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GRUPO MATEUS

BALANÇO PATRIMONIAL COMBINADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$)

Nota Nota

ATIVOS explicativa 31/12/2018 31/12/2017 PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO explicativa 31/12/2018 31/12/2017
(Reapresentado) (Reapresentado)

CIRCULANTES CIRCULANTES
Caixa e equivalentes de caixa 4 268.867     238.826             Fornecedores 11 735.349     648.348             
Clientes 6 842.904     622.279             Empréstimos e financiamentos CP 12 192.788     116.852             
Estoques 7 1.440.272   1.156.772           Debêntures 13 37.264       40.490               
Tributos a recuperar 8 37.302       19.672               Obrigações trabalhistas 14 106.001     92.431               
Outros ativos CP 12.901       4.297                 Obrigações tributárias 15 71.068       62.688               

Total dos ativos circulantes 2.602.246   2.041.846           Tributos parcelados 16 888            403                   
Dividendos a pagar 433            -                    

NÃO CIRCULANTES Outros passivos 24.930       13.126               

Aplicações financeiras 5 21.911       21.533               Total dos passivos circulantes 1.168.721   974.338             

Partes relacionadas 17 1.251         1.919                 
Tributos a recuperar 8 27.687       22.417               NÃO CIRCULANTES
Tributos diferidos 20 8.946         7.259                 Empréstimos e financiamentos 12 348.597     326.520             
Outros ativos 11.928       11.238               Debêntures 13 293.723     201.149             
Depósitos judiciais 18 9.993         4.011                 Tributos parcelados 16 6.149         6.189                
Propriedade para investimentos 10 453.614     458.403             Provisão para riscos trabalhistas e cíveis 18 2.922         2.922                
Imobilizado 9 722.254     667.971             Outros passivos 2.248         2.980                
Intangível 450            450                    Partes relacionadas 17 239            140                   

Total dos ativos não circulantes 1.258.034   1.195.201           Total dos passivos não circulantes 653.878     539.900             

PATRIMÔNIO LÍQUIDO 19
Capital social 1.051.821   1.051.821          
AFAC - Adiantamento para futuro aumento de capital 69.116       10.761               
Reserva legal 24.157       8.910                
Reserva de incentivos fiscais 471.252     179.228             
Reserva pata retenção de lucros 421.335     472.089             

Total do patrimônio líquido 2.037.681   1.722.809          

        

TOTAL DOS ATIVOS 3.860.280   3.237.047           TOTAL DOS PASSIVOS E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 3.860.280   3.237.047          

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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GRUPO MATEUS

DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$)

Nota

explicativa 31/12/2018 31/12/2017
(Reapresentado)

RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 21 7.003.881   5.910.586           

Custo dos serviços prestados e mercadorias vendidas 22 (5.167.073)  (4.348.486)          
  

LUCRO BRUTO 1.836.808   1.562.100           

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS
Despesas com vendas, administrativas e gerais 22 (1.313.463)  (1.192.822)          
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (2.684)        4.609                  
Total (1.316.147)  (1.188.213)          

  
LUCRO OPERACIONAL ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO 520.661      373.887              

RESULTADO FINANCEIRO 23
Receitas financeiras 22.960        16.621                
Despesas financeiras (157.691)     (143.263)             

Total (134.731)     (126.642)             
  

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 385.930      247.245              

   Imposto de renda e contribuição social - corrente 20 (13.338)       (9.323)                
   Imposto de renda e contribuição social - diferido 20 1.687          638                     

Total (11.651)       (8.685)                
  

LUCRO LÍQUIDO COMBINADO DO EXERCÍCIO 374.279      238.560              

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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GRUPO MATEUS

 DEMONSTRAÇÃO COMBINADA DO RESULTADO ABRANGENTE 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$)

31/12/2018 31/12/2017
(Reapresentado)

LUCRO LÍQUIDO COMBINADO DO EXERCÍCIO 374.279      238.560           

Outros resultados abrangentes -                 -                      
  

RESULTADO COMBINADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO 374.279      238.560           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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GRUPO MATEUS

 DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018
(Em milhares de reais - R$)

Reserva Total do 

Nota Capital Reserva Reserva para retenção Lucros patrimônio 
explicativa social AFAC legal de incentivos fiscais de lucros acumulados líquido

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 292.621      10.761     26.883   602.383                 584.882      -               1.517.530  

Aumento de capital capital social com reservas 759.200      -              (26.883)  (591.131)                (141.186)     -               -                
Lucro líquido combinado do exercício -                 -              -            -                            -                 238.560    238.560     
Destinações:
   Complemento de reserva legal -                 -              8.910     -                            -                 (8.910)      -                
   Complemento de reserva de incentivos fiscais 19 -                 -              -            167.976                 -                 (167.976)   -                
   Transferencia para reserva de retenção de lucros -                 -              -            -                            28.393        (28.393)     
Distribuição de lucros e dividendos mínimos obrigatórios 19 -                 -              -            -                            -                 (33.281)     (33.281)      

       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (Reapresentado) 1.051.821   10.761     8.910     179.228                 472.089      -               1.722.809  

      
Concessão de adiantamento para futuro aumento de capital - AFAC 58.355     -            -                            -                 -               58.355       
Lucro líquido combinado do exercício -                 -              -            -                            -                 374.279    374.279     
Destinações: -                
   Complemento de reserva legal -                 -              15.247   -                            -             (15.247)     -                
   Complemento de reserva de incentivos fiscais 19 -                 -              -            292.024                 -             (292.024)   -                
   Transferencia para reserva de retenção de lucros -                 -              -            -                            8.510          (8.510)      -                
Distribuição de lucros e dividendos mínimos obrigatórios 19 -                 -              -            -                            (59.264)       (58.498)     (117.762)    

       

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 1.051.821   69.116     24.157   471.252                 421.335      -               2.037.681  

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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GRUPO MATEUS

DEMONSTRAÇÕES COMBINADAS DOS FLUXOS DE CAIXA 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018

(Em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa 31/12/2018 31/12/2017

(Reapresentado)

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro líquido combinado do exercício 374.279     238.560          
Ajuste para reconciliação do lucro líquido do exercício com o caixa líquido 

gerado pelas atividades operacionais:

Depreciação 22 88.508       87.730            
Rendimentos de aplicação financeira 23 (1.632)        (2.567)             
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 6 4.960         9.250              
Juros sobre empréstimos, financiamento e debêntures provisionados 64.525       66.305            
Impostos diferidos 20 (1.687)        (638)               
Baixa de imobilizado 9 11.883       -                     
Baixa de propriedade para investimentos 10 2.424         -                     
Provisão para riscos trabalhistas e cíveis -                (5.439)             

Aumento (redução) nos ativos operacionais:
Clientes (225.585)    (175.022)         
Estoques (283.500)    (85.198)           
Tributos a recuperar (22.900)      (4.486)             
Depósitos judiciais (5.982)        (1.619)             
Outros ativos (9.294)        (14.080)           

Aumento (redução) nos passivos operacionais:
Fornecedores 87.001       55.245            
Obrigações trabalhistas e tributárias 34.046       30.095            
Outros passivos 11.072       2.751              
Impostos pagos (11.651)      (8.685)             

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 116.467     192.202          

Juros pagos 11 (39.776)      (37.327)           
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 76.691       154.875          

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
Aquisição de imobilizado 9 (149.233)    (158.186)         
Aquisição de propriedade para investimentos 10 (3.076)        (27.117)           
Aplicação em títulos e valores mobiliários 1.254         (3.046)             

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (151.055)    (188.349)         

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO
Captação de empréstimos, financiamentos e debêntures 419.008     436.190          
Partes relacionadas 767            (35.098)           
Distribuição de lucros (117.329)    (33.284)           
Adiantamento para futuro aumento de capital 58.355       -                     
Amortização de empréstimos, financiamentos e debêntures (256.396)    (357.208)         

Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento 104.405     10.600            
  

AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 30.041       (22.874)           

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 4 238.826     261.700          
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 4 268.867     238.826          

  
AUMENTO (REDUÇÃO) EM CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 30.041       (22.874)           

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras combinadas
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GRUPO MATEUS 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS 
PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado) 

1.  INFORMAÇÕES GERAIS 

A denominação “Grupo” foi adotada para fins específicos de apresentação das 
demonstrações financeiras combinadas, que incluem as demonstrações financeiras do 
Armazém Mateus S.A., Mateus Supermercados S.A., Indústria de Pães e Massas Mateus 
Ltda. e Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda., as quais são as empresas do 
grupo econômico que possuem atividades operacionais. Os objetos sociais dessas 
empresas são as seguintes: 

 Armazém Mateus S.A. (“Armazém”), sociedade por ações que foi constituída em 26 de 
abril de 1989, com sede na Cidade de São Luis, estado do Maranhão, que explora 
atividade de comércio atacadista de mercadorias em geral na região Norte e Nordeste 
do país. O Armazém possui 5.441 funcionários e 14 centros de distribuição. 

 Mateus Supermercados S.A. (“Supermercado”), sociedade por ações que foi constituída 
em 18 de agosto de 2000, com sede na Cidade de São Luis, estado do Maranhão, que 
explora atividade de comércio varejista de mercadorias em geral na região Norte e 
Nordeste do país através de sua cadeia de supermercados, possuindo atualmente 
15.985 funcionários e 87 lojas. 

 Indústria de Pães e Massas Mateus Ltda. (“Indústria de Pães”) é uma sociedade 
responsabilidade limitada, que foi constituída em 19 de junho de 2007, com sede na 
Cidade de São Luis, estado do Maranhão, que explora atividade de fabricação e 
comércio atacadista de biscoitos, bolachas, bolos, pães e massas alimentícias e cujas 
operações são majoritariamente dentro do próprio Grupo. 

 Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. (“Tocantins”), sociedade limitada que 
foi constituída em 24 de dezembro de 1996, com sede na cidade de São Luis, estado do 
Maranhão, que explora atividade de Holdings de instituições não - financeira, aluguel de 
imóveis próprios, gestão de ativos intangíveis não - financeiras e locações de aeronaves 
e automóveis sem condutor. As demonstrações financeiras consolidadas da Tocantins 
incluem as empresas a seguir relacionadas: 

o Rio Balsas Participações e Empreendimentos Ltda. (“Rio Balsas”), sociedade limitada 
que foi constituída em 12 de junho de 2007, com sede na Cidade de São Luis, 
estado do Maranhão, que explora atividade de Holdings de instituições não - 
financeira, aluguel de imóveis próprios, gestão de ativos intangíveis não - financeiras 
e locações de aeronaves e automóveis sem condutor. 

o Mateus Participações e Locações Ltda. (“Mateus Locações”), sociedade limitada que 
foi constituída em 20 de novembro de 2002, com sede na cidade de São Luis, estado 
do Maranhão, que explora atividade de Locações de automóveis sem condutor; 
Holdings de instituições não – financeiras e aluguel de imóveis próprios. 

o Invicta Produtos Farmacêuticos Ltda (”Invicta”) é uma sociedade limitada que foi 
constituída em 25 de novembro de 1999, com sede na cidade de Imperatriz, estado 
do Maranhão, que explora atividade de comércio atacadista de medicamentos e 
drogas de uso humano. 
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o Mateus Eletrônica Ltda. (“Mateus Eletrônica”) é uma sociedade limitada que foi 
constituída em 4 de dezembro de 2007, com sede na cidade de Imperatriz, estado 
do Maranhão, que explora atividade reparação e manutenção de equipamentos 
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico. 

2.  DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS – BASES DE APRESENTAÇÃO 

Pelo fato das empresas mencionadas na nota explicativa nº 1 possuírem sócios 
controladores em comum e de não existir uma sociedade jurídica única controladora delas, 
sua Administração decidiu preparar demonstrações financeiras combinadas em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017 para melhor informar aos seus sócios. 

As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas com base nas políticas 
contábeis descritas na nota explicativa nº 3, incluem as demonstrações financeiras 
individuais e consolidadas dessas empresas e foram preparadas de acordo com os 
seguintes principais critérios: (a) eliminação dos saldos entre as empresas combinadas; 
(b) eliminação dos investimentos entre as empresas combinadas contra o respetivo 
patrimônio líquido da empresa investida, quando aplicável; (c) eliminação das receitas e 
despesas decorrentes de negócios entre as empresas combinadas;  (d) eliminação do 
lucro nos estoques, quando aplicável, oriundo de vendas entre as empresas combinadas; 
e (e) cálculo de participação dos acionistas minoritários no patrimônio líquido e no 
resultado combinado (a participação direta dos acionistas controladores foi adicionada na 
participação das empresas, não sendo considerados como minoritários). 

As notas explicativas apresentadas referem-se exclusivamente aos saldos combinados. 

3.  SUMÁRIO DAS PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS 

3.1. Declaração de conformidade 

As demonstrações financeiras combinadas foram preparadas e estão sendo 
apresentadas conforme as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo os 
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. 

3.2. Base de mensuração 

As demonstrações financeiras combinadas são apresentadas em real (R$), que é a 
moeda funcional do Grupo, e foram elaboradas com base no custo histórico, exceto 
se indicado de outra forma, conforme descrito nas políticas contábeis a seguir: 

a) Instrumentos financeiros 

Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente pelo seu valor justo quando o 
Grupo assume direitos contratuais de receber caixa ou outros ativos financeiros 
de contratos nos quais são parte. Ativos financeiros são desreconhecidos quando 
os direitos de receber caixa atrelados ao ativo financeiro expiram ou foram 
transferidos substancialmente os riscos e benefícios para terceiros. Ativos e 
passivos são reconhecidos quando direitos e/ou obrigações são retidos na 
transferência pelo Grupo. Passivos financeiros são reconhecidos quando o Grupo 
assume obrigações contratuais para liquidação em caixa ou na assunção de 
obrigações de terceiros através de um contrato no qual é parte. Passivos 
financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo e são desreconhecidos 
quando são quitados, extintos ou expirados. Os instrumentos financeiros que 
posteriormente ao reconhecimento inicial venham a ser mensurados pelo custo 
amortizado são mensurados através da taxa efetiva de juros. As receitas e 
despesas de juros, a variação monetária e a variação cambial, deduzidas das 
estimativas de perda por não recebimento de ativos financeiros,  
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são reconhecidas quando incorridas na demonstração de resultado do exercício 
como “Resultado financeiro”. Ativos e passivos financeiros somente são 
apresentados pelos seus valores líquidos se o Grupo detiver o direito 
incondicional de compensar tais valores ou liquidá-los simultaneamente, bem 
como ter a intenção de fazê-lo. Em 31 de dezembro de 2018 e 2017, o Grupo 
mantinha instrumentos financeiros os seguintes instrumentos financeiros os 
quais foram classificados como custo amortizado:  Caixa e equivalentes de caixa, 
Contas a receber, Aplicações financeiras, Partes relacionadas, Fornecedores, 
Empréstimos e financiamentos e Debêntures. 

O Grupo avalia mensalmente as estimativas por perda pela não realização de 
ativos financeiros. Uma estimativa por perda é reconhecida quando há 
evidências objetivas que o Grupo não conseguirá receber todos os montantes a 
vencer ou vencidos. Quando o recebimento de um ativo financeiro é improvável, 
o seu valor contábil e a respectiva estimativa de perda são reconhecidos no 
resultado do exercício. 

b) Uso de estimativas 

A preparação das demonstrações financeiras combinadas exige que a 
Administração faça julgamentos e adote estimativas e premissas que afetam a 
aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, 
receitas e despesas. 

Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente serão iguais aos 
respectivos resultados reais. Desta forma, a Administração do Grupo revisa as 
estimativas e premissas adotadas de maneira contínua. Os ajustes oriundos no 
momento destas revisões são reconhecidos no período em que as estimativas 
são revisadas e também aplicadas de maneira prospectiva. 

As notas explicativas que requerem a adoção de premissas e estimativas, que 
estão sujeitas a um maior grau de incertezas e que possuam um risco de 
resultar em um ajuste material caso essas premissas e estimativas sofram 
mudanças significativas dentro do próximo exercício financeiro são: 

 Ao mensurar a provisão para créditos de liquidação duvidosa (“PCLD”) o 
Grupo usa informações sobre o futuro razoáveis e suportáveis, que se 
baseiam nas premissas para a movimentação futura de fatores econômicos 
diferentes e como esses fatores irão afetar uns aos outros. A probabilidade de 
inadimplência é um dado importante para a mensuração da PCLD e 
representa uma estimativa da perda durante um período específico, cujo 
cálculo inclui dados históricos, premissas e expectativas de condições futuras, 
baseados ou negociações atuais. 

 Conforme descrito na nota explicativa nº 9, o Grupo revisa anualmente a vida 
útil estimada, o valor residual e o método de depreciação ou amortização dos 
bens do imobilizado e intangível no final de cada exercício. 

 Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil 
de um ativo ou unidade geradora de caixa (UGC) 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. 
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 Provisão por causas cíveis e trabalhistas são reconhecidas. 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 assessores legais 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. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá 
resultar em valores diferentes dos estimados em razão de imprecisões 
inerentes ao processo da sua determinação. O Grupo revisa as estimativas e 
as premissas pelo menos anualmente. 

c) Apuração do resultado 

O resultado das operações (receitas, custos e despesas) é apurado em 
conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. As receitas 
são reconhecidas pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela 
venda de mercadorias. As receitas resultantes da venda de produtos são 
reconhecidas quando seu valor pode ser mensurado de forma confiável, todos 
os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o comprador, o 
Grupo deixa de ter controle ou responsabilidade pelas mercadorias vendidas e 
os benefícios econômicos gerados para o Grupo são prováveis. As receitas não 
são reconhecidas se sua realização for incerta. O custo das mercadorias 
vendidas compreende o custo das aquisições líquido dos descontos e 
bonificações recebidos de fornecedores, variações nos estoques e custos de 
logística. O Grupo apropria ao resultado do exercício as bonificações recebidas 
de fornecedores na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se 
realiza. 

d) Estoques 

Os estoques são contabilizados pelo custo ou valor líquido de realização, o que 
for menor. Os estoques adquiridos são registrados pelo custo médio, incluídos 
os custos de armazenamento e manuseio, na medida em que estes custos são 
necessários para trazer os estoques na sua condição de venda nos centros de 
distribuições do Grupo. O valor líquido de realização é o preço de venda 
estimado no curso normal dos negócios, deduzidos os custos estimados 
necessários para efetuar a venda. Os estoques também são reduzidos pela 
provisão para perdas e quebras, as quais são periodicamente analisadas e 
avaliadas quanto à sua adequação. A provisão para perda de estoques é 
registrada para os itens perecíveis sem giro acima de 365 dias. 

e) Imobilizado 

O imobilizado é registrado ao custo de aquisição ou construção, acrescido, 
quando aplicável, de juros capitalizados durante o período de construção, para 
os casos de ativos qualificáveis, líquido de depreciação acumulada e de provisão 
para redução ao valor recuperável de ativos para os bens paralisados e sem 
expectativa de reutilização ou realização. A depreciação é computada pelo 
método linear, com base na vida útil estimada de cada bem, conforme as taxas 
demonstradas na nota explicativa nº 9. A vida útil estimada e o método de 
depreciação são revisados no fim de cada exercício e o efeito de quaisquer 
mudanças nas estimativas é contabilizado prospectivamente. O saldo do 
imobilizado inclui todos os gastos alocáveis aos bens durante a sua fase de 
construção e/ ou a fase de testes pré-operacionais dos bens. 
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Itens do imobilizado são baixados quando da sua alienação ou quando não há 
expectativa de benefícios econômicos futuros derivados do seu uso ou 
alienação. Os eventuais ganhos ou perdas resultantes da baixa dos ativos são 
incluídos no resultado do exercício. 

f) Avaliação do valor recuperável dos ativos 

O Grupo analisa anualmente se existem evidências de que o valor contábil de 
um ativo não será recuperado (redução ao valor recuperável dos ativos). Caso 
estas evidências estejam presentes, estima-se o valor recuperável do ativo. O 
valor recuperável de um ativo é o maior valor entre: (a) seu valor justo menos 
custos que seriam incorridos para vendê-lo; e (b) seu valor de uso. O valor de 
uso é equivalente aos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) 
derivados do uso contínuo do ativo. Quando o valor residual contábil do ativo 
exceder seu valor recuperável, reconhece-se a redução (provisão) do saldo 
contábil deste ativo (“impairment”). Para fins de avaliação do valor recuperável, 
os ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de 
caixa identificáveis separadamente - unidades geradoras de caixa (UGCs). 

g) Empréstimos, financiamentos e debêntures 

Os empréstimos, financiamentos e debêntures 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 de 
liquidação, 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 financiamentos 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. 

Os custos de obtenção da dívida que são diretamente atribuíveis à aquisição, 
construção ou produção de um ativo qualificável, que é um ativo que, 
necessariamente, demanda um período de tempo substancial para ficar pronto 
para seu uso ou venda pretendidos, são capitalizados como parte do custo do 
ativo quando for provável que eles irão resultar em benefícios econômicos 
futuros para a entidade e que tais custos possam ser mensurados com 
confiança. Demais custos dos financiamentos são reconhecidos como despesa 
no período em que são incorridos. 

h) Tributação  

Tributos correntes (aplicável às empresas Armazém, Supermercado, Invicta e 
Indústria de Pães) 

A provisão para tributos sobre a renda está baseada no lucro tributável do 
exercício. O lucro tributável difere do lucro apresentado na demonstração do 
resultado, porque exclui receitas ou despesas tributáveis ou dedutíveis em 
outros exercícios, além de excluir itens não tributáveis ou não dedutíveis de 
forma permanente. A provisão para imposto sobre a renda é calculada pelo 
Grupo com base nas alíquotas vigentes da seguinte forma: 

 Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ: à alíquota de 15%, acrescida da 
alíquota de 10% para o montante de lucro tributável que exceder o valor de 
R$240. 

 Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL: à alíquota de 9%. 
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A despesa de imposto de renda e contribuição social correntes é calculada com 
base nas leis e nos normativos tributários promulgados na data de 
encerramento do exercício, de acordo com os regulamentos tributários 
brasileiros. 

A Administração avalia periodicamente as posições assumidas na declaração de 
renda com respeito a situações em que a regulamentação tributária aplicável 
está sujeita à interpretação que possa ser eventualmente divergente e constitui 
provisões, quando adequado, com base nos valores que espera pagar ao Fisco. 

Lucro presumido (aplicável às empresas Tocantins, Rio Balsas, Mateus Eletrônica 
e Mateus Locações) 

A apuração do imposto de renda e da contribuição social é efetuada com base no 
regime de lucro presumido, cujas alíquotas de tributação são, respectivamente, 
25% (considerando o adicional de 10%) e 9%, cuja base de cálculo corresponde 
a 8% e 12% da receita bruta das vendas para Imposto de Renda Pessoa Jurídica 
- IRPJ e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, respectivamente, mais 
a totalidade das demais receitas auferidas.  

Impostos diferidos 

O imposto sobre a renda diferido (imposto diferido) é reconhecido sobre as 
diferenças temporárias no final de cada exercício entre os saldos de ativos e 
passivos reconhecidos nas demonstrações contábeis e as bases fiscais 
correspondentes usadas na apuração do lucro tributável, incluindo saldo de 
prejuízos fiscais, quando aplicável. Os impostos diferidos passivos são 
geralmente reconhecidos sobre todas as diferenças temporárias tributáveis e os 
impostos diferidos ativos são reconhecidos sobre todas as diferenças 
temporárias dedutíveis, apenas quando for provável que a empresa apresentará 
lucro tributável futuro em montante suficiente para que estas diferenças 
temporárias dedutíveis possam ser utilizadas. 

A recuperação do saldo dos impostos diferidos ativos é revisada no final de cada 
exercício e, quando não for mais provável que lucros tributáveis futuros estarão 
disponíveis para permitir a recuperação de todo o ativo, ou parte dele, o saldo 
do ativo é ajustado pelo montante que se espera que seja recuperado. 

Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados pelas alíquotas aplicáveis 
no período no qual se espera que o passivo seja liquidado ou o ativo seja 
realizado, com base nas alíquotas previstas na legislação tributária vigente no 
final de cada exercício, ou quando uma nova legislação tiver sido 
substancialmente aprovada. A mensuração dos impostos diferidos ativos e 
passivos reflete as consequências fiscais que resultariam da forma na qual o 
Grupo espera, no final de cada exercício, recuperar ou liquidar o valor contábil 
desses ativos e passivos. 

Os impostos diferidos ativos e passivos são compensados apenas quando há o 
direito legal de compensar o ativo fiscal corrente com o passivo fiscal corrente e 
quando eles estão relacionados aos impostos administrados pela mesma 
autoridade fiscal e o Grupo pretende liquidar o valor líquido dos seus ativos e 
passivos fiscais correntes. 

  



Grupo Mateus 

15 

i) Distribuição de lucros 

Quando aplicável, a proposta de distribuição de dividendos e juros sobre o 
capital próprio, efetuados pela Administração do Grupo que estiver dentro da 
parcela equivalente ao dividendo mínimo obrigatório é registrada como passivo 
na rubrica “Dividendos a pagar”, por ser considerada como uma obrigação legal 
prevista no estatuto social do Grupo, entretanto, nos casos aplicáveis, a parcela 
dos dividendos e juros sobre capital próprio superior ao dividendo mínimo 
obrigatório, declarada pela Administração após o período contábil a que se 
referem às demonstrações financeiras, mas antes da data de autorização para 
emissão das referidas demonstrações contábeis, é registrada na rubrica 
“Dividendos a pagar e juros sobre o capital próprio”, no patrimônio líquido, 
sendo seus efeitos divulgados em nota explicativa. 

j) Ajuste a valor presente de ativos e passivos 

Os ativos e passivos monetários são ajustados pelo seu valor presente no 
registro inicial da transação, levando em consideração os fluxos de caixa 
contratuais, as taxas de juros explícitas ou implícitas, tomando-se como base as 
taxas praticadas no mercado para transações semelhantes às dos respectivos 
ativos e passivos. Subsequentemente, esses efeitos são realocados nas linhas 
de receita ou despesas financeiras, no resultado, através da utilização da taxa 
de desconto considerada e do método do custo amortizado. 

k) Mudança nas práticas contábeis e divulgações: 

(i) Revisões e novas interpretações dos pronunciamentos técnicos 

Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Administração do 
Grupo considerou, quando aplicável, novas revisões e interpretações aos 
pronunciamentos técnicos CPC que entraram obrigatoriamente em vigor 
em 1º de janeiro de 2018. 

1. CPC 48 - Instrumentos Financeiros - O CPC 48 substituiu o CPC 38 a 
partir de 1º de janeiro de 2018. O novo pronunciamento apresentou 
mudanças na classificação e mensuração, principalmente na 
mensuração de perda de valor recuperável e contabilização de hedge 
dos instrumentos financeiros. 

2. CPC 47 - Receita de Contrato com Clientes - Introduz uma estrutura 
abrangente para determinar se e quando uma receita é reconhecida e 
como a receita é mensurada. O CPC 47 substituiu as anteriores normas 
para o reconhecimento de receitas, incluindo o CPC 30 (R1) - Receitas, 
CPC 17 (R1) - Contratos de Construção e a IFRIC 13 - Interpretação A - 
Programas de Fidelidade com o Cliente. 

As alterações acima descritas não apresentaram impacto significativo nas 
demonstrações financeiras do Grupo em comparação às demonstrações 
financeiras do exercício anterior. 
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(ii) Pronunciamentos e interpretações revisados emitidos e ainda não adotados 

O Grupo não adotou antecipadamente a seguinte norma revisada: 

1. CPC 06 (R2) - Arrendamento Mercantil – Introduz um modelo único de 
contabilização de arrendamentos no balanço patrimonial para 
arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso 
que representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo 
de arrendamento que representa a sua obrigação de efetuar 
pagamentos do arrendamento. O CPC 06 (R2) substituirá as normas de 
arrendamento existentes, incluindo o CPC  06 (R1) - Operações de 
Arrendamento Mercantil, IFRIC 4, SIC 15, SIC 27 e ICPC 03 - Aspectos 
Complementares das Operações de Arrendamento Mercantil. 

O Grupo ainda está avaliando os impactos dessa norma revisada nas 
demonstrações financeiras. 

l) Reapresentação das demonstrações financeiras 

Nas demonstrações financeiras combinadas em 31 de dezembro de 2018, o 
Grupo incluiu no processo de combinação a empresa Indústria de Pães e Massas 
Mateus Ltda., além das empresas Mateus Eletrônica Ltda. e Invicta – Produtos 
Farmacêuticos Ltda., as quais são controladas da Tocantins Participações e 
Empreendimentos Ltda. Nas demonstrações financeiras combinadas para o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, apresentados para fins de 
comparação, essas empresas não foram consideradas no processo de 
combinação e na consolidação da Tocantins. Consequentemente, o Grupo está 
reapresentando as referidas demonstrações financeiras, conforme previsto no 
pronunciamento técnico CPC 23 - Práticas Contábeis, Mudanças nas Estimativas 
Contábeis e Correção de Erros. Os efeitos dos ajustes realizados nos saldos em 
31 de dezembro de 2017 estão a seguir demonstrados: 

Balanço patrimonial Combinado 
 31 de dezembro de 2017 

 Original Ajustes Reapresentado 
Ativos circulantes    
Caixa e equivalentes de caixa 236.647 2.179 238.826 
Clientes 645.030 (22.751) 622.279 
Estoques 1.148.895 7.877 1.156.772 
Tributos a recuperar 19.064 608 19.672 
Outros ativos 4.069 228 4.297 
Total dos ativos circulantes 2.053.705 (11.859) 2.041.846 
      
Ativos não circulantes    
Partes relacionadas 6.972 (5.053) 1.919 
Tributos a recuperar 27.114 (4.697) 22.417 
Tributos diferidos 2.344 4.915 7.259 
Outros ativos 10.145 1.093 11.238 
Investimentos 4.004 (4.004) - 
Imobilizado 1.115.759 (447.788) 667.971 
Propriedades para investimento - 458.403 458.403 
Total dos ativos não circulantes 1.192.332 2.869 1.195.201 
    
Total dos ativos  3.246.037 (8.990) 3.237.047 
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Balanço patrimonial Combinado 
 31 de dezembro de 2017 

 Original Ajustes Reapresentado 
Passivos circulantes    
Empréstimos e financiamentos 115.624 1.228 116.852 
Fornecedores 637.526 10.822 648.348 
Obrigações trabalhistas e tributárias 129.032 26.490 155.522 
Outros passivos 14.323 (1.197) 13.126 
Total dos passivos circulantes 936.995 37.343      974.338  
      
Passivos não circulantes    
Empréstimos e financiamentos 324.769 1.751 326.520 
Obrigações trabalhistas e tributárias 23.994 (17.805) 6.189 
Provisão para riscos 2.852 70 2.922 
Outros passivos 2.835 145 2.980 
Provisão para perda de investimento 5.121 (5.121) - 
Partes relacionadas 70.757 (70.617) 140 
Total dos passivos não circulantes 631.447 (91.577)      539.900  
      
Patrimônio líquido    
Capital social 1.051.771 50 1.051.821 
Adiantamento para futuro aumento de capital    
Reserva de incentivos fiscais 167.976 11.252 179.228 
Reserva de lucros 448.884 23.181 472.065 
Total do patrimônio líquido 1.677.565 45.244 1.722.809 
    
Total dos passivos e do patrimônio líquido 3.246.037 (8.990) 3.237.047 
      
Demonstração do resultado Combinada 
 31 de dezembro de 2017 

 Original Ajustes Reapresentada 
      
Receita líquida de vendas 5.786.009 124.577 5.910.586 
Custo das mercadorias vendidas (4.259.380) (89.106) (4.348.486) 
Despesas administrativas (1.165.553) (27.269) (1.192.822) 
Outras receitas (despesas) operacionais 4.721 (112) 4.609 
Resultado de equivalência patrimonial 670 (670) - 
Receitas financeiras 15.585 1.036 16.621 
Despesas financeiras (141.698) (1.565) (143.263) 
Imposto de renda e contribuição social - 

correntes (8.975) (348) (9.323) 
    
Lucro líquido do exercício 367.736 6.543 374.279 
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Demonstração do fluxo de caixa Combinada 

 31 de dezembro de 2017 

 Original Ajustes Reapresentado 
      
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 

OPERACIONAIS    
Lucro líquido do exercício 240.354 (1.794) 238.560 
Depreciação 86.022 1.708 87.730 
Provisão para riscos (5.509) 70 (5.439) 
Provisão para perda de investimento 723 (723) - 
Juros sobre empréstimos provisionados 37.313 28.992 66.305 
Rendimentos de aplicação financeira - (2.567) (2.567) 
Impostos diferidos - (638) (638) 
      
Aumento (redução) nos ativos operacionais:    

Clientes (197.773) 22.751 (175.022) 
Estoques (77.321) (7.877) (85.198) 
Tributos a recuperar (3.660) (826) (4.486) 
Outros ativos (2.885) (11.195) (14.080) 

      
Aumento (redução) nos passivos operacionais:    

Fornecedores 44.507 10.738 55.245 
Obrigações trabalhistas e tributárias 12.725 17.370 30.095 
Outros passivos 2.563 188 2.751 
Impostos pagos (8.337) (348) (8.685) 

      
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 

INVESTIMENTO    
Aquisição de investimento (1.393) 1.393 - 
Aquisição de imobilizado (184.105) 25.919 (158.186) 
Aquisição de propriedade para investimentos - (27.117) (27.117) 
      
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE 

FINANCIAMENTO    
Captação de empréstimos e financiamentos 435.721 469 436.190 
Partes relacionadas 30.382 (65.480) (35.098) 
Amortização de empréstimos, financiamentos 

e debêntures (330.726) (26.482) (357.208) 
      
AUMENTO EM CAIXA E EQUIVALENTES DE 

CAIXA    
Caixa e equivalentes de caixa no início do 

exercício 226.026 35.674 261.700 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do 

exercício 236.647 2.179 238.826 
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4.  CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
Caixa 12.590 9.768 
Bancos 223.076 213.185 
Aplicações financeiras 33.201 15.873 
Total 268.867 238.826 
     
As aplicações financeiras são remuneradas a uma taxa média de 100% do CDI em 31 de 
dezembro de 2017 e 2018, em CDB – Certificado de Depósito Bancário de curto prazo, de 
liquidez imediata e conversíveis em um montante conhecido de caixa e estão sujeitas a 
um insignificante risco de mudança de valor.  

5.  APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 31/12/2018 31/12/2017 
     

Banco do Nordeste do Brasil S.A. reservas (*) 17.789 16.926 
Bradesco S.A. previdência 477 374 
Banco do Brasil S.A. capitalizações 756 741 
Bradesco S.A. capitalizações 1.889 2.748 
Banco do Nordeste do Brasil S.A. Capitalizações 776 659 
Banco da Amazônia S/A Capitalizações 224 85 
Total 21.911 21.533 
     
(*)  Referem-se a títulos de capitalização vinculados aos empréstimos com data de 

vencimento previsto para setembro de 2020 com remuneração de 5,3% a.a.  

Essas aplicações financeiras estão classificadas como ativo não circulante por estarem 
sujeitos a risco de mudança de valor se resgatados antes do prazo. 

6.  CONTAS A RECEBER 

a) Composição dos saldos por tipo de operação 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
Títulos a receber 393.538 239.706 
Cartão de crédito 471.383 399.630 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (22.017) (17.057) 
Total 842.904 622.279 
     
Segue a movimentação da provisão para créditos de liquidação duvidosa: 

Saldo em      Saldo em 
31/12/2017  Adição  Reversão  31/12/2018 
         

(17.057)  (4.960)  -  (22.017) 
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O Grupo sempre mensura a perda estimada em créditos de liquidação duvidosa de 
contas a receber de clientes em um valor equivalente à PCE (Perdas de crédito 
esperadas). As perdas de crédito esperadas sobre as contas a receber de clientes são 
estimadas usando uma matriz de provisão com base na experiência de inadimplência 
passada do devedor e em uma análise da posição financeira atual do devedor, 
ajustadas com base em fatores específicos aos devedores, condições econômicas 
gerais do setor no qual os devedores operam e uma avaliação do curso atual e 
projetado das condições na data de relatório. O Grupo constituiu perda estimada em 
créditos de liquidação duvidosa para a maior parte das contas a receber vencidas há 
mais de 180 dias, uma vez que a experiência histórica indicou que essas contas a 
receber em geral não são recuperáveis. 

Em 31 de dezembro de 2018, não há contas a receber dado em garantia pelo Grupo. 

b) Composição dos saldos por idade de vencimento 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
A vencer 701.255 481.522 
     
Contas a receber - vencidos   

De 1 a 30 dias 89.936 68.412 
De 31 a 60 dias 24.444 18.572 
De 61 a 90 dias 10.088 8.976 
De 91 a 180 dias 15.916 15.427 
Acima de 180 dias 23.282 46.427 

Total 864.921 639.336 
     

7.  ESTOQUES 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
Mercadorias para revenda 1.417.916 1.155.284 
Provisão para obsolescência e quebras (a) (1.443) (1.443) 
Bonificações em estoques (b) (8.946) (12.874) 
Adiantamento a fornecedores 32.745 15.805 
Total 1.440.272 1.156.772 
     
(a) A natureza das operações do comércio atacadista implica em grande movimentação 

interna de mercadorias. Nestas movimentações ocorrem perdas inerentes ao 
processo, como perdas no transporte, perdas no manuseio incorreto, perdas na 
armazenagem, perdas por deterioração ou qualidade, perdas por vencimento do 
prazo de validade, perdas por acondicionamento, perdas por degustação de 
mercadorias e perdas por furto de mercadorias em centro de distribuição. O Grupo 
monitora estas ocorrências através de departamento específico e toma as 
providências cabíveis para diminuição de sua ocorrência. 

(b) O Grupo apropria ao resultado do exercício as bonificações recebidas de fornecedores 
na medida em que o estoque que deu origem a bonificação se realiza. As bonificações 
em estoque recebidas e não realizadas totalizam R$8.946 em 31 de dezembro de 
2018 (R$12.874 em 31 de dezembro de 2017). 

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, não há estoques dados em garantia pelo Grupo. 
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8.  TRIBUTOS A RECUPERAR 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 

ICMS a compensar 4.523 4.563 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - 

ICMS a recuperar - CIAP 21.414 22.859 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ a recuperar 729 729 
Imposto de renda sobre aplicação financeira 917 895 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL a 

recuperar 262 262 
Programa de Integração Social - PIS 6.650 2.294 
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social 

- COFINS 30.490 10.447 
Outros 4 40 
Total 64.989 42.089 
     
Circulante 37.302 19.672 
Não circulante 27.687 22.417 
Total 64.989 42.089 
     

9.  IMOBILIZADO 

 

% - taxa 
de  

deprec. 
a.a. 

Saldo em 
31/12/2016 Adições Transferências 

Saldo em 
31/12/2017 Adições Baixas Transferências 

Saldo em 
31/12/2018 

    (Reapresentado)   (Reapresentado)     
Custo          
Terrenos  118 240 - 358 67 - - 425 
Edificações  25.312 350 - 25.662 - - - 25.662 
Máquinas e equipamentos  187.423 30.412 234 217.835 27.607 (8.988) 15.989 252.443 
Móveis e utensílios  64.899 9.310 - 74.209 5.813 - 1.708 81.730 
Veículos  38.252 1.002 - 39.254 588 - - 39.842 
Aeronaves  21.379 - - 21.379 4.993 - - 26.372 
Instalações  42 246 - 288 - - - 288 
Equipamentos  

de informática  19.012 2.892 - 21.904 4.137 (362) 492 26.171 
Imobilizações em 

andamento (a)  42.424 113.554 (234) 155.978 87.827 (2.533) (18.995) 222.277 
Edificações em imóveis  

de terceiros (b)  411.481 180 - 411.661 18.201 - 806 430.668 

Total  810.342 158.186 - 968.528 149.233 (11.883) - 1.105.878 
            
Depreciação          
Edificações 4 (6.412) (966) - (7.378) (1.030) - - (8.408) 
Máquinas e  

equipamentos 7 a 10 (61.489) (21.455) - (82.944) (23.618) - - (106.562) 
Móveis e utensílios 9 a 10 (22.383) (6.526) - (28.909) (7.451) - - (36.360) 
Veículos 18 a 20 (17.679) (7.252) - (24.931) (5.142) - - (30.073) 
Aeronaves 10 (8.642) (2.115) - (10.757) (2.338) - - (13.095) 
Instalações 10 (37) (3) - (40) (27) - - (67) 
Equipamentos  

de informática 12 a 25 (10.924) (2.710) - (13.634) (3.139) - - (16.773) 
Edificações em  

imóveis de terceiros 11 (90.695) (41.269) - (131.964) (40.322) - - (172.286) 

Total  (218.261) (82.296) - (300.557) (83.067) - - (383.624) 
            
Saldo  592.801 75.890 - 667.971 66.166 (11.883) - 722.254 
          
(a) Referem-se a construções e expansões nos centros de distribuição, em conexão com o plano de crescimento do Grupo. 

(b) Referem-se a construções e expansões nos centros de distribuições alugados com a Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. 

A depreciação é reconhecida com base na vida útil estimada de cada ativo, sendo esta 
revisada no encerramento de cada exercício. Com base em suas análises, o Grupo não 
identificou indicadores que pudessem modificar a vida útil ou reduzir o valor de realização 
de seus ativos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017. 
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10.  PROPRIEDADES PARA INVESTIMENTO 

a) Movimentação  

 
Taxa de 

depreciação (%) 
Saldo em 

01/01/2017 Adições Baixas 
Saldo em 

31/12/2017 Adições Baixas 
Saldo em 

31/12/2018 
  (Reapresentado)   (Reapresentado)    
           
Custo         
Imóveis  135.933 - - 135.933 295 - 136.228 
Terrenos  332.745 27.117 - 359.862 2.781 (2.424) 360.219 

Total  468.678 27.117 - 495.795 3.076 (2.424) 496.447 
           
Depreciação         
Imóveis 4 (31.954) (5.438) - (37.392) (5.441) - (42.833) 

Total  (31.954) (5.438) - (37.392) (5.441) - (42.833) 
           
Saldo  436.725 21.679 - 458.403 2.365 (2.424) 453.614 

           

As propriedades para investimento referem-se a imóveis e terrenos alugados para 
partes relacionadas, cujo intuito é auferir aluguel, e tem os valores de custo líquido da 
depreciação e valor justo a seguir representados: 

 
Saldo 

contábil 
Valor 
justo Diferença 

      
Imóveis 93.395 244.819 108.591 
Terrenos 360.219 527.920 167.700 
Total 453.614 772.739 276.291 
      

11.  FORNECEDORES 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
De produtos 594.656 472.687 
De serviços 21.612 47.973 
De imobilizado 38.292 41.593 
De consumo 651 1.007 
Fornecedores – cessão de crédito (*) 80.138 85.088 
Total 735.349 648.348 
     
(*) O Grupo possui contratos firmados com bancos para estruturar com os seus principais 

fornecedores a operação denominada “cessão de crédito”. Nessas transações os 
fornecedores transferem o direito de recebimento dos títulos para os bancos que, por 
sua vez, passam a ser credores da operação. Essa forma de operação não altera 
significativamente preços e demais condições estabelecidas com os fornecedores do 
Grupo. O ajuste a valor presente e os encargos financeiros foram imateriais para 
serem registrados como despesas financeiras, uma vez que o prazo médio de 
vencimento das transações é de no máximo seis meses. 
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12.  EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
Leasing (a) 41.329 29.579 
Capital de giro (b) 111.947 261.346 
Financiamento de Máquinas e Equipamentos - FINAME (c) 321.842 82.384 
Certificados de Recebíveis Imobiliários (CRI) (d) 66.267 70.063 
Total 541.385 443.372 
     
Circulante 192.788 116.582 
Não circulante 348.597 326.520 
Total 541.385 443.372 
     
(a) Os financiamentos para investimentos em aberturas de novas unidades e reforma dos 

centros de distribuições atuais possuem juros anuais variando de 1,01% a 1,81% 
mais correção pela Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP, e como garantia os próprios 
bens financiados e duplicatas no valor R$1.358, além do aval dos sócios. O 
vencimento final é em 30 de novembro de 2023. 

(b) Os empréstimos para capital de giro são realizados para evitar atrasos nos 
pagamentos e fazer fluxo de caixa frente às vendas efetuadas a prazo, principalmente 
nos setores de bazar e eletro com taxas de juros anuais variando de 7,06% a 19,13% 
+ CDI, possuem como garantia o aval dos sócios. O vencimento final é em 12 de 
junho de 2026. 

(c) Os financiamentos para investimentos em máquinas e equipamentos – FINAME 
possuem taxa de juros anuais variando de 3,0 a 3,5% e correção pela UR – TJLP com 
variações entre 5,0% na modalidade PSI – Programa BNDES de sustentação ao 
investimento, e como garantia os próprios bens financiados e duplicatas, além do aval 
dos sócios. O vencimento final é em 15 de janeiro de 2025. 

(d) Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI que serão destinados exclusivamente 
para o desenvolvimento, implementação, construção e operacionalização de novas 
lojas, centros de distribuição, compra de terrenos e/ou imóveis. Os saldos serão 
atualizados anualmente pela variação percentual acumulada do Índice Geral de Preços 
de Mercado - IGP-M. Os Créditos de Recebíveis Imobiliários - CRI contarão com as 
seguintes garantias: (i) fiança, constituída no contrato de cessão; e (ii) alienação 
fiduciária, quando celebrada e registrada nos termos dos contratos de alienação 
fiduciária. O vencimento final é em 25 de janeiro de 2024. 

A movimentação dos saldos circulante e não circulante de empréstimos e financiamentos 
nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 é demonstrada a seguir: 

Saldo em   Pagamentos Saldo em 
31/12/2016 Captação Atualizações Principal Juros 31/12/2017 

  
(Reapresentado) 

   
 

(Reapresentado) 

414.277 336.190 33.298 (340.393) - 443.372 
        

Saldo em   Pagamentos Saldo em 
31/12/2017 Captação Atualizações Principal Juros 31/12/2018 

  
(Reapresentado) 

   
 

 

443.372 219.008 47.102 (128.321) (39.776) 541.385 
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Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição: 

 31/12/2018 
    
2020 128.925 
2021 65.681 
2022 95.170 
2023 28.777 
2024 13.582 
A partir de 2025 16.462 

Total 348.597 
    
Cláusulas restritivas 

De acordo com os contratos de empréstimos e financiamentos, o Grupo obriga-se a 
cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob pena de ter decretado o 
vencimento antecipado da dívida tais como manutenção de garantias, títulos protestados 
em nome do Grupo, encerramento de conta depósito no banco, solicitação de recuperação 
judicial, contratação de seguros obrigatórios, fianças, entre outros. Estas cláusulas são 
controladas e são atendidas conforme exigências contratuais. O Grupo não tem 
conhecimento de circunstâncias ou fatos que indiquem situação de desconformidade ou 
não cumprimento de cláusulas restritivas. 

13.  DEBÊNTURES 

 2016 Amortização Juros 2017 Captação Juros Amortização 2018 
           
Série única 166.382 (28.866) (268) 137.248 - 9.078 (111.068) 35.258 
1ª Série 63.087 - - 63.087 - 5.043 (5.859) 62.271 
2ª Série 41.304 - - 41.304 - 3.302 (11.148) 33.458 
1ª Série - - - - 160.000 - - 160.000 
2ª Série - - - - 40.000 - - 40.000 

Total 270.773 (28.866) (268) 241.639 200.000 17.423 (128.075) 330.987 
           
Circulante    40.490    37.264 
Não circulante    201.149    293.723 

Total    241.639    330.987 
           

Em 15 de agosto de 2014, o Armazém Mateus emitiu a série única de debêntures simples, 
não conversíveis em ações, no montante total de R$ 125.000, com vencimento em 15 de 
agosto de 2023 e remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,3% a.a. 
As debêntures estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores 
Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19., “caput”, da Lei no 6.385, de 07 de dezembro 
de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6º da Instrução CVM no 476/ 
2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição. 

Em 20 de dezembro de 2014, o Mateus Supermercados emitiu a série única de debêntures 
simples, não conversíveis em ações, no montante total de R$ 60.000, com vencimento em 
20 de dezembro de 2021 e remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 
2,3% a.a. As debêntures estão dispensadas de registro de distribuição na Comissão de 
Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 19., “caput”, da Lei no 6.385, de 07 de 
dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos termos do Artigo 6o da Instrução CVM nº 
476/ 2009, por se tratar de oferta pública com esforços restritos de distribuição. 
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Em 10 de janeiro de 2017, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures simples, 
não conversíveis em ações sendo elas, 1ª Série no montante de R$ 60.000, e 2ª Série no 
montante de R$ 40.000 com vencimentos em 10 de janeiro de 2025 e 10 de janeiro de 
2022 respectivamente. As debêntures da 1ª Série serão remuneradas pela variação da 
taxa de 100% DI, acrescida de 3,30% a.a. As debêntures da 2ª Série serão remuneradas 
pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 3,10% a.a. Ambas estão dispensadas de 
registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que trata o Artigo 
19., “caput”, da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e alterações posteriores, nos 
termos do Artigo 6º da Instrução CVM no 476/ 2009, por se tratar de oferta pública com 
esforços restritos de distribuição.  

Em 14 de novembro de 2018, o Armazém Mateus emitiu em duas séries, debêntures 
simples, não conversíveis em ações sendo elas, 1ª Série no montante de R$ 160.000, e 2ª 
Série no montante de R$ 40.000 com vencimentos em 14 de novembro de 2026 e 14 de 
novembro de 2023 respectivamente. As debêntures da 1ª Série serão remuneradas pela 
variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,35% a.a. As debêntures da 2ª Série serão 
remuneradas pela variação da taxa de 100% DI, acrescida de 2,18% a.a. Ambas estão 
dispensadas de registro de distribuição na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), de que 
trata o Artigo 19., “caput”, da Lei no 6.385, de 07 de dezembro de 1976, e alterações 
posteriores, nos termos do Artigo 6º da Instrução CVM no 476/ 2009, por se tratar de 
oferta pública com esforços restritos de distribuição.   

Seguem as características gerais das debêntures das empresas do Grupo: 

Garantias da primeira e segunda emissão 

Contrato de cessão fiduciária, celebrado entre o Armazém Mateus, o agente fiduciário e o 
Banco Bradesco S.A., na qualidade de banco mandatário, em observância ao disposto no 
artigo 66-B, da Lei nº 4.728/65, com a nova redação dada pelo artigo 55 da Lei 
nº 10.931/04. 

 Primeira emissão: série única. 

 Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações. 

 Espécie: garantia real – os próprios bens. 

 Valor original: R$125.000. 

 Valor nominal: R$100 por debênture. 

 Segunda emissão: duas séries. 

 Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações. 

 Espécie: garantia real – os próprios bens. 

 Valor original: R$100.000 (1ª Série R$60.000 e 2ª Série R$40.000). 

 Valor nominal: R$1,00 (um real) por debênture. 

 Terceira emissão: duas séries. 

 Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações. 

 Espécie: garantia real – os próprios bens. 

 Valor original: R$100.000 (1ª Série R$60.000 e 2ª Série R$40.000). 

 Valor nominal: R$1,00 (um real) por debênture.  
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Séries 
Qtde. em 
circulação Remuneração Pagamento dos juros 

      
Série única 1.250.000 100% DI + 2,30% Trimestral até agosto de 2015 e trimestral até o vencimento 
1ª Série  60.000 100% DI + 3,30% Trimestral até janeiro de 2019 e trimestral até o vencimento 
2ª Série 40.000 100% DI + 3,10% Trimestral até janeiro de 2018 e trimestral até o vencimento 
1ª Série 160.000 100% DI + 2,35% Trimestral até agosto de 2020 e mensal até o vencimento 
2ª Série 40.000 100% DI + 2,18% Trimestral até maio de 2019 e mensal até o vencimento 

      
 Primeira emissão: série única. 

 Tipo: simples, nominativas escriturais, não conversíveis em ações. 

 Espécie: garantia real – os próprios bens. 

 Valor original: R$60.000. 

 Valor nominal: R$100 por debênture. 

Séries 
Qtde. em 
circulação Remuneração Pagamento dos juros 

      
Série única 6.000 100% DI + 2,30% Trimestral até agosto de 2015 e trimestral até o vencimento 

      
Cláusulas restritivas 

De acordo com o contrato de financiamento, as empresas Armazém Mateus e Mateus 
Supermercados obrigam-se a cumprir as seguintes cláusulas restritivas (“covenants”) sob 
pena de ter decretado o vencimento antecipado da dívida: 

a) Apuração anual, dentro do período de amortização da dívida, da dívida líquida pelo 
Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - EBITDA”, a qual deve 
obedecer ao limite de 5%. 

b) Outras condições contratuais tais como aplicação do recurso no centro de distribuição e 
abastecimento do mesmo com estoques, entre outros. 

Em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, o Grupo cumpriu com os referidos “covenants”, 
quando aplicáveis. 

Vencimento das parcelas de longo prazo 

Em 31 de dezembro de 2018, as parcelas de longo prazo possuíam os seguintes 
vencimentos: 

 31/12/2018 
    
2020 43.019 
2021 67.556 
2022 48.056 
2023 44.815 
2024 36.667 
A partir de 2025 53.610 
Total 293.723 
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14.  OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS  

 31/12/2018 31/12/2017 
     (Reapresentado) 
     
Salários a pagar 31.704 27.024 

Provisão de férias 54.673 48.016 

Rescisões a pagar 662 672 

Contribuição sindical 85 82 

Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a recolher 13.219 11.810 

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 1.690 1.233 

Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS 3.968 3.594 

Total 106.001 92.431 
     

15.  OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e  
Serviços - ICMS 36.487  30.465  

PIS e COFINS retido na fonte 382  340  
PIS e COFINS a recolher 11.220  8.627  
IRPJ 14.445  13.002  
CSLL 5.263  4.731  
Outros 3.062  5.312  
Imposto Sobre Serviços - ISS 209  211  
Total 71.068  62.688  

16.  TRIBUTOS PARCELADOS 

 31/12/2018 31/12/2017 
     

Parcelamento de ICMS (a) 868 133 

Parcelamento REFIS (b) 5.125 5.915 

Parcelamento tributos federais (c) 451 485 
Parcelamento IRPJ (d) 593 59 
Total 7.037 6.592 
     
Circulante 888 403 
Não circulante 6.149 6.189 
Total 7.037 6.592 
     
 

 
Valor do 
principal 

Multas 
e Juros Total 

      
Circulante    
Parcelamento de ICMS (a) 228 73 301 
Parcelamento REFIS (b) 334 148 482 
Parcelamento tributos federais (c) 41 13 54 
Parcelamento IRPJ (d) 40 11 51 
Total circulante 643 245 888 
      



Grupo Mateus 

28 

 
Valor do 
principal 

Multas 
e Juros Total 

      
Não circulante    
Parcelamento de ICMS (a) 425 141 566 
Parcelamento REFIS (b) 3.227 1.416 4.643 
Parcelamento tributos federais (c) 304 94 398 
Parcelamento IRPJ (d) 407 135 542 
Total não circulante 4.363 1.786 6.149 

Total 5.006 2.031 7.037 
       
(a) No ano de 2018 foram realizados parcelamentos de ICMS, cujo vencimento final é em 

agosto de 2022, com 48 parcelas. 

(b) No ano de 2014 o Grupo aderiu ao REFIS, instituído pela Lei nº 12.996, de 18 de 
junho de 2014, cujo vencimento é em fevereiro de 2032, com 175 parcelas. 

(c) No ano de 2017 foi realizado um parcelamento de tributos federais, cujo vencimento 
final é em abril de 2027, com 120 parcelas. 

(d) No ano de 2011, foram realizados parcelamentos de IRPJ, cujo vencimento final é em 
agosto de 2030, em 180 parcelas. 

Não há garantias ou arrolamento de bens relacionados aos parcelamentos de tributos do 
Grupo. 

Os vencimentos dos valores de longo prazo têm a seguinte composição: 

 31/12/2018 
    
2020 704 
2021 690 
2022 497 
2023 442 
2024 442 
A partir de 2025 3.374 
Total 6.149 
    

17.  PARTES RELACIONADAS 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
Ativo não circulante   

It Happens Ltda. (a) 1.251 1.919 

Total 1.251 1.919 
     

Passivo não circulante   

Posterus Supermercados Ltda. (b) 239 140 

Total 239 140 
      

(a) It Happens Ltda. 

O saldo refere-se a empréstimo concedido para It Happens Ltda. sem incidência de 
juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente para o ano de 
2020. 
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(b) Posterus Supermercados Ltda. 

O saldo refere-se a empréstimo concedido pela Posterus Supermercados Ltda. sem 
incidência de juros. O vencimento do referido saldo está previsto contratualmente 
para o ano de 2020. 

Termos e condições de transações com partes relacionadas 

Os saldos em aberto no encerramento do exercício não têm garantias, não estão 
sujeitos a juros e são liquidados em dinheiro ou através de distribuição de dividendos 
nos vencimentos acima mencionados. No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, 
o Grupo não contabilizou qualquer perda por redução ao valor recuperável das contas 
a receber relacionada com os valores devidos por partes relacionadas. Essa avaliação 
é realizada a cada exercício social, examinando-se a posição financeira da parte 
relacionada e do mercado no qual a parte relacionada atua. 

Remuneração do pessoal-chave da Administração do Grupo 

A remuneração paga aos administradores e diretores foi de R$831 no ano de 2018 
(R$836 em 2017). 

18.  PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS E CÍVEIS 

O Grupo é parte em ações judiciais e processos administrativos perante tribunais e órgãos 
governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões 
tributárias e cíveis. A Administração, com base em informações de seus assessores 
jurídicos, análise das demandas judiciais pendentes e, quanto às ações tributárias, com 
base na experiência anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu, em 31 de 
dezembro de 2018 e de 2017, provisão para as causas com expectativa de perda 
considerada provável. 

a) A provisão para contingências e riscos, em 31 de dezembro de 2018 e de 2017, 
classificados como perda provável, está apresentada a seguir: 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
Trabalhistas e cíveis 2.922 2.922 
Total 2.922 2.922 
     
O Grupo também figura como parte em alguns processos judiciais trabalhistas e cíveis 
que surgem no curso normal de suas operações, dos quais seus consultores jurídicos 
estimam as chances de perda como possíveis e remotas. Em 31 de dezembro de 2018, 
o valor das causas dos processos com possibilidade de perda possível, portanto não 
objeto de provisionamento, monta em R$11.354 (R$11.265 em 31 de dezembro  
de 2017). 

b) Depósitos judiciais – ativos não circulantes 

O Grupo mantém depósitos judiciais vinculados às provisões tributárias, trabalhistas e 
cíveis, os quais estão assim demonstrados: 

 31/12/2018 31/12/2017 
     
Trabalhistas e cíveis 9.993 4.011 
Total 9.993 4.011 
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19.  PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

Capital social 

O capital social integralizado combinado em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 é de R$ 
1.051.821. 

a) Armazém Mateus 

 

Valor das 
ações 

% 
ações 

     
Exitus Holdings S.A. 977.809.210 99,99 
Ilson Mateus Rodrigues 97.790 00,01 
Total 977.907.000 100,00 
     

b) Mateus Supermercados 

 

Valor das 
ações 

% 
ações 

     
Exitus Holdings S.A. 71.633.970 99,99 
Ilson Mateus Rodrigues 7.170 00,01 
Total 71.641.140 100,00 
     

c) Tocantins 

 

Valor das 
cotas 

% 
cotas 

     
Ilson Mateus Rodrigues 1.110.415 50,00 
Maria Barros Pinheiro 1.065.999 48,00 
Ilson Mateus Rodrigues Junior 22.208 1,00 
Denilson Pinheiro Rodrigues 22.208 1,00 
Total 2.220.830 100,00 
     

d) Indústria de Pães 

 

Valor das 
cotas 

% 
cotas 

     
Ilson Mateus Rodrigues 500 1% 
Denílson Pinheiro Rodrigues 500 1% 
Exitus Holding S.A. 49.000 98% 
Total 50.000 100,00 
     

Adiantamento para futuro aumento de capital 

Em 31 de dezembro de 2018, o acionista Ilson Mateus realizou adiantamento para futuro 
aumento de capital no Armazém Mateus no valor de R$58.355, o qual será integralizado ao 
capital social na próxima assembleia geral ordinária.  

O acionista Ilson Mateus realizou adiantamento para futuro aumento de capital na Invicta 
– Produtos Farmacêuticos Ltda. no valor de R$10.761, o qual deverá ser integralizado ao 
capital social da empresa durante o ano de 2019. 
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Reservas de incentivos fiscais 

As reservas de incentivos fiscais são geradas pelo crédito presumido da redução da base 
de cálculo do ICMS estabelecido no decreto 19.714/2014 da SEFAZ – MA, conforme 
detalhado na nota explicativa nº 23. A reserva é constituída com base nas normas 
contábeis e a mesma não pode ser distribuída aos acionistas, sendo que durante o 
exercício findo em 31 de dezembro de 2018 e de 2017 o valor reconhecido como reservas 
de incentivos fiscais ficou limitado ao lucro líquido do exercício após a destinação da 
reserva legal, nos montantes de R$ 292.024 e R$ 167.976, respectivamente. 

Em 18 de agosto de 2017, através de Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas da 
empresa Armazém Mateus S.A., foi aprovado aumento de capital no valor de R$759.200, 
com utilização do saldo parcial da reserva de incentivos fiscais e legal.   

Destinação dos lucros 

De acordo com o estatuto do Armazém Mateus S.A. e Mateus Supermercados S.A., do 
resultado apurado no exercício, 5% serão aplicados na constituição de reserva legal, a 
qual não excederá o limite de 20% do capital social, conforme determinação da Lei 
nº 6.404/76. Depois disso, os resultados do exercício social serão distribuídos entre os 
acionistas, na forma abaixo: 

(i) 25% para o pagamento de dividendos aos acionistas, ajustados nos termos da  
Lei nº 6.404/76. 

(ii) O saldo restante deverá ter sua destinação conforme estabelecido pela Assembleia 
Geral. 

Através de Assembleia Geral Ordinária, em 12 de abril de 2018, foi deliberado pela não 
distribuição dos dividendos mínimos obrigatórios referentes ao exercício findo em 31 de 
dezembro de 2017. Em 31 de dezembro de 2018, o Mateus Supermercados S.A. registrou 
o valor de R$ 433 referente aos dividendos mínimos obrigatórios. 

Distribuição de lucros 

Em 31 de dezembro de 2018, a Tocantins Participações e Empreendimentos Ltda. realizou 
distribuição de lucros no valor de R$ 117.329 conforme deliberado em reunião de cotistas 
datada de 18 de abril de 2019 (R$ 33.281 em 31 de dezembro de 2017). 

20.  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 

a) Composição do imposto de renda e contribuição social diferidos 

Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo possui registrados impostos diferidos ativos 
líquidos no montante de R$8.946 (R$7.259 em 31 de dezembro de 2017), calculados 
sobre diferenças temporárias, a alíquota de 34%.  

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
Provisão para crédito de liquidação duvidosa 22.017 17.057 
Provisão para não realização de estoques 1.374 1.374 
Provisão para riscos cíveis e trabalhistas 2.922 2.922 
Total 26.313 21.353 
     
Imposto de renda e contribuição social  

sobre diferença fiscal temporária (34%) 8.946 7.259 
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Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo não possui prejuízo fiscal nem base negativa 
para contribuição social para constituição de imposto diferido ativo. 

b) Reconciliação da despesa de imposto de renda e da contribuição social 

Os valores de imposto de renda e contribuição social demonstrados no resultado 
apresentam a seguinte reconciliação em seus valores à alíquota nominal: 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e  

contribuição social 385.930 247.245 
     
Imposto de renda e contribuição social à alíquota de 34% (131.216) (84.063) 
     
Diferenças temporárias permanentes   

Adições permanentes - (18) 
Subvenção fiscal 102.985 61.341 
Outras exclusões permanentes 700 - 

Impostos correntes sobre lucro real (27.621) (22.740) 
     
Efeito das empresas optantes pelo lucro presumido 15.970 14.055 
     

Efeito de IR e CSLL no resultado (11.651) (8.685) 
     
Imposto de renda e contribuição social correntes (13.338) (9.323) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 1.687 638 

Total da receita com Imposto de renda e contribuição social (11.651) (8.685) 
     

21.  RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
Mercadoria de revenda 9.047.690 7.649.627 
Serviços prestados 7.955 2.625 
(-) Deduções da receita:   

ICMS (726.911) (602.674) 
COFINS (481.506) (418.362) 
PIS (103.551) (90.775) 
ISS (459) - 
Devoluções e bonificações (739.337) (629.855) 

Total 7.003.881 5.910.586 

Impostos incidentes sobre vendas consistem, principalmente, de ICMS (alíquota de 0% a 
30%), contribuições relacionadas ao PIS (alíquota de 0% ou 1,65%) e à COFINS (alíquota 
de 0% ou 7,6%). 
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22.  DESPESAS POR NATUREZA 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
Custo da revenda (5.577.683) (4.653.798) 
Bonificações e verbas 410.610 305.312 
Despesas com pessoal (673.694) (617.013) 
Acordos trabalhistas (2.242) (3.429) 
Depreciação e amortização (88.508) (87.730) 
Despesa com aeronave (206) (118) 
Água, luz e telefone (67.309) (57.789) 
Fretes e transportes (71.658) (79.910) 
Material de consumo (63.157) (52.870) 
Serviços prestados (110.763) (83.843) 
Impostos e taxas (11.257) (15.263) 
Multas - (465) 
Despesas com cartório (114) (72) 
Seguros (1.933) (2.679) 
Viagens e treinamentos (29.558) (13.568) 
Aluguéis e condomínios (58.959) (52.982) 
Manutenções (29.817) (23.052) 
Publicidade e propaganda (21.169) (20.143) 
Despesas judiciais - (118) 
Despesas gerais (83.119) (81.778) 
Total (6.480.536) (5.541.308) 
     
Custo dos serviços prestados e  mercadorias vendidas (5.167.073) (4.348.486) 
Despesas com vendas, administrativas e gerais (1.313.463) (1.192.822) 
Total (6.480.536) (5.541.308) 
     

23.  RESULTADO FINANCEIRO 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
Receitas financeiras   
Juros sobre títulos recebidos 19.459 11.639 
Deságio do precatório - 78 
Juros sobre aplicações financeiras 1.632 2.567 
Variação cambial - 65 
Descontos financeiros obtidos 1.869 2.272 
Total de receitas financeiras 22.960 16.621 

     



Grupo Mateus 

34 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
Despesas financeiras   
Imposto sobre Operações Financeiras - IOF (144) (1.405) 
Juros de empréstimos, financiamentos e debêntures (64.525) (66.305) 
Juros passivos (2.964) (2.222) 
Juros com parcelamento (127) (753) 
Despesas bancárias (68.848) (58.244) 
Perda financeira (2.524) (7.940) 
Variações monetárias passivas (301) - 
Descontos concedidos (18.258) (6.394) 
Total de despesas financeiras (157.691) (143.263) 
     
Total do resultado financeiro (134.731) (126.642) 
     

24.  SUBVENÇÕES GOVERNAMENTAIS 

O Armazém Mateus é beneficiário do Termo de Acordo de Regime Especial – ICMS 
conforme Decreto nº 19.714/14 da SEFAZ – MA. 

O benefício consiste na utilização de crédito presumido na redução da base de cálculo do 
ICMS, que resultem em 2% do valor integral do imposto devido ao Estado do Maranhão 
nas operações de venda em operações internas e interestaduais. 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o Grupo fez jus a R$425.098 em 
subvenções estaduais (R$416.523 em 31 de dezembro de 2017). 

Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e 
confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que 
atendidas às condições do CPC 07. A subvenção governamental não pode ser creditada 
diretamente no patrimônio líquido. 

O tratamento contábil da subvenção governamental como receita deriva dos seguintes 
principais argumentos: 

(a) Uma vez que a subvenção governamental é recebida de uma fonte que não os 
acionistas e deriva de ato de gestão em benefício da entidade, não deve ser creditada 
diretamente no patrimônio líquido, mas, sim, reconhecida como receita nos períodos 
apropriados. 

(b) Subvenção governamental raramente é gratuita. A entidade ganha efetivamente essa 
receita quando cumpre as regras das subvenções e cumpre determinadas obrigações. 
A subvenção, dessa forma, deve ser reconhecida como receita na demonstração do 
resultado nos períodos ao longo dos quais a entidade reconhece os custos 
relacionados à subvenção que são objeto de compensação. 

(c) Assim como os tributos são despesas reconhecidas na demonstração do resultado, é 
lógico registrar a subvenção governamental que é, em essência, uma extensão da 
política fiscal, como receita na demonstração do resultado. 
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25.  INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

a) Políticas e categorias dos instrumentos financeiros 

O Grupo entende que os instrumentos financeiros, que estão reconhecidos nas 
demonstrações financeiras pelo seu valor contábil, são substancialmente similares aos 
que seriam obtidos se fossem negociados no mercado, e a Administração entende que 
os valores registrados se aproximam de seu valor justo. A seleção dos ativos e 
passivos apresentados nesta nota explicativa ocorreu em razão de sua relevância. 

A classificação dos principais instrumentos financeiros do Grupo é apresentada 
conforme a seguir: 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
Ativos financeiros - empréstimos e recebíveis   
Caixa e equivalente de caixa 268.867 238.826 
Contas a receber 842.904 622.279 
Partes relacionadas 60.515 1.919 
Títulos e valores mobiliários 21.911 21.533 
Total 1.194.197 884.557 
     
Passivos financeiros mensurados pelo custo amortizado   
Empréstimos e financiamentos 541.385 443.372 
Debêntures 330.987 241.639 
Partes relacionadas 239 140 
Dividendos a pagar 433 - 
Outros passivos financeiros - fornecedores 735.349 648.348 
Total 1.608.393 1.333.499 
     

b) Fatores de risco financeiro 

As atividades do Grupo a expõem a riscos financeiros e regulatórios. O programa de 
gestão de risco global do Grupo considera na imprevisibilidade dos mercados 
financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do 
Grupo. Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2018, o Grupo não celebrou 
contratos que possam ser considerados como instrumentos derivativos. 

A gestão de risco é realizada pelo setor financeiro do Grupo, segundo as políticas 
aprovadas pela Diretoria. O setor financeiro do Grupo identifica, avalia e protege o 
Grupo contra eventuais riscos financeiros. A Diretoria estabelece princípios para a 
gestão de risco global, bem como para áreas específicas. 

i) Risco de mercado 

Esse risco é oriundo da possibilidade de o Grupo incorrer em perdas por causa de 
flutuações nas taxas de juros que aumentem as despesas financeiras relativas a 
empréstimos e financiamentos captados no mercado. O Grupo monitora 
continuamente as taxas de juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual 
necessidade de contratação de operações para proteger-se contra o risco de 
volatilidade dessas taxas. 

ii) Risco de crédito 

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósitos em bancos e 
outras instituições financeiras, bem como de exposições de crédito, incluindo 
contas a receber em aberto. 
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iii) Risco de estrutura de capital (ou risco financeiro) 

Decorre da escolha entre capital próprio (aportes de capital e retenção de lucros) 
e capital de terceiros que o Grupo faz para financiar suas operações (estrutura de 
capital). Para mitigar os riscos de liquidez e otimizar o custo médio ponderado do 
capital, o Grupo monitora permanentemente os níveis de endividamento de acordo 
com os padrões de mercado e o cumprimento de cláusulas contratuais previstos 
em contratos de empréstimos e financiamentos. 

iv) Risco de vencimento antecipado de empréstimos e financiamentos 

Risco proveniente do descumprimento de cláusulas contratuais restritivas, 
presentes nos contratos de debêntures do Grupo, as quais estão mencionadas nas 
notas explicativas nº 12 e nº 13. 

v) Risco de liquidez 

É o risco de o Grupo não dispor de recursos líquidos suficientes para honrar seus 
compromissos financeiros, em decorrência de descasamento de prazo ou de 
volume entre os recebimentos e pagamentos previstos. Para administrar a liquidez 
do caixa, são estabelecidas premissas de desembolsos e recebimentos futuros, 
sendo monitoradas diariamente pela área de Tesouraria. A tabela abaixo analisa 
os passivos financeiros do Grupo, por faixas de vencimento, correspondentes ao 
período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do 
vencimento. Os valores divulgados na tabela são os fluxos de caixa não 
descontados contratados. 

 

Menos  
de um 
ano 

Entre  
um e  
dois 
anos 

Entre  
dois e  
cinco 
anos 

Acima  
de cinco 

anos 
       
Em 31 de dezembro de 2018:     

Empréstimos e financiamentos  192.788 128.925 189.628 30.044 
Debêntures 37.264 110.575 92.870 90.278 
Fornecedores 504.372 228.154 572 2.251 
Dividendos 433 - - - 

       
Em 31 de dezembro de 2017 

(reapresentado):     
Empréstimos e financiamentos  104.529 125.446 96.403 87.415 
Arrendamento mercantil 12.347 13.155 4.077 - 
Debêntures 40.490 92.482 75.750 32.917 
Fornecedores 509.620 138.587 1 140 

       
c) Gestão de capital 

Os objetivos do Grupo ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade 
de continuidade do Grupo para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras 
partes interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse 
custo. 

Para manter ou ajustar a estrutura de capital do Grupo, a Administração pode, ou 
propõe, nos casos em que os acionistas têm de aprovar, rever a política de pagamento 
de dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, emitir novas ações ou vender 
ativos para reduzir, por exemplo, o nível de endividamento. 
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i) Índice de endividamento 

A estrutura de capital do Grupo é formada pelo endividamento líquido 
(empréstimos e financiamentos detalhados na nota explicativa nº 12, 
respectivamente e debêntures na nota explicativa nº 13, deduzidos pelo caixa e 
equivalentes de caixa e títulos e valores mobiliários) e pelo patrimônio líquido do 
Grupo (que inclui capital social e reservas, conforme apresentado na nota 
explicativa nº 19). 

O índice de endividamento no final dos exercícios findos em 31 de dezembro de 
2018 e de 2017 é o seguinte: 

 31/12/2018 31/12/2017 
    (Reapresentado) 
     
Dívida 872.372 685.011 
Caixa e equivalentes de caixa (268.867) (238.826) 
Títulos e valores mobiliários (21.911) (21.533) 
Dívida líquida 581.594 424.652 
Patrimônio líquido 2.086.184 1.721.542 
Índice de endividamento líquido 0,25 0,25 
     

ii) Análise de sensibilidade para exposição de taxa de juros 

O Grupo possui exposição a taxas de juros em suas aplicações financeiras 
equivalentes de caixa e nos títulos e valores mobiliários, vinculados ao CDI e 
empréstimos e financiamentos vinculados a TJLP. Foram realizadas análises de 
sensibilidade em relação a possíveis variações nesta taxa de juros. 

Na data de encerramento do exercício findo, a Administração estimou cenários de 
variação no CDI e na TJLP. Para o cenário atual, foram utilizadas as taxas vigentes 
na data de encerramento do período findo e para provável foram utilizadas taxas 
de acordo com as expectativas de mercado. 

Tais taxas foram estressadas com aumento e redução em 25% e 50%, servindo 
de parâmetro para os testes de sensibilidade dos cenários adversos, conforme 
demonstrado abaixo.  

Simulação com expectativa do CDI e da TJLP projetados, conforme abaixo: 

 

Cenário 
atual 

Cenário I 
(-50%) 

Cenário II 
(-25%) 

Cenário  
provável 

Cenário III 
(+25%) 

Cenário IV 
(+50%) 

         
Saldo de aplicações financeiras  

(equivalentes de caixa) 33.201 34.268 34.802 35.336 35.870 36.403 
Taxa média (% do CDI)  100% 100% 100% 100% 100% 
CDI projetado  3,22% 4,82% 6,43% 8,04% 9,65% 
         
Saldo de aplicações financeiras 21.911 22.615 22.968 23.320 23.672 24.024 
Taxa média (% do CDI)  100% 100% 100% 100% 100% 
CDI projetado  3,22% 4,82% 6,43% 8,04% 9,65% 
         
Saldo de financiamentos para investimento em 

máquinas e equipamentos – FINAME 
(BNDES) 321.842 353.270 358.926 364.583 370.239 375.895 

Juros sobre financiamento (TJLP + 6,25%)  9,77% 11,52% 13,28% 15,04% 16,80% 
TJLP projetada  3,52% 5,27% 7,03% 8,79% 10,55% 
         
Saldo de empréstimos para capital de giro 111.947 132.786 134.753 136.721 138.688 140.656 
Juros sobre empréstimos (TJLP + 15,10%)  18,62% 20,37% 22,13% 23,89% 25,65% 
TJLP projetada  3,52% 5,27% 7,03% 8,79% 10,55% 
         
Saldo de empréstimos bancários 66.267 69.796 70.960 72.125 73.290 74.454 
Juros sobre empréstimos (TJLP + 1,81%)  5,33% 7,08% 8,84% 10,60% 12,36% 
TJLP projetada  3,52% 5,27% 7,03% 8,79% 10,55% 
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Cenário 
atual 

Cenário I 
(-50%) 

Cenário II 
(-25%) 

Cenário  
provável 

Cenário III 
(+25%) 

Cenário IV 
(+50%) 

         
Saldo de “leasing” 41.329 43.364 44.091 44.817 45.544 46.270 
Juros sobre “leasing” (TJLP + 1,41%)  4,93% 6,68% 8,44% 10,20% 11,96% 
TJLP projetada  3,52% 5,27% 7,03% 8,79% 10,55% 
         
Saldo de debêntures 330.987 349.473 355.290 361.107 366.924 372.741 
Juros sobre debêntures (TJLP + 2,07%)  5,59% 7,34% 9,10% 10,86% 12,62% 
TJLP projetada  3,52% 5,27% 7,03% 8,79% 10,55% 

         
iii) Valor justo dos instrumentos financeiros 

Os valores contábeis dos instrumentos financeiros referentes aos ativos e passivos 
do Grupo equivalem, em 31 de dezembro de 2018, aproximadamente, aos seus 
valores de mercado e estão devidamente apresentados. Os efeitos de ganhos e 
perdas são reconhecidos no resultado à medida que são auferidos e incorridos. Os 
instrumentos financeiros apresentados nessa demonstração financeira foram 
classificados como nível 3 na hierarquia de valor justo. 

O Grupo não opera com instrumentos financeiros derivativos. 

26.  COMPROMISSOS 

Em 31 de dezembro de 2018, o Grupo Mateus possuía contratos de longo prazo, com 
vigência máxima de até 120 meses, relacionados a contratos de aluguel de lojas com a 
parte relacionada Tocantins, firmados para pagamentos de valores mensais. Os 
pagamentos efetuados para aluguel são reconhecidos na demonstração do resultado pelo 
método linear, durante o período do aluguel. O valor total de despesa durante o exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018 tem a seguinte composição por empresa: 

Empresa 
Despesa 

com aluguel 
    
Armazém Mateus 15.072 
Mateus Supermercados 49.056 
Indústria de Pães 4.390 
    

27.  SEGUROS 

O Grupo Mateus possui um programa de gerenciamento de riscos com o objetivo de 
delimitar os riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e suas 
operações. As coberturas foram contratadas pelas partes relacionadas Armazém Mateus e 
Mateus Supermercados, pelos montantes a seguir indicados, considerados suficientes pela 
administração para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade, 
os riscos envolvidos em suas operações e a orientação de seus consultores de seguros. 

Tipo de seguro 
Valor 

segurado Vigência 
     
Risco operacional 350.876 31 de maio de 2019 
     

28.  AUTORIZAÇÃO PARA EMISSÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS COMBINADAS 

A Diretoria do Grupo autorizou a emissão e divulgação dessas demonstrações financeiras 
combinadas em 26 de abril de 2019. 
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