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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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.

Ponta Porã (MS), abril de 2012. A Administração

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

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

  Capital social Reserva de capital Reserva de subvenção Prejuízos acumulados Total
Saldos em 31 de Dezembro de 2009  27.299 20.752 16 (41.166) 6.901
Prejuízo do exercício     (46.958) (46.958)
Saldos em 31 de Dezembro de 2010  27.299 20.752 16 (88.124) (40.057)
Integralização de Capital Social  155.776    155.776
Ajustes de exercícios anteriores     166 166
Prejuízo do exercício     (6.076) (6.076)
Saldos em 31 de dezembro de 2011  183.075 20.752 16 (94.034) 109.809

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$)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

continua...

Nota
Ativo explicativa 2011 2010
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  4.125 4.947
Contas a receber 4 1.279 4.289
Estoques 5 37.319 39.317
Impostos a recuperar 6 2.459 2.469
Despesas antecipadas  590 663
Outras contas a receber  1.409 551
Total do ativo circulante  47.181 52.236
Não Circulante
Imposto de renda e contribuição
social diferidos 10 68.804 65.668
Impostos a recuperar 6 5.635 12.667
Depósitos judiciais  251 143
Outras contas a receber  195 912
Ativos Biológicos 7 59.346 26.771
  134.231 106.161
Imobilizado 8 193.227 183.544
Intangível  241 267
Total do ativo não circulante  327.699 289.972
Total do Ativo 374.880 342.208

Nota
Passivo e Patrimônio Líquido explicativa 2011 2010
Circulante
Fornecedores  9.211 14.618
Salários e encargos  4.037 4.069
Adiantamentos de clientes  91 611
Impostos e contribuições a recolher  748 2.858
Partes relacionadas 9 19.996 663
Provisões e outras contas a pagar  552 2.046
Total do passivo circulante  34.635 24.865
Não Circulante
Partes relacionadas 9 229.392 355.949
Tributos parcelados   596
Riscos trabalhistas, fiscais e cíveis 11 343 193
Outros passivos  701 662
Total do passivo não circulante  230.436 357.400
Patrimônio Líquido
Capital social 12 183.075 27.299
Reserva de capital  20.752 20.752
Reservas de Subvenção p/Investimentos  16 16
Prejuízos acumulados  (94.034) (88.124)
Total do patrimônio líquido  109.809 (40.057)
Total do Passivo e Patrimônio Líquido 374.880 342.208

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

(Em milhares de reais)

Nota
explicativa 2011 2010

Receita Líquida 15 126.282 51.250

Custo dos produtos vendidos  (79.398) (61.644)

Prejuízo Bruto  46.884 (10.394)

Receitas (Despesas) Operacionais

Com vendas  (5.784) (6.050)

Gerais e administrativas  (8.321) (8.059)

Despesas financeiras  (44.011) (47.658)

Receitas financeiras  324 23

Perdas cambiais líquidas  (191)

Outras receitas operacionais, líquidas  2.054 1.305

  (55.929) (60.439)

Prejuízo Antes do Imposto de Renda e 

 da Contribuição Social  (9.045) (70.833)

Imposto de renda e contribuição social diferidos 10.2 2.969 23.875

Prejuízo do Exercício  (6.076) (46.958)

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 EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010

(Em milhares de reais)
 2011 2010

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício  (6.076) (46.958)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício com o 
 caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
Depreciação, amortização e exaustão  28.508 5.647
Ajustes do valor justo do Ativo Biológico  (26.991) 12.675
Provisão juros e encargos financeiros sobre 
 partes relacionadas  36.481 (3.838)
Imposto de renda e contribuição social diferidos  (2.969) (23.875)
Provisão para contingências  189 134
  29.142 (56.215)
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
Contas a receber  3.198 (4.688)
Estoques  (4.001) (32.096)
Adiantamentos a terceiros  (233) 599
Impostos a recuperar  7.097 (2.759)
Despesas antecipadas  74 176
Depósitos judiciais  (108) (100)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
Fornecedores  (8.096) 12.188
Salários e encargos  (32) 2.482
Impostos e contribuições a recolher  (2.110) 1.533
Partes relacionadas  (30.344)
Provisões e outras contas a pagar  (2.298) 1.418
Impostos parcelados  (596) (73)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (8.307) (77.535)
Fluxo de Caixa das Atividades De Investimento
Aquisição de ativo imobilizado  (30.433) (39.849)
Aquisição do Intangivel  (18)
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (30.451) (39.849)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de Capital Social  155.776
Pagamento de empréstimos e 
financiamentos (juros e principal)  (388.258)

Empréstimos - partes relacionadas  270.418 118.484
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento  37.936 118.484
Aumento (Redução) Líquida de Caixa e 
 Equivalentes de Caixa  (822) 1.100
Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa  4.947 3.847
Saldo final de caixa e equivalentes de caixa  4.125 4.947
Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes de Caixa  (822) 1.100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

1. Contexto Operacional
1.1. Operações

A Monteverde Agro-Energética S.A. (a seguir denominada “Monteverde” ou 
“Companhia”) é uma sociedade anônima de capital fechado com sede no 
município de Ponta Porã, Estado do Mato Grosso do Sul.

 A Companhia tem por objetivo social a exploração agrícola em geral, exploração 
agrícola industrial de cana-de-açúcar e seus derivados e subprodutos, venda de 
produtos de sua exploração e fabricação, exploração de recursos pertinentes 
para geração de energia elétrica, através da produção e comercialização de 
energia elétrica advinda de potenciais hidráulicos e térmica, vapor vivo, vapor 
de escape e todos os derivados provenientes de cogeração de energia elétrica.

 O ágio incorporado pela Companhia apresenta-se líquido de provisão para 
manutenção da integridade do patrimônio dos acionistas e foi reclassificado
da conta “Intangível” para a conta “Imposto de renda e contribuição social 

diferidos ativos”, no montante de R$ 20.752, tendo em vista que o valor líquido 
dessa operação representa essencialmente o benefício fiscal de imposto de 
renda e contribuição social a ser gerado na realização desse ativo.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas 
Contábeis
2.1 Apresentação das demonstrações financeiras
 As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as Normas 

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

 As praticas 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 
aprovado pela CVM.
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E DE 2010
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 No caso de ajustes decorrentes de adoção das novas práticas contábeis a partir 
de 1º de janeiro de 2010, a Companhia avaliou a necessidade de redimensionar 
os efeitos que foram divulgadas em suas demonstrações financeiras de 2010, 
para fins de comparação.

 As normas e interpretações de normas relacionadas a seguir, foram publicadas 
e são obrigatórias para os exercícios sociais iniciados em ou após 1 de janeiro de 
2010. Além dessas, também foram publicadas outras normas e interpretações 
que alteram as praticas contábeis adotadas no Brasil, dentro do processo de 
convergência com as normas internacionais. As normas a seguir são apenas 
aquelas que poderão (ou deverão) impactar as demonstrações financeiras da 
empresa de forma mais relevante.

 As principais reclassificações efetuadas de acordo com o CPC’s são:
CPC 29 - Ativos biológicos conforme Nota 7:
Segundo o CPC 29 “Ativos biológicos e produto agrícola”, os ativos biológicos 
e produtos agrícolas são mensurados ao valor justo a cada final de período e 
no momento da colheita, respectivamente. Os ativos biológicos da companhia 
são classificados como consumíveis, representados pela cana-de-açúcar em 
pé, e não consumíveis, representados pelas soqueiras de cana-de-açúcar. Os 
gastos relacionados com os tratos culturais e as lavouras de cana-de-açúcar 
são apresentados como ativos biológicos no balanço patrimonial, no grupo de 
ativo não circulante.

3. Sumário das Principais Práticas Contábeis
 As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações 

financeiras são descritas a seguir:
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 utuações 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 circulantes e não circulantes
São apresentados pelo valor de custo ou de realização, incluindo, quando 
aplicável, as variações monetárias ou cambiais e os correspondentes rendimentos 
auferidos.
•  Os valores registrados em disponibilidades referem-se a saldos bancários 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.

• A provisão para perdas no recebimento de créditos é constituída com base em 
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.

• Os estoques são demonstrados pelo custo médio de aquisição e/ou de produção/
extração, ou valor líquido de realização (valor estimado de venda no curso 
normal dos negócios, menos o custo estimado para realizar a venda), quando 
inferior. As provisões para ajuste ao valor de realização são constituídas para 
estoques obsoletos e produtos acabados quando o preço de venda praticado, 
líquido dos tributos e das despesas fixas com vendas, for inferior ao preço do 
seu custo de aquisição ou formação (nota explicativa nº 5).

• Os impostos diferidos, decorrentes de prejuízos fiscais e de base negativa de 
contribuição social e diferenças temporárias, são demonstrados pelos valores 
prováveis de recuperação (nota explicativa nº 10).

• Bens destinados à venda
 Os bens destinados à venda são registrados pelo custo de aquisição, líquido da 

depreciação e das provisões para prováveis perdas na sua realização.
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) Imobilizado e intangível
• O imobilizado e o intangível são registrados ao custo de aquisição e/ou 

formação 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).

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

 Na preparação das demonstrações financeiras da Companhia 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 pela 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 das variações monetárias ou cambiais 
incorridos.
• A provisão para imposto de renda e contribuição social é constituída com base 

na legislação vigente.
• A provisão para contingências refere-se a questões trabalhistas, tributárias 

e cíveis e 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 11).

• Provisão com obrigações de desmobilização de ativos
 A Companhia, ao final de cada exercício revisa os valores das provisões para 

obrigações de desmobilização de ativos. Esta provisão tem como objetivo 
principal a formação de valores de longo prazo, para o uso financeiro no 
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futuro, no momento de encerramento do ativo. As provisões realizadas pela 
Companhia referem-se, basicamente, com a finalização das atividades e 
desativação dos ativos.

h) Ajuste a valor presente

 Os elementos integrantes do ativo e passivo, quando decorrentes de 
operações de longo prazo sem a previsão de remuneração, são ajustados 
ao seu valor presente com base na Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP 
e registrados no resultado do exercício nas rubricas “Receitas financeiras” e 
“Despesas financeiras”, quando o efeito é considerado relevante em relação às 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

4. Contas a Receber

  2011 2010
Mercado interno  1.279 4.289
  1.279 4.289

5. Estoques

2011 2010
Produtos acabados
 Álcool  13.483 22.621
Adiantamentos a fornecedores de cana, parceiros e diversos  10.900 5.985
Estoques em propriedade de terceiros   1.591
Custos de entressafra  6.976 4.290
Materiais auxiliares, de manutenção e outros  5.960 4.830
  37.319 39.317

6. Impostos a Recuperar

2011 2010
ICMS  371 6.256
PIS  1.412 1.583
COFINS  6.251 7.295
Outros  60 2
  8.094 15.136
Ativo circulante  (2.459) (2.469)
Não circulante - Realizável a longo prazo (ICMS
sobre aquisições de bens do ativo imobilizado)  5.635 12.667

 Os saldos de impostos a recuperar estão representados basicamente por créditos 
gerados nas aquisições de ativo imobilizado, em virtude do aumento da capacidade 
produtiva da Companhia, e são considerados realizáveis pela Administração no 
curso normal de suas operações.

7. Ativos Biológicos

 A exaustão da lavoura permanente é calculada com base no tempo de vida útil 
estimado da cultura quando os benefícios começam a ser gerados, o que equivale 
a aproximadamente cinco safras. O valor dos ativos biológicos ajustados conforme 
determinação do CPC 29 são de R$ 59.346 milhões em 2011 ( R$ 26.771 milhões 
em 2010). (vide nota explicativa nº 2.1).

8. Imobilizado
Vida 2.011 2.010
útil  Deprec.

Anos Custo acumulada Saldo Saldo
Terrenos   4.087 - 4.087 4.102
Máquinas e equipamentos  3 a 25 175.690 (22.545) 153.145 116.815
Veículos  5 a 20 9.348 (1.919) 7.429 4.662
Móveis e utensílios  10 904 (131) 773 411
Edifícios e benfeitorias  15 a 40 18.043 (1.471) 16.572 32.946
Computadores e periféricos  3 a 5 861 (613) 248 361
Descontinuação de uso dos ativos   662 (31) 631 662
Obras em andamento   10.342  10.342 23.585
   219.937 (26.710) 193.227 183.544

 A movimentação do imobilizado durante 2011 está demonstrada a seguir:

Imobilizado  2.011 2.010
Saldo no início do exercício  183.544 159.660
Adições:
Terrenos  75
Máquinas e equipamentos  28.054 12.453
Máquinas e equipamentos - Transferências  18.199
Veículos  3.618
Móveis e utensílios  426 205
Construções civis e benfeitorias  9.732 177
Construções civis e benfeitorias - Transferências  (24.880)
Computadores e periféricos  149 55
Obras em andamento  60.256 12.311
Obras em andamento - Transferências  (73.861)
Descontinuação de uso dos Ativos   662
Total das adições  21.768 25.863
Juros capitalizados   6.952
Depreciações  (12.085) (8.931)
Saldo no fim do exercício  193.227 183.544

9. Partes Relacionadas

 O saldo de passivo em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 relativo a operações 
de mútuos com partes relacionadas decorre de transações da Companhia com a 
Bunge Alimentos S.A. e Bunge Ibérica Finance. Essas transações foram realizadas 
em condições usuais de mercado para os respectivos tipos de transações.

2011 2010
Mútuos e outras contas a pagar - Bunge Alimentos S.A.   356.470
Mútuos e outras contas a pagar - Bunge Fertilizantes S.A.   142
Mútuos e outras contas a pagar - Bunge Ibérica Finance  249.388
  249.388 356.612
No circulante  19.996 663
No passivo não circulante  229.392 355.949

Despesas financeiras:
Bunge Iberica Finance  6.909
Bunge Alimentos S.A.  29.572 42.484
  36.481 42.484
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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$)

 O contrato de mútuo com a Bunge Alimentos S.A. foi atualizado por uma taxa média 
de 145,8% do Certificado de Depósito Interbancário - CDI, com encerramento no 
ano de 2011; e em junho/2011 houve um novo empréstimo com a Bunge Ibérica 
Finance, cujo as taxas de juros para operações em dólar é de 8,25% a.a. e de 
12,50% a.a. para operações em reais.

10. Imposto de Renda e Contribuição Social

10.1. Demonstração do cálculo do imposto de renda e da contribuição 
social diferidos

Foram registrados créditos fiscais diferidos decorrentes de prejuízos fiscais,
bases negativas de contribuição social e diferenças temporárias, conforme 
demonstrado a seguir:

2011 2010
Base negativa de contribuição social e 
 prejuízo fiscal acumulados  127.082 90.229
Crédito fiscal sobre agio incorporado  61.035 61.035
Outras diferenças temporárias  2.554 3.189
Valor justo do ativo biológico conforme CPC 29  11.693 38.684
Base de cálculo  202.364 193.137
Alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social  34% 34%
Total de imposto de renda e contribuição social diferidos  68.804 65.668

 Esses créditos estão mantidos no ativo não circulante, considerando sua expectativa 
de realização, com base nas projeções de rentabilidade futura e no limite de 30% 
para compensação anual, conforme legislação vigente.

 As perspectivas futuras dos negócios da Companhia e suas projeções de resultados 
constituem-se em previsões suportadas pelas expectativas da Administração; 
portanto, dependem de variáveis nos mercados nacional e internacional, estando 
sujeitas a mudanças. O prazo médio estimado de recuperação é de aproximadamente 
dez anos, prevendo, ainda, algumas perdas a serem incorridas nos próximos anos 
de operação.

 Dessa forma, o imposto de renda e a contribuição social diferidos, calculados sobre 
os ajustes decorrentes da adoção das novas práticas contábeis advindas das Leis nº 
11.638/07 e nº 11.941/09, a Companhia optou pelo Regime Tributário de Transição 
- RTT instituído pela Lei nº 11.941/09, por meio do qual as apurações do Imposto de 
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, 
da contribuição para o Programa de Integração Social - PIS e da Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social - COFINS, para o biênio 2010-2011, continuam 
a ser determinadas sobre os métodos e critérios contábeis definidos pela Lei nº 
6.404/76, vigentes em 31 de dezembro de 2007, registrados nas demonstrações 
financeiras da Companhia, quando aplicáveis.

10.2 Demonstração do cálculo do imposto de renda e da contribuição 
social - resultado

A conciliação do resultado de imposto de renda e da contribuição social sobre 
o lucro é o produto da alíquota vigente sobre o prejuízo antes do imposto de 
renda e da contribuição social e está demonstrada a seguir:

2011 2010
Prejuízo do exercício antes do IRPJ e da CSLL  (9.045) (70.833)
Alíquota combinada de imposto de renda e contribuição social  34% 34%
  3.075 24.083
Ajustes para re etir a alíquota efetiva
Outras adições e exclusões permanentes  (106) (208)
Imposto de renda e contibuição social diferidos no resultado  2.969 23.875

11. Riscos Trabalhistas, Fiscais e Cíveis
 Em 31 de dezembro de 2011, a Companhia possui registrado como provisão para 

contingências, relativo a certos processos judiciais em andamento de natureza 
trabalhista e cível considerados como perda provável pelos assessores jurídicos.

 2011 2010
Contingências trabalhistas  336 193
Outras Contingências  6

343 193
 Em 31 de dezembro de 2011, a Companhia mantém ainda, outros processos em 

andamento, cuja materialização, na avaliação dos assessores jurídicos, e de possível 
perda, mas não provável, para as quais a Administração da Companhia, suportada 
pela opinião de seus consultores jurídicos, entende não ser necessária a constituição 
de provisão para eventual perda.

12. Patrimônio Líquido
a) Capital social

A composição do capital social subscrito e integralizado em 31 de dezembro de 
2011 e de 2010 está demonstrada como segue:

  Ações
Acionistas  Ordinárias % 2011 % 2010
Bunge Açúcar & Bioenergia Ltda.  44.726.879 100 183.075 60 16.379
Outros     40 10.920
Total  44.726.879  183.075  27.299

b) Em 06/04/2011 a Bunge Açúcar & Bionergia Ltda adquiriu o equivalente aos 
40% das ações desta companhia, pertencentes aos antigos proprietários: Flávio 
Sérgio Wallauer; Marilde Teresinha Minuscoli Wallauer; Marcelo Luis Wallauer e 
Larissa Wallauer Leães, totalizando 100% das ações.

13. Provisão para Desmobilização de Ativos
 A Companhia utiliza diversos julgamentos e premissas quando mensura as obrigações 

referentes à descontinuação de uso de ativos. Mudanças de circunstâncias, lei ou 
tecnologia podem afetar as estimativas e periodicamente o montante provisionado 
é revisado e ajustamos quando necessário. Do montante provisionado não estão 
deduzidos os custos potenciais cobertos por seguros ou indenizações, porque sua 
recuperação é considerada incerta.

14. Seguros
 É política da Companhia manter cobertura de seguro para os bens do ativo 

imobilizado e dos estoques sujeitos a riscos, por montantes julgados suficientes para 
cobrir eventuais sinistros, de acordo com a natureza das atividades e orientação dos 
consultores de seguros.

15. Receita Líquida de Vendas e Serviços
2011 2010

Receita bruta das vendas e serviços prestados  140.094 58.479
Deduções de vendas  (13.812) (7.229)
Receita líquida das vendas e serviços prestados  126.282 51.250

16. Declaração da Diretoria sobre as Demonstrações Contábeis
 Em cumprimento ao disposto no artigo 25 da instrução CVM nº 480/09, a Diretoria 

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

A DIRETORIA

Maurício de Sá Pardinho
Contador - CRC/PR 050971/O-5 T-MS

Resolução CREF11/MS-MT nº 102/2012    Campo Grande, 30 de março de 2012.

Dispõe sobre o Regimento Eleitoral a 
ser utilizado pelo Conselho Regional 
de Educação Física da 11ª Região – 
CREF11/MS-MT na eleição de 2012

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
11ª REGIÃO – CREF11/MS-MT, no uso de suas atribuições estatutárias, conforme 
dispõe o art. 40 do Estatuto do CREF11/MS-MT, e:

CONSIDERANDO o disposto no artigo 30, inciso XII do Estatuto do Conselho 
Regional de Educação Física da 11ª Região – CREF11/MS-MT;

CONSIDERANDO, a deliberação do Plenário do CREF11/MS-MT, em reunião 
ordinária, de 10 de março de 2012;

RESOLVE:
Art. 1º - Aprovar o Regimento Eleitoral, que passa a fazer parte integrante 

desta Resolução, a ser utilizado, como norma do procedimento eleitoral, pelo Conselho 
Regional de Educação Física da 11ª Região – CREF11/MS-MT na eleição que realizar-
se-á no dia 14 de setembro de 2012.

Parágrafo único – O Regimento Eleitoral estará disponível na integra na 
página eletrônica do CREF11/MS-MT.

Art. 2º - Esta Resolução entre em vigor nesta data, revogando-se as 
disposições em contrário.

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA
Presidente CREF11/MS-MT

Portaria CREF11/MS-MT - nº 60/2012      Campo Grande/MS, 10 de abril de 2012.

“Exonerar, a pedido, o Sr. Miguel Vicente 
de Prado do cargo em Comissão de 
Coordenador da Fiscalização do CREF11 
MS-MT”

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
11º REGIÃO, no uso de suas atribuições legais estatutárias;

CONSIDERANDO o disposto no inciso X do artigo 36 do Estatuto do CREF11/
MS-MT;

CONSIDERANDO o disposto no Plano de Cargos e Salários do CREF11/MS-
MT;

CONSIDERANDO o pedido de exoneração formulado pelo Sr. Miguel Vicente 
de Castro; 

RESOLVE:
Art. 1º - Exonerar a pedido o Sr. Miguel Vicente de Castro, do cargo  em 

comissão de Coordenador da Fiscalização do CREF11/MS-MT a partir de 30 de março 
de 2012.

Art.2º -  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo 
os seus efeitos a partir de 30 de março de 2012.

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA
Presidente CREF11/MS-MT

Portaria CREF11/MS-MT - nº 61/2012 Campo Grande/MS, 10 de abril de 2012.

Designação para o Coordenador da 
Fiscalização do CREF11 MS-MT.

O PRESIDENTE DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA DA 
11º REGIÃO, no uso de suas atribuições legais estatutárias;

CONSIDERANDO o disposto no inciso X do artigo 36 do Estatuto do CREF11/
MS-MT;

CONSIDERANDO o disposto no Plano de Cargos e Salários do CREF11/MS-
MT;

CONSIDERANDO a deliberação da reunião da Diretoria ocorrida no dia 09 
de abril de 2012; 

RESOLVE:
Art. 1º - Designar o Sr. Ricardo Luis Chaim, para ocupar o cargo  em 

comissão de Coordenador da Fiscalização do CREF11/MS-MT a partir de 10 de abril de 
2012.

Parágrafo único- Além das atribuições de Coordenação Geral do 
Departamento de Fiscalização do CREF11/MS-MT, tem as funções já definidas no Plano 
de Cargos e Salários.

Art.2º - A livre nomeação e dispensa fica na competência do Presidente do 
CREF11/MS-MT, conforme disposto no Plano de Cargos e Salários.

Art.3º -  Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com 
efeitos a partir de 10 de abril de 2012.

DOMINGOS SÁVIO DA COSTA
Presidente CREF11/MS-MT


