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BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma indicado)

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
(Em milhares de reais)

        Reservas de lucros
  Nota Capital Reserva Reserva Retenção Lucros Ajustes de avaliação
  explicativa social de capital legal de lucros acumulados patrimonial Total
Saldos em 31 dezembro de 2009   15.942 941 1.358 113.144 - (1.168) 130.217
Lucro líquido do exercício   - - - - 21.318 - 21.318
Reserva legal   - - 1.064 - (1.064) - -
Constituição de juros sobre o capital próprio   - - - - (7.813) - (7.813)
Ajustes acumulados de conversão   - - - - - (387) (387)
Retenção de lucros   - - - 12.441 (12.441) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2010   15.942 941 2.422 125.585 - (1.555) 143.335
Lucro líquido do exercício   - - - - 38.370 - 38.370
Reserva legal   - - 1.919 - (1.919) - -
Constituição de juros sobre o capital próprio   - - - - (8.600) - (8.600)
Ajustes acumulados de conversão   - - - - - 377 377
Retenção de lucros   - - - 27.851 (27.851) - -
Saldos em 31 de dezembro de 2011  14 15.942 941 4.341 153.436 - (1.178) 173.482

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

  Nota
Ativo  explicativa 31/12/2011 31/12/2010
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  4 7.746 11.910
Contas a receber  5 7.157 4.211
Serviços em andamento   1.385 2.346
Adiantamentos a terceiros   867 1.076
Impostos a recuperar  6 3.120 1.596
Partes relacionadas  10 390 482
Outras contas a receber   764 490
Total do ativo circulante   21.429 22.111
Não Circulante
Realizável a longo prazo:
Imposto de renda e contribuição 
 social diferidos  17.b 12.401 11.392
Partes relacionadas  10 217.548 225.449
Depósitos judiciais e outros   2.449 3.149
   232.398 239.990
Investimentos  7 7.270 4.722
Imobilizado  8 3.086 3.796
Intangível  9 2.021 3.314
   12.377 11.832
Total do ativo não circulante   244.775 251.822
Total do Ativo   266.204 273.933

  Nota
Passivo e Patrimônio Líquido  explicativa 31/12/2011 31/12/2010
Circulante
Fornecedores   3.577 3.547
Adiantamentos de clientes  11 5.409 5.831
Salários e encargos sociais   2.069 2.893
Juros sobre o capital próprio  15.d 13.951 6.641
Participação nos lucros e resultados  12 1.380 2.008
Impostos a recolher   1.942 2.009
Prêmio seguro "hedge"    40
Provisão para perdas societárias  7 13.773 16.728
Total do passivo circulante   42.101 39.697
Não Circulante
Riscos trabalhistas, fiscais e civeis  13 18.334 15.918
Provisão para benefícios a empregados  14 11.659 9.379
Partes relacionadas  10 20.628 65.604
Total do passivo não circulante   50.621 90.901
Patrimônio Líquido
Capital social  15.a 15.942 15.942
Reserva de capital   941 941
Reserva de lucros - reserva legal   4.341 2.422
Reserva de lucros - retenção de lucros  15.c 153.436 125.585
Ajustes acumulados de conversão   (1.178) (1.555)
Total do patrimônio líquido   173.482 143.335
Total do Passivo e Patrimônio Líquido   266.204 273.933

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS 
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010 

(Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por lote de mil ações)

  Nota
  explicativa 2011 2010
Receita Líquida de Serviços  16 87.654 80.275
Custo dos serviços prestados   (55.478) (48.054)
Lucro Bruto   32.176 32.221
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas   (2.638) (3.073)
Gerais e administrativas   (10.932) (14.511)
Outras receitas operacionais   2.559 1.321
Resultado da equivalência patrimonial   5.125 (555)
Lucro Operacional antes do 
 Resultado Financeiro   26.290 15.403
Resultado Financeiro
Receitas financeiras   31.223 35.702
Despesas financeiras   (6.292) (21.330)
Variação cambial, líquida   425 (1.455)
   25.356 12.917
Lucro antes do Imposto de Renda e 
 da Contribuição Social   51.646 28.320
Imposto de Renda e Contribuição Social
Correntes  17.a (14.285) (11.526)
Diferidos  17.a 1.009 4.524
   (13.276) (7.002)
Lucro Líquido do Exercício   38.370 21.318

Lucro Líquido por Lote de Mil Ações 
 no Fim do Exercicio - R$  15.e 167,87 93,27

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010

(Em milhares de reais)

  notas 2011 2010
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro líquido   38.370 21.318
Ajustes para reconciliar o lucro líquido do 
 exercício com o caixa líquido gerado pelas 
 (aplicados nas) atividades operacionais:
 Depreciação e amortização  8 1.862 2.590
 Resultado na venda e baixa de ativo imobilizado  8 256 145
 Equivalência patrimonial em investimentos  7 (5.125) 555
 Juros sobre contrato de mutuo não realizados (rlp)   (29.921) (26.262)
 Juros sobre contrato de mutuo não realizados (elp)   5.910 4.254
 Provisão para benefícios a empregados   2.280 1.635
 Imposto de renda diferido  17 (1.009) (4.524)
 Provisão para contingências   2.416 3.462
   15.039 3.173
(Aumento) redução nos ativos operacionais:
 Contas a receber   (2.946) 368
 Serviços em andamento   961 (2.346)
 Adiantamentos a terceiros   209 1.019
 Impostos a recuperar   (1.524) 3.653
 Outros créditos a receber   2.361 (658)
Aumento (redução) nos passivos operacionais:
 Fornecedores   30 (2.691)
 Adiantamento de clientes   (422) 1.839
 Obrigações trabalhistas e fiscais   11.685 10.226
 Participação nos lucros e resultado   (628) (98)
 Imposto de renda e contribuição social pagos   (15.802) (12.639)
 Prêmio seguro hedge   (40) (2.422)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado nas) 
 atividades operacionais   8.923 (576)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Dividendos recebidos   - 204
Aquisição de imobilizado e intangível  8 (115) (1.646)
Caixa líquido gerado pelas atividades de investimento   (115) (1.442)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Recebimento de empréstimos com partes relacionadas   37.914 28.347
Partes relacionadas - pré-pagamento de exportação   - (65.969)
Partes relacionadas - contrato de mútuo   (50.886) 61.350
Juros pagos sobre capital próprio   - (10.860)
Juros pagos sobre pré-pagamento de exportação   - (5.257)
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento   (12.972) 7.611
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades   (4.164) 5.593

Disponibilidades
Saldo inicial   11.910 6.317
Saldo final   7.746 11.910
Aumento (Redução) do Saldo de Disponibilidades   (4.164) 5.593

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional

 A Fertimport S.A. (a seguir denominada “Fertimport” ou “Companhia”) é uma sociedade 
anônima de capital fechado com sede no município de Santos, Estado de São Paulo.

 A Companhia tem como objeto social e atividade preponderante a prestação de serviços 
de comissária de despachos aduaneiros, agenciamento, planejamento, coordenação e 
acompanhamento de transporte de cargas modais, agenciamento de navios, estiva e 
desestiva de cargas e operação portuária, bem como atividades correlatas à logística 
de comércio exterior, podendo participar de outras sociedades ou delas desvincular-se.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras

 As demonstrações financeiras da Companhia compreendem:

Internacionais de Relatório Financeiro (“IFRSs”) emitidas pelo International 
Accounting Standards Board - IASB e as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
identificadas como Consolidado - IFRS.

 As práticas contábeis adotadas no Brasil compreendem aquelas incluídas na 
legislação societária brasileira e os Pronunciamentos, as Orientações e as 
Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC e 
aprovados pela CVM.

 As demonstrações financeiras individuais apresentam a avaliação dos investimentos 
em controladas, em empreendimentos controlados em conjunto e coligadas pelo 
método da equivalência patrimonial, de acordo com a legislação brasileira vigente. 
Desta forma, essas demonstrações financeiras individuais não são consideradas 
como estando conforme as IFRSs, que exigem a avaliação desses investimentos 
nas demonstrações separadas da controladora pelo seu valor justo ou pelo custo.

 A Administração da Companhia está analisando os efeitos que os novos 
pronunciamentos emitidos, cuja data de adoção é posterior a 31.12.2010.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis

 As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia e por suas controladas na 
elaboração das demonstrações financeiras são as seguintes:

a) Apuração do resultado

 O resultado das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 
competência do exercício. As receitas de vendas são reconhecidas no resultado 
quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são transferidos para o 
comprador.

b) Instrumentos financeiros

 A Companhia realiza operações financeiras com derivativos, visando limitar sua 
exposição a flutuações cambiais. Tais operações são contabilizadas com base 
nas taxas de mercado no encerramento do exercício, sendo as mudanças no valor 
de mercado reconhecidas diretamente ao resultado do exercício como parte do 
resultado financeiro.

c) Ativos circulante e não circulante

 São apresentados pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando aplicável, 
as variações monetárias ou cambiais e os correspondentes rendimentos auferidos.

de livre movimentação e aplicações financeiras de liquidez imediata e sujeitas 
a insignificante risco de mudança de valor, registradas ao custo, acrescido 
dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços e consideradas como 
equivalentes de caixa (nota explicativa nº 4).

análise de cada contas a receber e em montantes considerados suficientes pela 
Administração para a cobertura de eventuais prejuízos na realização dos valores a 
receber de clientes, cujo saldo é apresentado deduzido dessa provisão, nos ativos 
circulante e não circulante (nota explicativa nº 5).

pelos valores prováveis de recuperação (nota explicativa nº 17).

d) Redução do valor recuperável de ativos não financeiros (impairment)

 Os valores dos ativos não financeiros são revistos anualmente. Em 31 de dezembro 
de 2011 e 2010 não foram identificados ativos registrados com indicação de perda 
por impairment.

e) Investimentos, imobilizado e intangível

pelo método da equivalência patrimonial. Os demais investimentos são 
avaliados pelo método de custo e, quando aplicável, deduzidos de provisão para 
desvalorização (nota explicativa nº 7).

e construção, deduzidos de depreciação e amortização acumuladas e ajustes 
ao seu valor de recuperação (valor em uso), quando aplicável. A depreciação e 
a amortização são calculadas pelo método linear, às taxas anuais que levam em 
consideração a vida útil-econômica dos bens e direitos (nota explicativa nº 8 e nº 9).

continua...

9. Intangível
     2011 2010
  Taxa
  anual  Amortização
  - % Custo acumulada Saldo Saldo
Software  20 17.228 (15.218) 2.010 3.303
Marcas e patentes  - 11 - 11 11
   17.239 (15.218) 2.021 3.314

A movimentação do imobilizado durante o exercício ocorreu da seguinte forma:

Saldo no início do exercício  3.314
Adições:
Software  2
Amortizações  (1.288)
Baixas  (7)
Saldo no fim do exercício  2.021

10. Partes Relacionadas
   2011  2010
   Saldos a  Saldos a
  Receber Pagar Receber Pagar
Contas correntes:
 Bunge Alimentos S.A.  297 - 215 -
 Bunge Brasil Holdings BV  - - 253 -
 Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  93 - 14 -
 Bunge Alimentos S.A.   (180)  (180)
Mútuos-
 Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag (b)  217.548 - 225.449 -
Bunge Alimentos S.A (a)   (20.448)  (65.424)
  217.938 (20.628) 225.931 (65.604)

Circulante  390 - 482 -

(a) O contrato de mútuo passivo com a controladora Bunge Alimentos S.A é atualizado por 
uma taxa média de 120% do CDI, com prazo de vencimento previsto para setembro de 
2012.

(b) O contrato de mútuo ativo com a controlada Terminal Marítimo do Guarujá S.A. - 
Termag é atualizado por uma taxa média de 120% do CDI, com prazo de vencimento 
previsto para novembro de 2012.

- Os demais contratos de mútuo referem-se substancialmente a recurso repassado entre 
as empresas do grupo Bunge, sobre os quais incidam encargos financeiros, praticados 
com base em taxas de mercados.

- As transações mercantis ocorridos entre partes relacionados referem-se à aquisição 
de serviços diretamente relacionados com as suas atividades operacionais e são 
efetuadas a valor de mercado.

   2011  2010
   Saldos a  Saldos a
  Receber Pagar Receber Pagar
Clientes, adiantamentos de 
 clientes e outros:
 Bunge Alimentos S.A.  913 (15.230) 2.006 (5.300)
 Bunge Fertilizantes S.A.  2.205 (6.986) 13.179 (13.344)
 Bunge Iberica S.A.  8 - 4 -
 Bunge S.A. - Geneva  427 (3.788) 4.115 (1.886)
 Bunge Latin America LLC.  (11) (192) 73 (66)
 Bunge Uruguay Trading  - (3) - -
 Bunge London  8 - 460 -
 Agro Santa Juliana  31  38 -
 Terminal Marítimo do 
 Guarujá S.A. - Termag  -  47 -
 Bunge Hamburgo  - - 40 -
 Bunge France S.A.S.  16 - 7 -
 Usina Guariroba  15 (120) - -
 Usina Frutal Açúcar e Álcool  30 - - -
 Usina Moema Açúcar e Álcool  12 - - -
 Usina Ouroeste - Açúcar e Alcool  11 - - -
Circulante  3.665 (26.319) 19.969 (20.596)

  2011 2010
Receita bruta de serviços prestados:
 Bunge Alimentos S.A.  16.341 20.405
 Agroindustrial Santa Juliana S.A.  67 25
 Bunge Fertilizantes S.A.  22.810 17.455
 Bunge Agribusiness Singapure Pte. Lt.  12 38
 Bunge France S.A.S.  44 80
 Terminal Marítimo do Guarujá S.A. - Termag  5 9
 Bunge Global Markets Inc.  3 -
 Bunge Handelsgesell MBH  3 -
 Bunge Iberica S.A.  27 9
 Bunge Italia S.P.A.  7 15
 Bunge Latin America LLC.  324 36
 Terminal Granéis do Guarujá S.A.  3 2
 Bunge London Ltd.  592 1.007
 Bunge S.A. - Geneva  6.552 7.087
 Bunge Montevideo  - 14
 Koninklijke Bunge BV  448 -
 Usina Moema  30 -
 Usina Frutal  17 -
 Usina Guariroba  19 -
 Usina Ouroeste - Açúcar e Álcool  8 -
  47.312 46.182

FERTIMPORT S.A.
C.N.P.J.: 53.004.313/0001-84

Senhores Acionistas, submetemos à apreciação, as demonstrações financeiras com as respectivas notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 
2011. Permanecemos à disposição de V.Sas, para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários. 

Santos (SP), abril de 2012. A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

f) Moeda estrangeira

 As demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas são 
apresentadas na moeda do principal ambiente econômico no qual as empresas 
operam (sua moeda funcional). Os resultados e a posição financeira da Companhia 
e de suas controladas são expressos em reais (R$), que é a moeda funcional de 
apresentação das demonstrações financeiras da Companhia e de suas controladas. 

as transações em moeda diferente da moeda funcional da Companhia (moeda 
estrangeira) são registradas de acordo com as taxas de câmbio vigentes nas datas 
das transações. Em cada data de fechamento do balanço, os itens monetários 
denominados em moeda estrangeira são reconvertidos pelas taxas vigentes na data 
do balanço. Diferenças cambiais são reconhecidas no resultado do exercício em que 
ocorrerem.

g) Passivos circulante e não circulante

 São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando 
aplicável, dos correspondentes encargos e da atualização monetárias ou cambiais 
incorridos.

legislação vigente.

está registrada de acordo com a avaliação de risco efetuada pela Administração, 
apoiada por seus assessores jurídicos, inclusive quanto à sua classificação no 
passivo não circulante (nota explicativa nº 13).

a empregados, são determinados nas datas dos balanços, por atuários 
independentes (nota explicativa nº 14).

4. Caixa e Equivalentes de Caixa
  2011 2010
  Caixa e bancos  3.202 11.910
  Aplicações Financeiras  4.544 -
  7.746 11.910

 O saldo de caixa e equivalentes de caixa em 31 de dezembro de 2011 inclui caixa e 
saldos positivos em contas movimento.

 As Aplicações financeiras referem-se a certificado de depósito bancários CDB 
remunerados a taxas de  100 % do certificado de depósito interbancário - CDI.

5. Contas a Receber
  2011 2010
Clientes nacionais - partes relacionadas  3.452 2.679
Clientes no exterior - partes relacionadas  503 1.117
  3.955 3.796
Clientes nacionais - terceiros  2.851 541
Clientes no exterior - terceiros  1.024 1.001
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (673) (1.127)
  3.202 415
  7.157 4.211

Contas a Receber

A vencer  5.005 1.946
Vencidos
De 1 a 30 dias  793 2.192
De 31 a 60 dias  253 847
De 61 a 90 dias  204 264
De 91 a 180 dias  328 89
Acima de 181 dias  1.247 -
  7.830 5.338

Provisão para perdas no recebimento de créditos
De 61 a 90 dias  (63) (163)
De 91 a 180 dias  (141) (376)
Acima de 180 dias  (469) (588)
  (673) (1.127)

6. Impostos a Recuperar
  2011 2010
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 
 sobre aplicações financeiras  305 167
Programa de Integração Social - PIS a compensar  51 49
Contribuição para o Financiamento da 
 
compensar  235 230
Imposto de Renda e Contribuição Social antecipados  2.389 1.015
Outros  140 135
  3.120 1.596

7. Investimentos
a) Informações sobre as sociedades controladas
    Participação no fim  Patrimônio  Valor do  Resultado de
     do exercício - %   líquido       investimento      equivalência patrimonial
Controlada direta:  2011 2010 2011 2010 2011 2010 2011 2010
Terminal Marítimo do Guarujá S.A. - Termag (a)  60,00 60,00 (22.955) (27.880) (13.773) (16.728) 2.955 (2.773)
Fertimport Argentina S.A. (b)  95,00 95,00 7.482 4.803 7.108 4.563 2.168 2.292
Fertimport International Limited (c)  100,00 100,00 162 159 162 159 2 (74)
      (6.503) (12.006) 5.125 (555)

Investimento      7.270 4.722
Total da provisão para perdas societárias      (13.773) (16.728)

(a) Suas atividades consistem principalmente em implantação, operação de instalação portuária em geral e exploração comercial de um terminal portuário localizado na margem 
esquerda do Porto de Santos, para movimentação de granéis sólidos e líquidos e de outras mercadorias afins.

(b) Suas atividades consistem principalmente na prestação de serviços de comissária de despachos aduaneiros e operações portuárias, entre outros, na Argentina.
(c) Empresa no exterior sem atividade operacional atual.
A Companhia mantém investimentos em controladas no exterior, cujos resultados são reconhecidos pelo método de equivalência patrimonial. O patrimônio da Fertimport Argentina S.A. 
está expresso em pesos argentinos e convertido para reais com base na taxa de câmbio da data do encerramento do exercício. O patrimônio da Fertimport International Limited está 
expresso em dólares norte-americanos e convertido para reais com base na taxa de câmbio da data do encerramento do exercício.

b) Movimentação dos investimentos

   Fertimport Fertimport

  Termag Argentina International Total

Saldos em 31 de 

 dezembro de 2009  (13.954) 2.860 234 (10.860)

Resultado de equivalência 

 patrimonial  (2.774) 2.294 (75) (555)

Dividendos recebidos  - (205) - (205)

Ajustes de conversão  - (386) - (386)

Saldos em 31 de 

 dezembro de 2010  (16.728) 4.563 159 (12.006)

Resultado de equivalência 

 patrimonial  2.955 2.167 3 5.125

Dividendos recebidos  - - - -

Ajustes de conversão  - 378 - 378

Saldos em 31 de 

 dezembro de 2011  (13.773) 7.108 162 (6.503)

8. Imobilizado
     2011 2010
  Taxa
  anual Custo Depreciação
  - % corrigido acumulada Saldo Saldo
Equipamentos portuários  10 4.114 (2.429) 1.685 1.884
Móveis e utensílios  10 1.823 (1.336) 487 604
Hardware  20 4.553 (4.182) 371 575
Veículos  20 18 (18) - 107
Ferramentas  20 3 (2) 1 2
Instalações  10 165 (165) - -
Instalações Informática  20 33 (33) - -
Benfeitorias de terceiros  20 3.254 (3.140) 114 196
Imobilizações em andamento  - 428 - 428 428
   14.391 (11.305) 3.086 3.796

A movimentação do imobilizado durante o exercício de 2011 ocorreu da seguinte forma:

Saldo no início do exercício  3.796
Adições:
Móveis e utensílios  34
Hardware  35
Benfeitorias de terceiros  41
Instalações Informática  3
Total de adições  113
Baixas  (249)
Depreciações  (574)
Saldo no fim do exercício  3.086
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  2011 2010
Outras receitas:
 Bunge Alimentos S.A.  39 242
Receitas financeiras
 Terminal Marítimo do Guarujá S.A. - Termag  29.921 26.267
  29.921 26.267

Despesas financeiras
 Fertimport International Limited  - (4.005)
 Bunge Alimentos S.A.  (5.910) -
  (5.910) (4.005)

11. Adiantamentos de Clientes
  2011 2010
Clientes nacionais - partes relacionadas  200 3.194
Clientes no exterior - partes relacionadas  - 320
  200 3.514
Clientes nacionais - terceiros  5.209 1.554
Clientes no exterior - terceiros  - 763
  5.209 2.317
  5.409 5.831

12. Participação nos Lucros e Resultados

 Em atendimento à Lei nº 10.101, de 19 de dezembro de 2000, e de acordo com cálculo 
nos termos de acordo sindical firmado, a Companhia mantém a política de conceder 
participação nos lucros e resultados a seus funcionários, vinculada ao seu plano de 
ação e ao alcance de objetivos específicos, os quais são estabelecidos e acordados no 
início de cada ano. Em 31 de dezembro de 2011, o passivo relativo a essa participação 
corresponde a R$1.380 (R$2.008 em 2010).

13. Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis

 A Companhia vem discutindo determinadas ações judiciais nas esferas tributária, 
trabalhista e cível, para as quais foram interpostos recursos e, quando requerido, 
amparadas por depósitos judiciais.

 Para os casos em que os seus assessores jurídicos consideram como prováveis as 
possibilidades de perda, a Administração constituiu provisões por valores considerados 
suficientes para cobrir eventuais perdas decorrentes de desfechos desfavoráveis.

   Adição e
   atualização Baixa por
   monetária, reversão
   líquidas e ou
  2010 de reversão liquidação 2011

Trabalhistas  15.794 3.731 (1.488) 18.037
Outras  160 291 (5) 446
  21.665 5.526 (1.493) 25.698
(-) Depósitos judiciais  (5.747) (1.624) 7 (7.364)
  15.918 3.902 (1.486) 18.334

 Em 31 de dezembro de 2011, a Companhia mantém ainda em andamento outros 
processos, cuja materialização, na avaliação dos assessores jurídicos, é possível de 
perda, mas não provável, para os quais a Administração da Companhia, suportada 
pela opinião de seus assessores jurídicos, entende não ser necessária a constituição 
de provisão para eventual perda.

14. Provisão para Benefícios a Empregados

a) Plano de pensão, assistência médica e seguro de benefício definido

 Em 31 de dezembro de 2011, o valor do passivo atuarial, representado por planos 
de assistência médica e seguros concedidos a inativos, desde que preenchidas 
determinadas condições, correspondem ao valor de R$11.659 (R$9.128 em 2010).

 O passivo atuarial refere-se à responsabilidade da Companhia na complementação 
de aposentadorias e pensões relacionadas ao plano de assistência médica e seguro. 
Essas obrigações foram calculadas por atuário independente e representam o valor 

conceder na inatividade o mesmo plano de assistência médica que o empregado 

Essa política foi extinta em 16 de janeiro de 1981 e, portanto, contemplou 
empregados que se aposentaram até aquela data. As premissas atuariais utilizadas 
para o cálculo da obrigação estão uniformes em relação às adotadas no exercício 
anterior.

b) Plano de benefícios previdenciários de contribuição definida

 A suplementação da aposentadoria dos funcionários da Companhia está a cargo da 
Bungeprev, uma entidade fechada de previdência privada, estabelecida sob a forma 
de sociedade civil, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira, 
da qual a Companhia é uma das patrocinadoras. As contribuições mensais são 
calculadas com base em 200% da contribuição básica do participante. O plano foi 
instituído na forma de contribuição definida. 

15. Patrimônio Líquido

a) Capital social

 O capital social integralizado em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$15.942, 
está representado por 228.571.429 ações ordinárias, sem valor nominal. A 
composição do capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 2011 
está demonstrada como segue:

Acionista  Ações ordinárias % Saldo %
Bunge Alimentos S.A  228.571.428 100 15.942 100
Bunge Cooperatief UA  1 - - -
  228.571.429 100 15.942 100

b) Reserva legal

 É constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício social 
limitado a 20% do capital social, em conformidade com o artigo 193 da Lei nº 

c) Reserva de lucros - retenção de lucros

 
montante de R$153.436 está sujeita à destinação para atender aos planos de 
investimentos da Companhia, conforme orçamento de capital a ser deliberado em 
Assembleia Geral Ordinária.

d) Dividendos

 Os acionistas têm direito a dividendos mínimos de 25% do lucro líquido ajustado na 

dividendos ou juros sobre o capital próprio.

 A Companhia constituiu juros sobre o capital próprio com base na Taxa de Juros 
de Longo Prazo - TJLP vigente no exercício, no montante de R$8.600 (R$7.813 em 
2010), sendo retido o IRRF no montante de R$1.290 (R$1.172 em 2010), acima do 
valor de dividendos mínimos obrigatórios.

 Adicionalmente, informamos o não pagamento de juros sobre o capital próprio no 
montante de R$6.641 (2010) ficando no passivo o montante de R$13.951.

e) Lucro por ação

 O lucro por ação é calculado mediante a divisão do lucro atribuível aos acionistas da 
sociedade, pela quantidade média ponderada de ações emitidas pela Companhia.

  2011 2010
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia  38.370 21.318
Total de ações da Companhia (em milhares)  228.571 228.571
Lucro por lote de mil ações  167,87 93,27

16. Receita Líquida de Serviços  2011 2010
Receita bruta:
Mercado interno  85.932 72.866
Mercado externo  12.700 16.795
Deduções da receita bruta  (10.978) (9.386)
Receita líquida de serviços  87.654 80.275

17. Imposto de Renda e Contribuição Social

a) A despesa de Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ e Contribuição Social sobre o 
Lucro Líquido - CSLL referentes aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e de 
2010 foi calculada conforme a legislação fiscal vigente e é demonstrada como segue:

  2011 2010
Lucro antes do IRPJ e da CSLL  43.047 20.507
Alíquota combinada de IRPJ e CSLL  -34% -34%
Expectativa de débito tributário em relação ao 
 lucro antes do IRPJ e da CSLL, de acordo 
 com a alíquota vigente  (14.636) (6.972)
Ajustes:
 Adições indedutíveis permanentes  506 (950)
 Imposto de renda pago por controlada no 
 exterior (Argentina), cuja compensação é 
 permitida no Brasil  854 920
Despesa com IRPJ e CSLL  (13.276) (7.002)

Correntes  (14.285) (11.526)
Diferidos  1.009 4.524

b) O IRPJ e a CSLL diferidos são registrados para refletir os efeitos fiscais futuros 
atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal de ativos e passivos e seu 
respectivo valor contábil. O IRPJ e a CSLL diferidos têm a seguinte origem:

  2011 2010
Ativo:
 Provisões dedutíveis somente quando realizadas:
 Contingências temporariamente indedutíveis  19.727 17.278
 Benefícios a empregados  11.659 9.379
 Participação nos lucros e resultados  1.380 2.008
 Ganho (perda) de instrumentos financeiros 
  não realizados  - 40
 Impostos a recuperar  2.785 2.785
 Variação cambial - regime de caixa  - 103
 Outras provisões  923 1.912
Total da base de cálculo de IRPJ e CSLL diferidos  36.474 33.505
Alíquota combinada  34% 34%
Total de IRPJ e CSLL diferidos  12.401 11.392

 Por ocasião da análise, para efeito de determinação da parcela a ser registrada, a 
Administração da Companhia utilizou-se das projeções de resultados tributáveis para 
os próximos exercícios e avaliou, de maneira consistente, a efetiva capacidade de 
realização desses créditos.

 A Companhia optou pelo Regime Tributário de Transição - RTT, instituído pela Medida 

de dezembro de 2007.

 Quando aplicável, o imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados 
sobre os ajustes decorrentes da adoção das novas práticas contábeis advindas das 

consignou referida opção na Declaração Integrada de Informações Econômico-fiscais 
da Pessoa Jurídica - DIPJ no ano 2008.

18. Instrumentos Financeiros

 A Companhia não opera com instrumentos financeiros derivativos com propósitos de 
especulação.

a) Valor de mercado de instrumentos financeiros

 Os saldos contábeis de disponibilidades, contas a receber de clientes, 
adiantamentos e passivos circulantes correspondem ao valor de mercado em razão 
de o vencimento ocorrer em data próxima à do balanço. O saldo da conta Partes 
relacionadas é atualizado monetariamente com base em juros variáveis em virtude 
das condições de mercado e, portanto, os saldos devedores existentes nas datas 
dos balanços correspondem ao valor de mercado ajustado a valor presente.

b) Taxas de juros

 A Companhia celebrou contratos com taxas de juros flutuantes substancialmente 
relacionadas à remuneração do CDI. As taxas de juros nas aplicações financeiras 
são vinculadas à remuneração do CDI.

c) Risco de taxa de Câmbio

 Os resultados da companhia estão suscetíveis a sofrer variações significativas, em 
virtude dos efeitos da volatilidade da taxa de câmbio. Sobre os ativos e passivos 

encerrou o exercício de 2011 com variação positiva de 12,6% (negativa de 4,3% em 
2010).

19. Cobertura de Seguros

 A Companhia contratou seguro especial de riscos operacionais, que cobre de forma 
global as atividades portuárias e os bens do ativo imobilizado de acordo com a 
avaliação da Administração e de seus consultores externos, pelo valor de reposição 
considerado suficiente para cobrir eventuais perdas.

20. Declaração da Diretoria sobre as Demonstrações Contábeis

 
declara que revisou, discutiu e concorda com as Demonstrações Contábeis, individuais 
e consolidadas da empresa, autorizando sua conclusão nesta data.

FERTIMPORT S.A.
C.N.P.J.: 53.004.313/0001-84

DIRETORIA

Italino Staniscia Filho 
Diretor Presidente

Sérgio Nasinbene 
Diretor

Júnior Gervásio Justino 
Diretor

Wilson Afonso de Carvalho 

EDITAL DE INTIMAÇÃO, COM PRAZO DE 20 DIAS. O(A) Doutor(a) Adaisa Bernardi Isaac Halpern, MM. Juiz(a) de Direito da 3ª 
Vara Cível, do Foro Regional VI - Penha de França, do Estado de São Paulo, na forma da Lei, etc. Faz saber a Rodolfo Manzini 
RG 9.076.839, CPF 008.675.778-43, que Gelmar Fomento Mercantil Ltda. ajuizou ação de Execução sob nº 006.08.111030-9 para 
cobrança de R$ 346.389,91 (julho/08), referente à Nota Promissória emitida em 30/03/08, e vencida em 30/04/08. Estando o réu 
em lugar ignorado, expede-se edital para que no prazo de 03 dias, a fluir do prazo supra, pague o débito atualizado até a data do 
efetivo pagamento, com redução de 50% nos honorários arbitrados em 10%, podendo em 15 dias interpor embargos, ou depositar 
30% do débito atualizado e requerer o pagamento do restante em 6 parcelas mensais, corrigidas e com juros de 1% ao mês, sob 
pena de conversão em penhora do arresto sobre os direitos sobres os imóveis: -a) 25% do prédio e seu respectivo terreno, à 
Avenida Baltar, 575, antigo 58, Vila Califórnia, com área total de 447m², Transcrição 96.847, do 6º CRI/SP, contribuinte 
051.160.0010-9; - b) 12,5% do imóvel situado na Rua Francisco Rebelo, nº 506 e 510, antiga Avenida Califórnia 99-A, Vila 
Prudente, com origem na transcrição 107.347, do 11º CRI/SP, atualmente pertencente a 6º CRI/SP, contribuinte 051.160.0024-9; - 
c) 25% do Apto nº 34, 3º andar ou 4, pavimento do Edifício Carlos E. Virtuoso, à Rua Alexandre Martins, 32, Santos/SP, matricula 
21.666, 2º ORI-Santos/SP; - d) 25%da unidade autônoma designada apto. 73, 7º andar do “Edificio Di Thiene”, na Rua Monte 
Alegre, nº 90, São Caetano do Sul, matricula 5.223 do 2º CRI-São Caetano do Sul/SP, Cadastro Municipal 03.023.098; -e) 1/68 de 
uma casa residencial e seu respectivo terreno situado à Rua Monte Alegre, 106, antigo nº 100, São Caetano do Sul, com área total 
de 200m², matricula 5.079 do 2º CRI-São Caetano do Sul/SP, Cadastro Municipal 03.023-010; -f) 1/12 de Um terreno, sem 
benfeitorias, constituído pelos lotes nºs 921 à 943 , que totalizam a quadra nº 42, da Vila Santa Luzia, com área total de 
16.340,62m², matricula 197.374 do 1º CRI-São Bernardo do Campo/SP, Cadastro Municipal 020.090.005.000. E, para constar, 
mandou expedir o presente edital, que será publicado e afixado na forma da lei.                                                                              [24, 25] 
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17ª Vara Cível da Capital 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 583.00.2010.184717-2 (1743/2010). A Dra. Fernanda Rossanez Vaz 
da Silva, Juíza de Direito da 17ª Vara Cível da Capital. Faz Saber a Limps Comercial de 
Estofados Ltda.-ME, CNPJ nº 03.300.790/0001-19, na pessoa de seu representante legal, que 
Banco Bradesco S/A lhe ajuizou uma ação de rito Ordinário, objetivando a cobrança de R$ 
51.124,63 (20/08/2010), a ser devidamente atualizada, com incidência de juros moratórios, multa 
de 2%, além das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em virtude da efetiva 
utilização do empréstimo posto a sua disposição, no qual a requerida tornou-se inadimplente às 
obrigações contratuais. Estando a ré em local ignorado, foi deferida sua citação por edital, para 
que em 15 dias, a fluir após os 20 dias supra, conteste o feito, sob pena de presumirem-se 
verdadeiros os fatos alegados. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 08 
de março de 2012. 

 21 e 24/04

32ª Vara Cível da Capital - SP 
Citação. Prazo 20 dias. Proc. 583.00.2011.127822-3 (591/2011). O Dr. Rodrigo Garcia Martinez, 
Juiz de Direito da 32ª Vara Cível da Capital - SP. Faz Saber a Janaína Helena Monteiro Ventura, 
RG. 40.292.919-6 e CPF. 348.344.548-00, que Roberson Thomaz lhe ajuizou ação de Execução, 
para cobrança de R$ 52.700,00 (março/2011), referente ao Contrato de Prestação de Serviços 
Advocatícios e Aditamento de Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios, referente à 
assistência à autora na ação de divórcio e alimentícia, da qual tornou-se a requerida inadimplente 
às obrigações contratuais. E, estando a executada em local ignorado, foi deferida sua citação por 
edital, para que no prazo de 03 dias, a fluir após o prazo de 20 dias supra, pague o “quantum” 
reclamado, acrescido das cominações legais, sob pena de penhora e avaliação de tantos bens 
quantos bastem para garantia da dívida, ou ainda, querendo, no prazo de 15 dias ofereçam 
Embargos. Será o edital, afixado e publicado na forma da lei. São Paulo, 10 de abril de 2012. 

 21 e 24/04

MARQUESA S.A.
CNPJ/MF nº 46.886.040/0001-83 NIRE 35.300.036.093

Edital de Convocação para Assembleia Geral Ordinária
Ficam os Srs. Diretores e Acionistas convocados a comparecerem na sede social da companhia, situada na Rua
Quinto Cavani, nº 101 B, Setor Industrial, Itapeva/SP, no dia 30 de abril de 2012 às 10:00 horas, para deliberarem
sobre a seguinte ordem do dia: i) Aprovação do balanço patrimonial e demonstrações financeiras do exercício
de 2011; ii) outros assuntos de interesse da Companhia. Itapeva/SP, 21 de Abril de 2012.

Jorge Francisco Henriques - Diretor Presidente (21, 24 e 25/04/12)

RER Participações S.A.
CNPJ nº 96.178.546/0001-06

Edital de Convocação

Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em AGO/E na sede da Cia. em São Paulo (SP), em 

30/04/2012, às 10:00 hs. Ordens do dia/Deliberações: (a) Aprovação das Demonstrações Financeiras 

de 2011; (b) Ratificação da distribuição de dividendos em 2011; (c) Provisão para distribuição de 

dividendos; (d) Consolidação do Estatuto Social. Rubens Facchini; Euclides Facchini Filho.

GMHG Participações S.A. - CNPJ/MF nº 03.129.554/0001-81
Assembléia Geral Extraordinária - Edital de Convocação

Ficam convocados os senhores acionistas da GMHG Participações S.A., para se reunirem em 
Assembléia Geral Extraordinária, a ser realizada na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek, nº 1830, 
Torre IV, 7º andar, Itaim Bibi, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, às 19:00 horas do dia 30 de 
abril de 2012, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Redução do capital social. 
São Paulo, 19 de abril de 2012. A Diretoria

Sada Participações S.A.
(Companhia Fechada)

CNPJ nº 97.482.897/0001-79 - NIRE: 3530043654-7
Edital de Convocação - Assembléia Geral Ordinária 

Convocamos os Srs. Acionistas desta Cia., a comparecerem na Assembléia Geral Ordinária - AGO, que se realizará no dia 30/04/2012,
às 10 horas, na sede social à Av. Nicola Demarchi, nº 1500, Bloco 10, Sala 5, Jardim Botujuru, São Bernardo do Campo, São Paulo,
CEP: 09.820-655, a fim de deliberarem sobre as seguintes ordens do dia: a) Leitura, discussão e votação do Relatório de Administração,
do Balanço Patrimonial das Demonstrações Contábeis e das Notas Explicativas,relativas ao exercício encerrado em 31/12/2011; b) Destinação
do Lucro Líquido do Exercício; c) Outros assuntos de interesse social. Betim(MG), 23 de abril de 2012. Vittorio Medioli - Diretor Presidente.

Branco Peres Açúcar e Álcool S.A.
CNPJ (MF) 43.619.832/0001-01
Relatório da Administração

Senhores Acionistas: Em cumprimento ao que dispõe o estatuto social e de conformidade com a exigência legal, a diretoria submete à apreciação de V.Sa., o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Financeiras referentes 
ao exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e 31 de dezembro de 2010, colocando-se à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. São Paulo, (SP) Abril de 2012 A Diretoria

Balanço Patrimonial, Demonstração de Resultado e Demais Demonstrações Finaceiras 
Ativo/Circulante 2011 2010
Disponível ........................................................................ 640 775
Aplicação Financeira ....................................................... 17.988 13.346
Clientes ............................................................................ 11.099 2.876
Estoques .......................................................................... 33.301 19.090
Contas a Receber ............................................................ 6.242 6.079
Outros Créditos ............................................................... 4.027 4.113
Desp. Antecipadas ........................................................... 118 68
Total ................................................................................ 73.414 46.348
Ativo Não-Circulante: Depósitos Judiciais .................... 339 353
Mútuo - Sócio .................................................................. 496 451
Outros .............................................................................. 458 453
Investimentos................................................................... 70 70
Imobilizado ...................................................................... 43.649 28.046
Diferido ............................................................................ 386 363
Intangível ......................................................................... 6 –
Total ................................................................................ 45.406 29.737
Total Geral do Ativo ....................................................... 118.820 76.085

Passivo/Circulante 2011 2010
Fornecedores .................................................................. 43.224 34.237
Financiamentos/Emprést.  ............................................... 11.377 6.424
Impostos/Trib. a Recolher ................................................ 1.987 1.458
Salários/Férias a Pagar ................................................... 1.427 1.019
Recebtos. Antecipados .................................................... 3.608 196
Clientes c/Compr. Ent. Fut.  ............................................. 1.546 536
Dividendos a Pagar ......................................................... 1.633 764
Total ................................................................................ 64.802 44.634
Passivo Não-Circulante: Fornecedores ........................ 18.499 –
Financiamentos/Emprést.  ............................................... 3.520 3.580
Mútuo - Sócio .................................................................. 1 1
Impostos a Pagar............................................................. 7.352 7.525
Total ................................................................................ 29.372 11.106
Patrimônio Líquido: Capital Realizado .......................... 13.848 13.718
Resultado a Destinar ....................................................... 8.771 5.101
Reservas/Incentivos Fisc.  ............................................... 172 172
Reserva Legal ................................................................. 1.854 1.353
Total ................................................................................ 24.646 20.345
Total Geral do Passivo .................................................. 118.820 76.085

Demonstração de Resultados
Resultado 2011 2010
Receita Bruta ........................................................... 163.083 130.175
(–) Deduções de Vendas e Serviços ....................... (8.913) (6.827)
Receita Líquida ...................................................... 154.170 123.348
(–) Custos dos Produtos e Serviços Vendidos ........ (127.136) (102.781)
Lucro Bruto ............................................................ 27.034 20.567
Rec. e Desp. Operacionais: Despesas c/Vendas .. (145) (181)
Administrativas e Gerais .......................................... (5.433) (5.325)
Despesas Tributárias ............................................... (925) (1.067)
Outras Receitas Operacionais ................................. 368 98
Outras Despesas Operacionais ............................... (24) –
Resultado antes das Operações Financeiras ..... 20.875 14.092
Receitas Financeiras ............................................... 9.922 7.508
Despesas Financeiras ............................................. (16.808) (12.960)
Lucro antes do Imposto Renda e Contrib. Social 13.988 8.640
Contribuição Social .................................................. (1.260) (876)
Imposto de Renda ................................................... (3.456) (2.395)
Lucro Líquido do Exercício .................................. 9.273 5.369
Parcela dos Sócios da Controladora ....................... 9.225 5.341
Parcela dos Sócios não Controladores ................... 48 28

Demonstrações Financeiras - Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em Milhares de Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido
Capital Realizado Atual

Capital Social Lucros a Destinar Reserva Legal Reserva de Incentivo Fiscal Lucro/Prejuízo Acumulados Total
Saldo em 01/01/2010 .......... 12.226 1.493 1.085 172 – 14.976
Resultado do Período .......... – – – 6.133 6.133
Aumento de Capital ............. 1.493 (1.493) – – – –
Lucros a Destinar ................ – 5.101 – – (5.101) –
Redução de Capital ............. – – – – – –
Constituição de Reservas .... – – 268 – (268) –
Ajuste de Exerc. Anteriores – – – – – –
Dividendos Distribuídos ....... – – – – (322) (322)
Juros sobre Capital Próprio – – – – (442) (442)
Saldo em 31/12/2010 .......... 13.719 5.101 1.353 172 – 20.345
Resultado do Período .......... – – – – 10.030 10.030
Aumento de Capital ............. 130 – – – – 130
Lucros a Destinar ................ – 8.771 – – (8.771) –
Redução de Capital ............. – – – – – –
Constituição de Reservas .... – – 501 – (501) –
Ajuste de Exerc. Anteriores – – – –
Dividendos Distribuídos ....... – (5.101) – – (602) (5.703)
Juros Sobre Capital Próprio –   – (156) (156)
Saldo em 31/12/2011 .......... 13.849 8.771 1.854 172 – 24.646

Demonstração Lucros/Prejuízos Acumulados
Exercícios 2011 2010
Saldo no Início do Período .............................................. – –
Resultado do Exercício .................................................... 10.030 6.133
Transfêrencia para Reser. Legal ...................................... (501) (268)
Dividendos Distribuídos ................................................... (602) (322)
Juros Sobre Capital Próprio ............................................ (156) (442)
Ajuste de Exercícios Anteriores ....................................... – –
Reserva Lucros a Destinar .............................................. (8.771) (5.101)
Saldo no Final do Período ............................................... – –

Demonstração do Fluxo de Caixa
Fluxos de Caixa Originados de: 2011 2010
Ativid. Operacionais: Valores Recebidos de Clientes 155.695 130.336
Valores Pagos a Empregados Administrativos ............. (1.998) (1.771)
Valores Pagos de Despesas Administrativas ............... (2.780) (1.238)
Valores Pagos de Impostos e Taxas ............................. (6.875) (6.682)
Valores Pagos de Seguros ........................................... (170) (144)
Valores Pagos a Serv. Prest. p/Terceiros p/Administr. .. (1.210) (877)
Valores Pagos a Fornecedores .................................... (75.430) (73.614)
Valores Pagos a Empregados - Indústria ..................... (19.811) (6.362)
Valores Pagos de Despesas da Indústria ..................... (1.189) (912)
Vls. Pagos a Serviços Prestados p/Terceiros p/Ind.  .... (16.578) (9.586)
Vls. Pagos de Manutenção Industrial Durante a Safra . (6.533) (2.875)
Vls. Pagos de Manut. Industrial Durante a Entre-Safra (3.038) (1.717)
Valores Pagos de Despesas de Comercialização ........ (6.151) (8.761)
Valores Pagos a Acionistas .......................................... (4.876) (273)
Disponibilidades Líq. Geradas pelas Ativ. Operac. . 9.056 15.523
Ativ. de Invest.: Val. Pag. Ref. a Compra de Imob. ...... (5.530) (2.562)
Vls. Receb. Referente Vendas de Ativos Permanentes. 261 3
Valores Recebidos de Sinistros .................................... 77 –
Valores Referente Operações de Hedge ...................... – 757
Juros Recebidos sobre Aplicações Financeiras ........... 1.231 586
Disponib. Líq. Aplic. nas Ativ. de Investimentos ...... (3.961) (1.216)
Ativ. de Financiamentos: Pagtos. de Empréstimos .... (57.979) (47.619)
Recebimentos de Empréstimos .................................... 57.456 35.208
Pagamentos de Despesas Financeiras ........................ (65) (149)
Disponibilidades Líq. Geradas nas Ativ. de Financ. (588) (12.560)
Aumento/Redução nas Disponibilidades ................. 4.507 1.746
Disponibilidades no Início do Período ..................... 14.121 12.375
Disponibilidades no Final do Período ...................... 18.628 14.121

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras
1. Contexto Operacional: A sociedade tem por objetivo a industrialização 
da cana-de-açúcar, para a produção de álcool e açúcar. A cana-de-açúcar 
utilizada na fabricação dos produtos é adquirida em condições normais de 
mercado, do condomínio rural dos acionistas, de fornecedores e também 
por meio de parcerias agrícolas. 2. Apresentação e Elaboração das De-
monstrações Financeiras: As demonstrações financeiras foram elabora-
das com base nas práticas contábeis emanadas da legislação Societária, 
em conformidade com o disposto nas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09 e nor-
mas reguladoras posteriores. 3. Descrição das Práticas Contábeis:  
a) Aplicações Financeiras: Registradas ao custo acrescido dos rendimen-
tos incorridos até a data do balanço, que não supera o valor de mercado.  
b) Direitos e Obrigações: Atualizados aos índices de variação monetária 
e juros, nos termos dos contratos vigentes de modo a refletir os valores  
incorridos até a data do balanço. c) Estoques: Avaliados ao custo médio de 
aquisição de produção que não exceda ao valor de mercado. Os custos de 
entres safra serão apropriados aos custos de produção no decorrer da pró-
xima safra. d) Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição, formação ou 
construção e corrigido monetariamente até 31/12/1995. A depreciação é 
calculada pelo método linear as taxas que levam em conta o tempo de vida 
útil dos bens. e) Contingências: Despesas decorrentes de processos fis-
cais, trabalhistas ou de responsabilidade civil são provisionados quando 
conhecidos, não sendo esperados impactos relevantes de ações em anda-
mento. Adicionalmente, a Companhia se defende de autos de infração de 
ICMS, no valor aproximado de R$ 6.259, cujos consultores jurídicos da 
Companhia entedem como possíveis as chances de êxito no desfecho des-
ses processos, dessa forma, não foi constituida provisão para essas contin-
gências. f) Imposto de Renda e Contribuição Social: f.a) Imposto de 
Renda - calculado à alíquota de 15% sobre o lucro acrescido do adicional 
de 10% f.b) Contribuição Social - calculada à alíquota de 9%. g) O lucro do 
exercício foi provisionado como Lucros Acumulados a Destinar para  

apreciação na assembleia geral. h) Na DMPL foi expurgado os efeitos do  
cálculo do Juros Sobre Capital Próprio já provisionados para poder eviden-
ciar os efeitos dos mesmos e dos Dividendos Obrigatórios na Demonstra-
ção das Mutações do Patrimônio Líquido. i) Os Juros Sobre Capital Próprio 
apurados no exercício serão convertidos em dividendos Obrigatórios em 
substituição ao mesmo conforme previsão no Estatuto Social. 4. Contas 
Correntes: Corresponde basicamente a aquisição de cana-de-açúcar a 
preços praticados no mercado e operações de mútuo a prazos e condições 
usuais de mercado. 5. Estoques:
Itens 2011 2010
Produtos Acabados .......................................................... 20.530 15.035
Almoxarifado ..................................................................... 5.344 4.056
Custos de Entre Safra ...................................................... 7.426 –
Total ................................................................................. 33.301 19.090
6. Imobilizado: 
Itens Tempo Vida 2011 2010
Útil (Ano)
Edificações ........................................... 25 8.192 8.170
Móveis e Utensílios............................... 10 1.413 1.236
Maquinismos e Acessórios ................... 10 55.706 52.879
Veículos ................................................ 5 10.609 7.615

Itens Tempo Vida 2011 2010
Culturas Pemanentes ........................... 4 22.659 –
(–) Depreciação Acumulada ................. (55.167) (42.092)
Terrenos ................................................ 237 237
Total ...................................................... 43.649 28.046
Na conta de veículos o valor de R$ 404 referem-se a bens em arrendamen-
to mercantil financeiro. 7. Financiamentos:
Moeda Nacional 2011 2010
Arrendamento Mercantil Financ.  ..................................... 212 –
Contr. Câmbio - ACC ....................................................... 6.817 1.333
Finame: Juros de 4,50% a 6,50% a.a. + variação da TJLP 7.809 8.612
Custeio Agrícola: Juros de 3,00% a.a. e 2011 2010
 custo mínimo do produto ............................................... 59 59
Total ................................................................................ 14.897 10.004
Parcelas Classificadas no Ciculante................................ 11.377 5.091
Parcelas Classificadas no Não Ciculante ........................ 3.520 4.913
Os financiamentos a longo prazo vencem entre 2013 a 2025. Garantias: 
Alienação fiduciária de bens, equipamentos industriais e aval dos acionis-
tas. 8. Capital Social: O capital social está representado por 30.955.140.380 
ações nominativas, sem valor nominal. Os acionistas tem direito a um  
dividendo mínimo de 6,00% sobre o lucro líquido do exercício ajustado  
conforme disposto na Lei nº 6.404/76.
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Ata da Assembleia Geral Ordinária Realizada em 02 de Abril de 2012

(lavrada sob a forma de sumário, de acordo com a autorização
contida no parágrafo 1º do artigo 130 da Lei nº 6.404/76.)

Data, Horário e Local: Aos 02 de Abril de 2012, às 10:00 horas, na sede da Brasmetal 
Waelzholz S.A. - Indústria e Comércio na Rua Goiás 501, na Cidade de Diadema, Estado 
de São Paulo (“Companhia”). Presenças: Acionistas representando a totalidade do 
capital social da Companhia, conforme se verifi cou das suas assinaturas no Livro de 
Presença de Acionistas. Presentes, ainda, o Sr. Osmar di Angelis, diretor da Companhia, 
e o representante da Ernst & Young Auditores Independentes. Composição da Mesa: 
A assembleia foi presidida pelo Sr. Hans Toni Junius. O Sr.  Osmar Di Angelis atuou 
como secretário. Convocação: Dispensada, tendo em vista a presença de todos os 
acionistas, nos termos do parágrafo 4º do artigo 124 da Lei 6.404/76. Publicações: 
Demonstrações fi nanceiras, relatório da administração e parecer dos auditores 
independentes, relativos ao exercício social fi ndo em 31 de dezembro de 2011, foram 
publicados no “Diário Ofi cial do Estado de São Paulo” em 28 de março de 2012 e no 
jornal “O Dia” em 29 de março de 2012, tendo sido dispensada a publicação dos avisos 
de que trata o artigo 133, caput, da Lei 6.404/76, tendo em vista o disposto no parágrafo 
5º do mesmo artigo. Ordem do Dia: (i) tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativos 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, acompanhados do parecer 
dos auditores independentes; (ii) deliberar sobre a proposta da Administração referente à 
destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011; e (iii) 
fi xar a remuneração global dos administradores da Companhia para o exercício social 
de 2012. Deliberações: Após exame e discussão das matérias constantes da ordem 
do dia, os acionistas decidiram unanimemente e sem ressalvas, com a abstenção da 
acionista Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.: 1. Aprovar 
o Relatório da Administração, as contas dos administradores e as Demonstrações 
Financeiras da Companhia, acompanhados do parecer dos auditores independentes. 
2. Aprovar a proposta de destinação do resultado do exercício social encerrado em 31 
de dezembro de 2011, conforme deliberação do Conselho de Administração em 26 de 
março 2012, nos termos do Anexo 1 à presente ata. 2.1 Tendo em vista a aprovação da 
destinação dos resultados, fi ca expressamente ratifi cada a distribuição e o pagamento 
de dividendos aprovados na Reunião do Conselho de Administração de 2 de março 
de 2012, aos detentores de ações preferenciais classe A da Companhia, no montante 
de R$4.778.984,44 (quatro milhões, setecentos e setenta e oito mil, novecentos e 
oitenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), à conta de lucros acumulados 
da Companhia registrados nas demonstrações fi nanceiras não auditadas de 30 de 
setembro de 2011 e imputados ao dividendo cumulativo fi xo anual previsto no artigo 
5°, parágrafo 4°, inciso II, do Estatuto Social da Companhia relativamente a resultados 
auferidos no exercício de 2011. 3. Fixar a remuneração global dos membros do Conselho 
de Administração e da Diretoria para o exercício social de 2012 em R$3.000.000,00 
(Três milhões de reais), cabendo ao Conselho de Administração sua distribuição entre os 
membros do Conselho de Administração e da Diretoria. Encerramento: Não restando 
outra matéria para ser discutida, esta ata foi lida, aprovada e assinada pelos integrantes 
da mesa, Sr. Hans Toni Junius, Presidente, e Osmar Di Angelis, Secretário, e por 
todos os acionistas da Companhia, a saber: Wälzholz-Junius-Familienstiftung, Eckart 
Wälzholz-Junius-Familienstiftung, Dietrich Wälzholz-Familienstiftung, Hans-Toni Junius, 
Ligia Souto Vidigal, Regina Vidigal Guarita, Gastão Augusto Souto de Bueno Vidigal, 
C.D. Waelzholz Beteiligungs GmbH, Planner Trustee Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários Ltda., Klaus von Werneburg, Aurélio de Almeida Prado Cidade e Marco Túlio 
Rodrigues. Certifi co que a presente é cópia fi el da ata original lavrada no livro de atas 
de Assembleias Gerais da Sociedade. Diadema, 02 de Abril de 2012. Hans Toni Junius 
- Presidente; Osmar Di Angelis - Secretário. JUCESP: n° 161.208/12-5 em 20.04.12.


