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Demonstrações Financeiras dos Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2020 e 2019 (Valores expressos em milhares de Reais)
Mensagem da Administração
Demonstração de Resultado
Apresentamos o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras da 23,2% ficando estável em relação ao período anterior. O EBITDA represen2020
2019
Companhia relativas ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2020, tou 9,7% da receita operacional líquida, com crescimento de +2,2pp ou Receita líquida
467.795 402.547
cujo relatório do auditor (PwC) independente encontra-se arquivado na sede +51,0% em absoluto em relação ao ano passado. O lucro líquido de R$ 16,9
Custo dos produtos vendidos
(359.048) (308.047)
da Companhia. Em 2020, foi fundamental dedicarmos especial atenção aos milhões ficou abaixo do ano anterior influenciado pelo resultado financeiro
108.747 94.500
efeitos da pandemia global decorrente da disseminação do COVID-19. Se- que foi impactado pela variação cambial. Neste sentido, revisamos nossa Lucro bruto
guindo as orientações da OMS e do Ministério da Saúde definimos protoco- política de proteção cambial visando aprimoramento no controle de risco de (Despesas) receitas operacionais
los internos visando a segurança dos nossos funcionários e condições de exposição a moedas estrangeiras. Com base nesta política, a empresa rea- Com vendas
(55.505) (59.103)
contorno que assegurassem a continuidade de nossas operações. No âmbi- lizou operações com derivativos para maior proteção do balanço patrimonial. Gerais e administrativas
(21.060) (22.593)
to dos negócios adotamos medidas visando mitigar os impactos cambiais, Obtivemos uma relevante geração de caixa operacional de R$ 40 milhões Outras receitas, líquidas
2.906 10.491
de suprimentos e mercadológicos. Consolidamos nosso processo de Gover- devido aos melhores resultados operacionais em combinação com maior
Participação nos lucros de controlada
7
58
nança Corporativa que é composta pelo Conselho de Administração, dois eficiência na gestão do capital de giro. Nosso saldo de caixa e equivalentes
(73.652) (71.147)
Comitês de Assessoramento e Área Executiva. Neste sentido também apri- ficou em R$ 39,7 milhões com endividamento bancário em R$ 18,1 milhões.
35.095 23.353
moramos nosso Canal de Conduta, políticas de “Compliance” e revisamos O patrimônio líquido de R$ 139,9 milhões apresentou crescimento de 10,3% Lucro operacional antes do resultado financeiro
nosso mapa de Gestão Risco. Em adicional, implantamos medidas adequa- no exercício com rentabilidade de 12,1%. Do ponto de vista de nossos cola- Receitas financeiras
4.457 1.599
das para atendimento a nova legislação de proteção de dados (LGPD). Todo boradores, não medimos esforços para manter nosso habitual cuidado junto Despesas financeiras
(7.736) (3.098)
este conjunto de iniciativas asseguraram um aprimoramento da gestão da aos mesmos, ampliando os nossos programas de apoio e suporte às suas Variações monetárias e cambiais, líquidas
(14.305) (1.745)
Companhia num ano atípico e repleto de turbulências. Observando a rele- famílias. Adaptamos rapidamente nossa estrutura com protocolos sanitários,
(17.584) (3.244)
vância das categorias essenciais, identificamos mudanças significativas no de distanciamento social e “home office”, sempre com alto sentido de urgêncomportamento de compras dos consumidores que trouxeram reflexos não cia. Pensando nas famílias da comunidade de Santos, por iniciativa do Con- Lucro antes do imposto de renda e
17.511 20.109
somente nas dinâmicas dos canais de vendas mas também em nosso selho de Administração realizamos doações vinculadas aos programas contribuição social
portfólio de produtos, especialmente durante o período do “lockdown”. A socias do município. Para 2021, ainda prevemos efeitos advindos da conti- Imposto de renda e contribuição social
forte volatilidade cambial em combinação com o aumento expressivo da nuidade da pandemia global COVID-19, num cenário de crescimento econô- Corrente
(263) 2.266
matéria-prima trigo pressionaram nossa rentabilidade. Em resposta a esse mico mas com impactos relevantes principalmente no setor de Food Diferido
(367)
(99)
cenário, priorizamos a execução estratégica de vendas, melhoramos a efici- Services. Continuaremos nossa agenda de investimentos visando o aperfeiLucro líquido do exercício
16.881 22.276
ência industrial, reduzimos as despesas administrativas e de vendas. Captu- çoamento de nossas operações além da manutenção de nossas certificaramos os benefícios do novo sistema de descarga de trigo que gerou ga- ções de meio ambiente, segurança e qualidade. Investiremos também no Lucro básico e diluído por ação do capital social
0,35
0,47
nhos de produtividade relevantes provenientes da autonomia nesta etapa da fortalecimento da nossa presença no mercado, com um portfólio de produ- (média ponderada) do exercício - em R$
2020
2019
operação. Porém, deixamos de utilizar a capacidade máxima dos novos silos tos de altíssima qualidade. Agradecemos a todos os nossos parceiros, fora partir do segundo semestre em decorrência de problemas técnicos que necedores, clientes e demais stakeholders que participaram e fizeram parte Lucro líquido do exercício
16.881 22.276
estão em processo de correção. A receita líquida somou R$ 467,8 milhões das atividades da empresa durante o ano de 2020. Reconhecemos especial- Outros componentes do resultado abrangente
com crescimento de +16,2% em relação ao ano anterior. Tivemos importan- mente cada um de nossos colaboradores que com dedicação, comprometiRealização do ajuste de reavaliação ativo imobilizado 1.341 1.394
tes avanços nos volumes de vendas e reposicionamento de preços diante mento e profissionalismo contribuíram para os resultados da Companhia.
Passivo Atuarial
(65)
do forte cenário de aumento de custos, principalmente da matéria-prima
São Paulo, 18 de março de 2021
Total do resultado abrangente do exercício
18.157 23.670
trigo. O lucro bruto apresentou valor de R$ 108,7 milhões com margem de
A Administração
Balanço Patrimonial
2020
2019
2019 Passivos e patrimônio líquido
Circulante
Circulante
Fornecedores
6.157 4.877
Caixa e equivalentes de caixa
39.670 14.691 		Nacionais
		Exterior
26.199 22.830
Contas a receber de clientes
38.991 39.611 Derivativos
113
720
Estoques
35.796 29.645 Empréstimos
15.546 2.543
8.503 6.611
Tributos a recuperar
3.446 15.085 Salários e encargos sociais
Passivos de arrendamento
613
404
Despesas antecipadas
979 1.147 Tributos a pagar
682 1.456
1.047
Outros ativos
1.301
644 Parcelamento de tributos
Contas e serviços a pagar
3.116 4.575
Partes relacionadas
2.452 3.224
Dividendos a distribuir
7.055 13.790
Derivativos
209
Outros passivos
1.880 2.715
69.864 61.568
Total dos ativos circulantes
122.844 104.047 Total dos passivos circulantes
Não circulante
Não circulante
Fornecedores
6.363 6.928
Empréstimos
2.518 5.061
Realizável a longo prazo
Passivos de arrendamento
2.056 1.634
Partes relacionadas
3.301 3.945
Tributos diferidos
2.898 2.531
Tributos a recuperar
818 3.767 Provisão para contingências
6.693 11.483
1.986
Despesas antecipadas
177
495 Parcelamento de tributos
Total dos passivos não circulantes
20.528 29.623
Total dos ativos realizável a longo prazo
4.296 8.207 Total do passivo
90.392 91.191
Investimentos
272
265 Patrimônio líquido
Capital social
47.689 47.689
Imobilizado
102.355 104.870
Reservas de capital
7.694 7.694
Intangível
511
637 Reserva de lucro
71.538 41.319
11.461 12.867
Total
103.138 105.772 Ajustes de avaliação patrimonial
Dividendos adicionais propostos
1.504 17.266
Total dos ativos não circulantes
107.434 113.979 Total do patrimônio líquido
139.886 126.835
230.278 218.026
Total do ativo
230.278 218.026 Total do passivo e patrimônio líquido
Demonstração das Mutações no Patrimônio Líquido
Reservas de capital
Reserva de lucro
Correção Subvenções
Reserva e Reserva de Ajuste de Dividendos Lucros
Capital monetária para inves- Reserva retenção incentivos avaliação adicionais acumusocial do capital timentos legal de lucros
fiscais patrimonial propostos lados Total
Em 1º de janeiro de 2019
47.689
5.793
1.901 5.639 25.649
14.261
17.938
118.870
Realização do ajuste da reavaliação
		ativo imobilizado
(1.394)
1.394
Lucro líquido do exercício
22.276 22.276
Reserva legal
1.114
(1.114)
Reserva de lucro
8.917
(8.917)
Reserva de incentivos fiscais
(29.820)
29.820
Dividendos adicionais distribuídos
(9.021)
(9.021)
Dividendos mínimo obrigatório (25%)
(5.290) (5.290)
Dividendos adicionais propostos
17.266 (17.266)
Em 31 de dezembro de 2019
47.689
5.793
1.901 6.753
4.746
29.820
12.867
17.266
126.835
Realização do ajuste da reavaliação
		ativo imobilizado
(1.341)
1.341
Passivo Atuarial
(65)
(65)
Lucro líquido do exercício
16.881 16.881
Reserva legal
844
(844)
Reserva de lucro
13.556
(13.556)
Reserva de incentivos fiscais
15.819
(15.819)
Dividendos adicionais distribuídos
(3.710)
(3.710)
Dividendos mínimo obrigatório (25%)
(55) (55)
Dividendos adicionais propostos
1.504 (1.504)
Em 31 de dezembro de 2020
47.689
5.793
1.901 7.597 18.302
45.639
11.461
1.504
139.886
Ativos

2020

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Fluxo de caixa das atividades operacionais
2020
Lucro antes do imposto de renda e
de contribuição social
17.511
Ajustes de
		 Depreciação e amortização
10.303
		 Baixa de ativo imobilizado e intangível
254
		 Provisões, atualizações e baixas de contingências (4.709)
		 Juros e variações monetárias
4.440
		 Equivalência patrimonial em sociedade controlada
(7)
		 Perdas (ganhos) com derivativos, líquidos
(96)
		 Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa 421
28.117
Variações nos ativos e passivos
		 Contas a receber
199
		Estoques
(6.151)
		 Tributos a recuperar
14.588
		Partes relacionadas
1.263
		 Outros ativos e despesas antecipadas
(380)
		Fornecedores
3.573
		 Salários e encargos sociais
1.892
		 Tributos a pagar
(774)
		 Contas e serviços a pagar
(1.459)
		Outros passivos
(835)
Caixa gerado nas operações
40.033
		 Juros pagos sobre empréstimos e outros
(4.110)
		 Imposto de renda e contribuição social pagos
(1.885)
		 Recebimento de contingências
		 Pagamento de contingências
(146)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 33.892
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
		 Aquisições de bens do ativo imobilizado
(7.275)
		 Aquisição de ativos intangíveis
(153)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de investimento
(7.428)
Fluxos de caixa das atividades de financiamento
		 Captação de empréstimos
13.000
		 Recebimento de mútuo com partes relacionadas
153
		 Pagamentos dos dividendos
(10.500)
		 Amortização de empréstimos
(2.885)
		 Amortização de parcelamento de tributos
(676)
		 Arrendamento direito de uso
(577)
Caixa líquido aplicado nas
atividades de financiamento
(1.485)
Aumento (redução) de caixa
e equivalentes de caixa, líquidos
24.979
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
14.691
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 39.670

2019
20.109
6.764
156
(4.890)
2.668
(58)
720
225
25.694
11.851
(9.935)
(14.559)
1.741
(1.178)
1.867
(4.014)
766
2.253
381
14.867
(1.187)
(1.864)
1.210
(233)
12.793
(34.428)
(236)
(34.664)
153
(6.500)
(3.638)
(1.027)
(602)
(11.614)
(33.485)
48.176
14.691

“As demonstrações financeiras completas, as notas explicativas
e o relatório sem ressalva do auditor independente PwC estão
à disposição na sede da Companhia”
A Diretoria
Paulo Roberto de Lima Pinto
Diretor Administrativo Financeiro
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