
Ativo 2018 2017

Circulante

 Caixa e equivalentes de caixa 48.176 50.755

 Contas a receber de clientes 51.687 42.993

 Estoques 19.710 20.111

 Tributos a recuperar 526 246

 Despesas antecipadas 439 375

 Outros ativos 669 3.164

 Partes relacionadas 4.119 3.671

Total dos ativos circulantes 125.326 121.315

Não circulante

Realizável a longo prazo

 Partes relacionadas 4.944 6.317

 Tributos a recuperar 2.255 2.202

Total dos ativos realizável a longo prazo 7.199 8.519

Investimentos 207 196

Imobilizado 72.472 60.401

Intangível 668 768

Total 73.347 61.365

Total dos ativos não circulante 80.546 69.884

Total do ativo 205.872 191.199

Passivo e patrimônio líquido 2018 2017
Circulante
 Fornecedores
  Nacionais 6.834 5.835
  Exterior 25.934 29.285
 Empréstimos 2.909 679
 Salários e encargos sociais 10.625 10.503
 Tributos a pagar 690 1.606
 Parcelamento de tributos 1.002 840
 Contas e serviços a pagar 2.322 1.415
 Dividendos a distribuir 5.978 8.138
 Outros passivos 2.334 1.904
Total dos passivos circulantes 58.628 60.205
Não circulante
Empréstimos 7.611 389
Tributos diferidos 2.432 2.561
Provisão para contingências 15.396 19.553
Parcelamento de tributos 2.935 3.376
Total dos passivos não circulantes 28.374 25.879
Total do passivo 87.002 86.084
Patrimônio líquido
 Capital social 47.689 47.689
 Reservas de capital 7.694 7.694
 Reserva de lucros 31.288 8.028
 Ajustes de avaliação patrimonial 14.261 15.841
 Dividendos adicionais propostos 17.938 25.863
Total do patrimônio líquido 118.870 105.115
Total do passivo e patrimônio líquido 205.872 191.199

Moinho Paulista S.A.
CNPJ 33.390.527/0001-29

Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2018 e 2017 (Valores expressos em milhares de Reais)
Demonstração de Resultado 2018 2017

Receita líquida 413.151 372.122
 Custo dos produtos vendidos (288.669) (246.258)
Lucro bruto 124.482 125.864
(Despesas) receitas operacionais
 Com vendas (58.505) (55.040)
 Gerais e administrativas (23.585) (21.748)
 Outras receitas líquidas 1.851 6.090
 Participação nos lucros de controlada 11 (4)

(80.228) (70.702)
Lucro Operacional antes do resultado financeiro 44.254 55.162
 Receitas financeiras 2.824 3.247
 Despesas financeiras (3.413) (3.295)
 Variações monetárias e cambiais, líquidas (5.750) (303)

(6.339) (351)
Lucro antes do IRPJ e CSLL 37.915 54.811
Imposto de renda e contribuição social
 Corrente (14.450) (18.159)
 Diferido 130 (2.388)
Lucro líquido do exercício 23.595 34.264
Lucro básico e diluído por ação do capital social
 (média ponderada) do exercício - em R$ 0,49 0,72
Lucro líquido do exercício 23.595 34.264
Outros componentes do resultado abrangente
 Realização do ajuste de reavaliação ativo imobilizado 1.580 1.450
Total do resultado abrangente do exercício 25.175 35.714

Demonstração das Mutações  
no Patrimônio Líquido

Reservas de capital Reservas de lucros

Capital  
social

Correção Subvenções Reserva e Ajuste de Dividendos
monetária do para Reserva retenção avaliação adicionais Lucros

capital investimentos legal de lucros patrimonial propostos acumulados Total
Em 01 de janeiro de 2017 47.689 5.793 1.901 2.667 – 17.291 24.849 (12.354) 87.836
  Absorção de prejuízos – – – – (12.354) – – 12.354 –
  Realização do ajuste da 
   reavaliação ativo imobilizado – – – – – (1.450) – 1.450 –
  Lucro líquido do exercício – – – – – – – 34.264 34.264
  Reserva legal – – – 1.713 – – – (1.713) –
  Reserva de lucro – – – – 16.002 – (16.002) – –
  Dividendos adicionais distribuídos – – – – – – (8.847) – (8.847)
  Dividendos mínimo obrigatório (25%) – – – – – – – (8.138) (8.138)
  Dividendos adicionais propostos – – – – – – 25.863 (25.863) –
Em 31 de dezembro de 2017 47.689 5.793 1.901 4.380 3.648 15.841 25.863 – 105.115
  Realização do ajuste da 
   reavaliação ativo imobilizado – – – – – (1.580) – 1.580 –
  Lucro líquido do exercício – – – – – – – 23.595 23.595
  Reserva legal – – – 1.259 – – – (1.259) –
  Reserva de lucro – – – – 22.001 – (22.001) – –
  Dividendos adicionais distribuídos – – – – – – (3.862) – (3.862)
  Dividendos mínimo obrigatório (25%) – – – – – – – (5.978) (5.978)
  Dividendos adicionais propostos – – – – – – 17.938 (17.938) –
Em 31 de dezembro de 2018 47.689 5.793 1.901 5.639 25.649 14.261 17.938 – 118.870

Demonstração do Fluxo de Caixa 2018 2017
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do IRPJ e CSLL 37.915 54.811
 Ajustes de
  Depreciação e amortização 5.900 5.739
  Baixa de ativo imobilizado e intangível 760 74
  Provisão, atualizações e baixas de contingências (2.792) (4.924)
  Juros e variações monetárias 391 1.253
  Equivalência patrimonial em sociedade controlada (11) 4
  Complemento do parcelamento PERT 537 –
  Perdas (reversão) estimadas com créditos
   de liquidação duvidosa 883 (527)

43.583 56.430
Variações nos ativos e passivos
  Contas a receber (9.577) 2.728
  Estoques 401 6.210
  Tributos a recuperar (333) 17
  Partes relacionadas (17) 101
  Depósitos judiciais (23) (33)
  Outros ativos e despesas antecipadas 2.180 (4.230)
  Fornecedores (2.352) 4.310
  Salários e encargos sociais (312) 771
  Tributos a pagar (320) (1.008)
  Contas e serviços a pagar 1.341 (1.601)
  Outros passivos 429 (238)
Caixa gerado nas operações 35.000 63.457
  Juros pagos sobre empréstimos e outros (403) (201)
  Imposto de renda e contribuição social pagos (14.617) (18.552)
  Pagamento de contingências (323) (64)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 19.657 44.640
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
  Aquisições de bens do ativo imobilizado (18.500) (5.092)
  Aquisição de ativos intangíveis (131) (144)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (18.631) (5.236)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
  Captação de empréstimos 10.000 2.145
  Recebimento de mútuo com partes relacionadas 150 119
  Juros descontados na revisão do refis – 206
  Pagamentos dos dividendos (12.000) –
  Amortização de empréstimos (723) (10.657)
  Amortização de parcelamento de tributos (1.032) (5.440)
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento (3.605) (13.627)
Aumento (redução) de caixa e 
 equivalentes de caixa, líquidos (2.579) 25.777
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 50.755 24.978
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 48.176 50.755

Mensagem da Administração
Apresentamos o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da 
Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2018, 
cujo relatório sem ressalva do auditor independente PwC encontra-se arqui-
vado na sede da Companhia. O ano de 2018 foi marcado por eventos extra-
ordinários como a greve dos caminhoneiros, importante desvalorização 
cambial, grandes aumentos nos preços de trigo e eleições gerais, que afeta-
ram o crescimento da economia brasileira. Apesar destes fatores, os resul-
tados da Companhia vieram em linha com o orçamento aprovado pelo Con-
selho de Administração. A receita líquida apresentou crescimento de 11,0% 
em relação ao ano anterior, impactado pelo aumento do preço médio de 
venda de produtos. O volume de vendas de produtos acabados foi pratica-
mente igual ao de 2017. O lucro bruto apresentou redução em relação a 
2017, apresentando margem de 30,1%, uma vez que o aumento nos custos 
de aquisição de trigo foi superior ao de ajustes nos preços de vendas.  
As despesas totais foram impactadas por aumento de custos administrati-
vos, em função de custos relacionados à implantação de um novo modelo 
de governança, além de custos relacionados a distribuição de produtos.  
O LAJIR (EBITDA) representou 12,1% da ROL, pouco inferior ao exercício 

anterior. O lucro líquido de R$ 23,6 milhões foi fortemente impactado pela 
variação cambial passiva e representou um retorno de 19,8% sobre o Patri-
mônio Líquido. A partir do segundo semestre de 2018, passamos a adotar a 
política de hedge cambial para neutralizar estas variações. A estrutura de 
capital da Companhia continuou se fortalecendo em 2018, finalizando o 
exercício com um caixa e equivalentes no patamar de R$ 48,1 milhões e 
endividamento bancário no valor de R$ 10,5 milhões. O crescimento do en-
dividamento se deve a execução dos investimentos no aumento de 40% da 
capacidade de estocagem de trigo na Companhia. O Patrimônio Líquido de 
R$ 118,9 milhões apresentou crescimento de 13,1% no exercício. Foram 
constituídas provisões de possíveis contingências cujos os ajustes estão 
refletidos nas demonstrações do exercício. Agradecemos a todos os nossos 
parceiros, fornecedores, clientes e demais stakeholders que participaram e 
fizeram parte das atividades da empresa durante o ano de 2018, especial-
mente aos nossos colaboradores que com dedicação e profissionalismo 
contribuiram para os resultados da Companhia.

São Paulo, 29 de março de 2019
A  Administração

Balanço Patrimonial

“As demonstrações financeiras completas, as notas explicativas  
e o relatório sem ressalva do auditor independente PwC estão  

à disposição na sede da Companhia”A Administração  Paulo Roberto de Lima Pinto - Gerente de Controladoria CRC - 1SP-200529/O-5


