida em Lei Nº 13.496, 

de 24 de outubro de 2017 para solicitar o parcelamento dos tributos e encargos federais 

devidos a 30 de abril de 2017 que consolidam R$ 54.507. Nesta consolidação a 

Companhia utilizou créditos de prejuízos fiscais e de base de cálculo negativa da CSLL 

apurados até 31 de dezembro de 2015, para abater o valor devido, que totalizou 

R$ 1.624. 

 

Consolidado 

 

O imposto de renda e contribuição social correntes nas empresas controladas são calculados 

com base no regime de lucro presumido e uma empresa em uma parte do período foi tributada 

no regime Simples Nacional conforme demonstrado abaixo: 

 

 
 

 
Controladas 

 31/12/2017  31/12/2016 

 IR CSLL  IR CSLL 

                   

Receita bruta – produtos 476.031  476.031  275.795 275.795 

Alíquota % 8% 12%  8% 12% 

Base de cálculo - IR/CS – produtos 38.082 57.124  22.064 33.095 

      

Receita bruta – serviços - -  727 727 

Alíquota % - -  32% 32% 

Base de cálculo – IR/CS - serviços - -  233 233 

      

Outras receitas Operacionais 8.087 8.087  - - 

      

Base de cálculo - IR/CS 46.170 65.211  22.296 33.328 

Alíquota % 15% 9%  15% 9% 

Imposto calculado sem o adicional IR 6.925  5.869  3.344 3.000 

         

Base de cálculo - IR adicional de 10% 40.882            -  16.860 - 

Alíquota % 10%           -  10% - 

    IR adicional calculado  4.088                  -   1.686      - 

   Ajuste – Empresa no Simples 

 
   402 128 

Total de despesa imposto de renda e 

contribuição social 

 

(11.013) 

 

(5.869) 

  

(5.432) 

 

(3.128) 
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 Controladora  Consolidado 

 31/12/2017  31/12/2016  31/12/2017  31/12/2016 

        

Total de despesa de imposto de 

renda e contribuição social 
1.624 

 
-  (15.258)  (8.560) 

 

 

26. GERENCIAMENTO DE RISCOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

 

a) Gerenciamento de riscos 

 

A Companhia participa de operações envolvendo instrumentos financeiros, todos 

registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender as suas necessidades 

operacionais, bem como a reduzir a exposição a riscos financeiros aos quais a Companhia 

entende que está exposta, de acordo com sua natureza dos negócios e estrutura 

operacional. 

 

A administração desses riscos é efetuada por meio da definição de estratégias elaboradas 

e aprovadas pela Administração da Companhia, atreladas ao estabelecimento de sistemas 

de controles e determinação de limite de posições. Não são realizadas operações 

envolvendo instrumentos financeiros com finalidade especulativa. 

Os riscos da Companhia são descritos a seguir: 

 

(i) Risco de Mercado 

 

Decorre da possibilidade de oscilação dos preços de mercado dos insumos utilizados no 

processo de produção, principalmente de carnes. Essas oscilações de preços podem 

provocar alterações substanciais nos custos da Companhia, não sendo possível à empresa 

assegurar possibilidade de repasse, parcial ou mesmo total, desses custos no preço de 

venda de seus produtos. Para mitigar esses riscos, a Companhia gerencia os estoques pela 

formação de estoques reguladores destas matérias-primas.  

 

(ii) Risco Operacional 

 

Risco operacional são riscos de prejuízos diretos ou indiretos decorrentes de uma 

variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologias e infraestrutura da 

Companhia e de fatores externos, como riscos de mercado e liquidez, assim como aqueles 

decorrentes de exigências legais e regulatórias e de padrões geralmente aceitos de 

comportamento empresarial. Riscos operacionais surgem de todas as operações da 

Companhia. 

 

O objetivo da Companhia é administrar o risco operacional para evitar a ocorrência de 

prejuízos financeiros e danos à reputação da Companhia e buscar eficácia de custos e para 

evitar procedimentos de controle que restrinjam iniciativa e criatividade. 
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A principal responsabilidade para o desenvolvimento e implementação de controles para 

tratar os riscos operacionais é atribuída à alta administração. A responsabilidade é apoiada 

pelo desenvolvimento de padrões de gerenciamento da Companhia para administração de 

riscos operacionais. 

 

(iii) Risco de Liquidez 

 

A responsabilidade final pelo gerenciamento do risco de liquidez é da Companhia, que 

avalia necessidades de captação e gestão de liquidez no curto, médio e longo prazo. A 

Companhia gerencia o risco de liquidez mantendo adequadas reservas, linhas de crédito 

bancárias e linhas de crédito para captação de empréstimos que julgue adequados, através 

do monitoramento contínuo dos fluxos de caixa previstos e reais, e pela combinação dos 

perfis de vencimento dos ativos e passivos financeiros. 

 

Tabelas do risco de liquidez  

 

As tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de vencimento contratual restante dos 

passivos e ativos financeiros não derivativos da Companhia e 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 Empresa 

deve quitar as respectivas obrigações. As tabelas incluem os fluxos de caixa dos juros e 

do principal. 

 

     Controladora 

 

31 de dezembro de 2017 Até 1 ano 1 - 5 anos Total 

                    

Caixa e bancos 4.493 -            4.493 

Contas a receber 1.554 - 1.554 

Outros ativos 1.349 - 1.349 

Partes relacionadas 17.296 14.264 31.560 

Fornecedores (30.793) (52) (30.845) 

Obrigações sociais, fiscais e tributárias (10.133) (17.040) (27.173) 

Outras obrigações (18.994) (15.817) (34.811) 

Partes relacionadas - (35.580) (35.580) 

Empréstimos e financiamentos (29.797) (203.729) (233.526) 

Total (65.025) (257.954) (322.979) 

 

Consolidado 
   

31 de dezembro de 2017 Até 1 ano 1 - 5 anos Total 

 

Caixa e bancos 

 

7.074 

 

- 

 

7.074 

Contas a receber 14.055 - 14.055 
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Outros ativos 4.220 - 4.220 

Partes Relacionadas - 432 432 

Fornecedores (50.252) (1.459) (51.711) 

Obrigações sociais, fiscais e tributárias (46.847) (63.444) (110.291) 

Outras obrigações (24.027) (18.181) (42.208) 

Partes Relacionadas - (1.205) (1.205) 

Empréstimos e financiamentos  (33.583) (205.068) (238.651) 

Total (129.360) (288.925) (418.285) 

    

(iv) Risco de taxas de juros 

 

É o risco de que alterações nos preços de mercado como taxa de juros, afetem a receita ou o 

valor de seus instrumentos financeiros. A política da Companhia é minimizar a sua exposição 

ao risco de mercado, buscando diversificar a aplicação de seus recursos em termos de taxas pós-

fixadas.  

 

As operações de empréstimos e financiamento da Companhia estão representadas basicamente 

por operações de Finame, Proger e Cartão BNDES e capital de giro. Os encargos financeiros 

praticados nestas operações se assemelham aos usualmente praticados no mercado.  

 

(v) Gestão de capital 

 

O objetivo da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 

continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 

interessadas, além de proporcionar a melhor gestão de caixa, de forma obter o menor custo de 

captação de recursos na combinação de capital próprio ou capital de terceiros.  

 

A Companhia monitora o capital com base no índice de alavancagem financeira. Esse índice 

corresponde à dívida líquida dividida pelo patrimônio líquido. A dívida líquida, por sua vez, 

corresponde ao total de empréstimos, subtraído o montante de caixa e equivalentes de caixa.  

 

A alavancagem financeira em 31 de dezembro de 2017 e de 2016 podem ser assim sumariadas: 

 

 Consolidado 

 2017  2016 
    

Empréstimos 
                   

238.651  
  

151.761  

Menos - caixa e equivalentes de caixa  (7.074)   (2.077) 

    
Dívida líquida 231.577  149.684 

    
Passivo a descoberto (94.989)  (97.868) 
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b) Instrumentos financeiros 

 

Os valores de mercado dos ativos e passivos financeiros foram determinados com base em 

informações de mercado disponíveis e metodologias de valorização apropriadas. O uso de 

diferentes premissas de mercado e/ou metodologia de estimativa poderão ter um efeito diferente 

nos valores estimados de mercado. Baseada nessa estimativa, a Administração entende que o 

valor contábil dos instrumentos financeiros equivale aproximadamente a seu valor de mercado 

em razão de suas características e condições comerciais pactuadas. 

 

Em 31 de dezembro de 2017, os principais instrumentos financeiros estão descritos a seguir: 

 

 Caixa e bancos - está apresentado ao seu valor de mercado, que equivale ao seu valor 

contábil. 

 

 Contas a receber e outras contas a receber - são classificados como empréstimos e 

recebíveis, apresentadas pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros 

efetivos, deduzidos de qualquer redução ao valor recuperável. Os valores justos se 

aproximam dos valores contábeis devido à natureza e prazos de vencimento destes 

instrumentos. 

 

 Partes relacionadas - são classificados como empréstimos e recebíveis, apresentadas pelo 

valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, deduzidos de qualquer 

redução ao valor recuperável. 

 

 Fornecedores e outras contas a pagar - classificados como outros passivos financeiros, 

são mensurados pelo custo amortizado e estão registrados pelo seu valor original, 

deduzido de ajuste a valor presente quando aplicável. O valor contábil se aproxima do 

valor justo tendo em vista o curto prazo de liquidação destas operações. 

 

 Empréstimos - são classificados como outros passivos financeiros, e são contabilizados 

inicialmente pelo valor justo, líquidos dos custos da transação.  Posteriormente, são 

mensurados pelo valor de custo amortizado utilizando o método de juros efetivos, e a 

despesa financeira é reconhecida com base na remuneração efetiva. Os valores justos se 

aproximam dos valores contábeis. 

 

27. SEGUROS 

 

A Companhia tem por política contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos, por 

montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, 

considerando a natureza de sua atividade. A Companhia realiza o gerenciamento de riscos com 

o objetivo de delimitar potenciais riscos e sinistros, buscando no mercado coberturas 

compatíveis com seu porte e operações, sendo a cobertura de seguros consistentes com as outras 

empresas de dimensões semelhantes operando no setor.   
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As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma 

auditoria das demonstrações financeiras, consequentemente não foram examinadas pelos 

nossos auditores independentes. 

 

A composição das coberturas contratadas pela companhia segue abaixo: 

 

Modalidade  Valor da cobertura 

Incêndio/ explosão/ fumaça  267.000 

Danos elétricos  1.580 

Equipamentos eletrônicos  1.120 

Quebra de vidros  290 

Anúncios luminosos  720 

Contaminação Deter. Merc. Ambiente frigorifico  2.650 

Subtração de valores  142 

Responsabilidade civil  1.795 

Responsabilidade civil do empregador  887 

Impacto de veículos e queda de aeronaves  6.200 

Despesas fixas  6.720 

Perda de aluguel  1.530 

Derrame vazamento de sprinklers  6.900 

Vendaval s/impacto de veículos  940 

Responsabilidade civil - guarda de veículos  600 

Lucros cessantes    59.530 

Total  358.604 

 

28. TRANSAÇÕES NÃO ENVOLVENDO CAIXA 

 

A Companhia realizou operações que não impactaram no caixa, provenientes de atividades de 

investimento e, portanto, não foram refletidas nas demonstrações de fluxo de caixa. 

 

Na controladora e no consolidado da Companhia as transações somaram no exercício findo 31 

de dezembro de 2017 são como seguem: 

 

 Aquisição de ativo imobilizado no montante de R$ 7.589 na controladora e R$ 7.788 no 

consolidado, através de financiamentos bancários; 

 Baixa de ativo imobilizado no valor de R$ 234 no consolidado; 

 Reclassificação da conta de empréstimos para partes relacionadas no montante de R$ 1.205 

no consolidado; 

 Reclassificação da conta de empréstimos para provisão para riscos fiscais, cíveis e 

trabalhistas no montante de R$ 301 na controladora e no consolidado; 

 Partes relacionadas no valor de R$ 432 no consolidado; 

 Reversão de distribuição desproporcional de lucros realizada em 2016 no valor de R$ 2.041 

e nova distribuição desproporcional de lucros no valor de R$ 2.041. 
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