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AGROINDUSTRIAL SANTA JULIANA S.A.
C.N.P.J.: 05.980.986/0001-27

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

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

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

  Nota Capital Reserva Prejuízos
  explicativa social de capital acumulados Total
Saldos em 31 de dezembro de 2009   641.446 13.834 (158.064) 497.216
Prejuízo líquido do exercício     (21.032) (21.032)
Saldos em 31 de dezembro de 2010   641.446 13.834 (179.096) 476.184
Prejuízo do exercício     (81.994) (81.994)
Ajuste Avaliação Patrimonial     (858) (858)
Saldos em 31 de dezembro de 2011   641.446 13.834 (261.948) 393.332

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais)

continua...

à disposição de V.Sas, para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários.
Uberaba, abril de 2012. A Administração.

 Nota
Ativo Explicativa 2011 2010
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa  31.871 4.719
Contas a receber 3 12.383 10.794
Estoques 4 113.704 99.239
Impostos a recuperar 5 18.723 15.058
Despesas antecipadas  1.131 781
Outras contas a receber  4.151 405
Total do ativo circulante  181.963 130.996
Não Circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos 14.1 142.038 94.108
Impostos a recuperar 5 70.237 57.389
Ativos biológicos 6 102.382 56.574

2.424 1.606
Total do ativo não circulante  317.081 209.677
Imobilizado 7 514.280 483.402
Investimentos  324 309
Intangível 8 178.467 178.467
Total do ativo não circulante  1.010.152 871.855
Total do Ativo  1.192.115 1.002.851

1. Contexto Operacional
 Em 31 de dezembro de 2009, a Companhia tinha por atividade principal a fabricação 

de álcool, a partir do ano de 2010 passou a fabricar açúcar e energia elétrica, mantendo 
as atividades de exploração agrícola em geral, a exploração agrícola e industrial de 
cana-de-açúcar e seus derivados, a venda de produtos de sua exploração e fabricação, 
comercialização de seus produtos nos mercados interno e externo, podendo participar de 
consórcios ou “pools” de exportação e cooperativas, a importação de máquinas, acessórios 
e produtos químicos e a participação no capital social de outras sociedades, ainda que com 
objeto social não relacionado a seus próprios negócios.

 A Companhia é uma sociedade anônima com sede na cidade de Santa Juliana - MG, sendo 
constituída em 2003 e adquirida pelo Grupo Bunge em 2 de outubro de 2007.

 O Grupo Bunge possui planejamento estratégico sustentável e metas formais, visando o 

na utilização de recursos próprios e de terceiros para o aumento da capacidade de produção 
e do volume de vendas da Companhia. Adicionalmente, a Companhia vem continuamente 

seus processos. Atualmente, sua produção é destinada à fabricação de álcool anidro, álcool 
hidratado, açúcar e energia elétrica.

das Empresas do Grupo Bunge para a continuidade de seus negócios.

2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Principais Práticas Contábeis

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 

 As normas e interpretações de normas relacionadas a seguir, foram publicadas 
e são obrigatórias para os exercícios sociais iniciados em 01 de janeiro de 2011. 
Além dessas, também foram publicadas outras normas e interpretações que alteram 

as normas internacionais. As normas a seguir são apenas aquelas que poderão (ou 

 CPC 29 - Ativos biológicos
 Segundo o CPC 29 “Ativos biológico e produto agrícola”, os ativos biológicos e 

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. Os valores de tratos culturais 

imobilizado, respectivamente.
2.2. Principais práticas contábeis
 As principais práticas contábeis adotadas para a elaboração das demonstrações 

a) Apuração do resultado

de venda de produtos é reconhecida no resultado quando os riscos e benefícios 
inerentes são transferidos para o comprador. Uma receita não é reconhecida se há 

b) 
 

representadas por investimentos temporários de alta liquidez, com prazo para 
resgate de até 90 dias da data da aplicação, e estão registradas pelos valores de 
custo, acrescidos dos rendimentos auferidos até as datas dos balanços, que não 
excedem o seu valor de realização.

c) Contas a receber de clientes e outros créditos
 

pelo valor nominal dos títulos representativos desses créditos e ajustadas a valor 
presente se esse ajuste for relevante.

d) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
 

pela Administração da Companhia para cobrir eventuais perdas na realização dos 
créditos, cujo saldo é apresentado deduzido dessa provisão.

 Nota
Passivo e Patrimônio Líquido Explicativa 2011 2010
Fornecedores  54.690 40.985

Salários e encargos  10.471 9.471
Impostos e contribuições a recolher  1.833 2.078
Contas a pagar aos ex-acionistas 11  13.748
Provisões e outras contas a pagar  6.678 1.774
Total do passivo circulante  83.148 78.690
Não Circulante

Partes relacionadas 9 681.853 158.560
Tributos diferidos  12.136 6.068

Outras contas a pagar  749 612
Total do passivo não circulante  715.635 447.977
Patrimônio Líquido
Capital social 13 641.446 641.446
Reserva de capital  13.834 13.834
Prejuízos acumulados  (261.948) (179.096)
Total do patrimônio líquido  393.332 476.184
Total do Passivo e Patrimônio Líquido  1.192.115 1.002.851

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2011 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (Em milhares de reais - R$)

 Nota
 explicativa 2011 2010
Receita Líquida 15 372.676 182.741
Custo dos produtos vendidos  (327.958) (186.223)
Prejuízo Bruto  44.718 (3.482)
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas  (20.992) (11.273)
Gerais e administrativas  (8.851) (9.572)

Ganhos (perdas) cambiais líquidas  (85.214) 18.233
Outras receitas/despesas operacionais,líquidas  (2.868) 6.120
  (168.132) (26.116)
Prejuízo Operacional  (123.414) (29.598)
Prejuízo Antes do Imposto de Renda e 
 da Contribuição Social  (123.414) (29.598)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos 14.2 41.420 8.566
Prejuízo do Exercício  (81.994) (21.032)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (Em milhares de reais)
  2011 2010
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Prejuízo do exercício  (81.994) (21.032)
Ajustes para reconciliar o prejuízo líquido do exercício 
 com o caixa líquido aplicado nas atividades operacionais:
 Depreciação, amortização e exaustão  56.699 29.199
 Provisão juros e encargos sobre empréstimos e 

 Resultado na venda de bens do ativo imobilizado  162 1.570
 Provisão para perdas do ativo imobilizado   (317)
 Imposto de renda e contribuição social diferidos  (41.420) (8.566)
 Ajuste do valor justo do ativo biológico  (16.222) (13.611)
 Baixa crédito ICMS a recuperar  2.585

 598 1.031
  52.147 8.888
Redução (aumento) dos ativos operacionais:
 Contas a receber  (1.624) (15.590)
 Estoques  (14.465) (49.374)
 Impostos a recuperar  (19.098) (33.704)
 Despesas antecipadas  (350) (198)
 Depósitos judiciais  (818) (1.080)
 Outras contas a receber e outros  (3.745) 102
 Ativo Biológico  (5.604)
Aumento (redução) dos passivos operacionais:
 Fornecedores  13.705 16.453
 Salários e encargos  1.000 4.739
 Impostos e contribuições a recolher  (245) (3.682)
 Partes relacionadas   (11.278)
 Contas a pagar aos ex-acionistas  (13.748) 1.227
 Provisões e outras contas a pagar   (7.983)
 Outros passivos  5.040
 Juros pagos sobre empréstimos  (43.641) (10.362)
Caixa líquido aplicado nas atividades operacionais  (31.446) (101.842)
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de investimentos  (15)
Aquisição de ativo imobilizado  (64.509) (187.714)
Aquisição para formação de ativo biológico  (47.212)
Recebimento pela venda bens do ativo imobilizado  36 12.361
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento  (111.700) (175.353)
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento
Aumento de capital

Empréstimos - partes relacionadas  -
 170.298 280.708

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  27.152 3.513
Caixa e Equivalentes de Caixa
Saldo inicial de caixa e equivalentes de caixa  4.719 1.206

Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa  27.152 3.513

e) Estoques
 Avaliados pelo custo médio de aquisição ou produção, incluindo as provisões para 

ajustados ao valor de mercado. Os custos de entressafra correspondem às despesas 
incorridas na manutenção da indústria, que serão apropriadas para a formação 
do custo da safra do exercício seguinte. Os adiantamentos a fornecedores são 
demonstrados ao custo de cada adiantamento.

f) 
 

de perda por impairment.
g) Imobilizado
 Demonstrado ao custo de aquisição, formação ou construção, acrescido de mais-

valia dos ativos originários na aquisição da Companhia e dos juros e demais 

deduzido das depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear a taxas 
anuais que levam em consideração a vida útil-econômica dos bens. 

 Gastos com manutenção que implicam o prolongamento da vida útil-econômica 
dos bens do ativo imobilizado são capitalizados. Gastos com manutenções sem 
impacto na vida útil-econômica dos ativos são reconhecidos como despesa, 
quando incorridos.

 Intangível
 

líquido na data de aquisição da Companhia, deduzido da mais-valia de ativos 
incluída no preço de aquisição. Esse ágio está fundamentado em rentabilidade 
futura e ajustado pelo seu valor de recuperação, quando aplicável.

i) 
 Atualizados pelas variações monetárias e pelos juros incorridos até as datas dos 

balanços.
j) Provisão para imposto de renda e contribuição social
 Constituída com base no lucro contábil, ajustado pelas inclusões e exclusões 

diferidos, na extensão em que sua realização seja provável.

imposto de renda, base negativa para efeito de contribuição social e diferenças 
temporárias são movimentados em conformidade com a Norma e Procedimento 
de Contabilidade - NPC 25 do IBRACON - Instituto dos Auditores Independentes 
do Brasil e levam em consideração a expectativa de geração de lucros tributáveis 
futuros, fundamentados em estudo técnico de viabilidade revisado anualmente.

k) Provisão para contingências
 Registrada com base na avaliação efetuada pelos assessores jurídicos da 

Companhia, para os processos judiciais e administrativos cujas perdas são 

l) 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 em taxa de juros de longo prazo e registrados no resultado do exercício 

m) Ativos biológicos
 As lavouras de cana-de-açúcar serão depreciadas em seis anos, pelo método 

decrescente conforme produtividade, após o início dos cortes. Os terrenos não são 
depreciados. A administração calcula e registra anualmente o valor contábil do fair 
value desses ativos biológicos conforme CPC 29 de janeiro de 2010 com base na 
lei 11.638 de 28 de dezembro de 2007.

n) Avaliação da recuperação de ativos
 A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido de seus ativos 

tangíveis e intangíveis, com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que possam indicar 

provisão para deterioração ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável. 

o) Demais ativos e passivos circulantes e não circulantes

 Demais ativos são apresentados ao custo histórico, incluindo, quando aplicável, 
as variações monetárias ou cambiais e os correspondentes rendimentos auferidos, 

quando sua expectativa de realização supera 12 meses.

 Demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, 
acrescidos, quando aplicável, das variações monetárias ou cambiais e dos 

liquidação superam 12 meses.

 As transações em moeda estrangeira são convertidas para a moeda funcional 
da Companhia (real - R$) utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das 
transações. Os saldos dos ativos e passivos denominados em moeda estrangeira 
são convertidos para reais às taxas de câmbio em vigor nas datas dos balanços. As 
contrapartidas dessas atualizações são registradas no resultado do exercício.

3. Contas a Receber

  2011 2010
Mercado interno  7.476 5.805
Mercado externo  2.955 26
Contas a receber de partes relacionadas  2.279 4.963
Provisão para devedores duvidosos  (327) 0
  12.383 10.794

4. Estoques

  2011 2010
Produtos acabados
 Açúcar  16.487 9.874
 Álcool  53.441 58.723
Energia Elétrica  2.553
Adiantamentos a fornecedores de cana,
parceiros e diversos  23.407 13.983
Custos de entressafra  4.777 6.554
Materiais auxiliares, de manutenção e outros  13.039 10.105
  113.704 99.239
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 31 DE DEZEMBRO DE 2010
(Valores expressos em milhares de reais)

5. Impostos a Recuperar

  2011 2010
ICMS  46.162 38.921
PIS e COFINS  37.832 29.047
Imposto de renda retido na fonte - IRRF  2.067 1.940
Saldo negativo de IRPJ a compensar  2.255 2.488
Outros  644 51
  88.960 72.447
Ativo circulante  18.723 15.058
Não circulante - Realizável a longo prazo (ICMS
 sobre aquisições de bens do ativo imobilizado)  70.237 57.389

 Os saldos de impostos a recuperar estão representados principalmente por créditos gerados 
nas transações mercantis e principalmente 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.

6. Ativo Biológico

 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 
seis safras. O valor dos ativos biológicos ajustados conforme determinação do  
CPC 29 são de R$ 102.382 milhões em 2011 (R$ 56.574 milhões em 2010). (vide nota 
explicativa nº 2.1).

7. Imobilizado
    2011 2010
 Vida Útil  Depreciação
 anos Custo acumulada Saldo Saldo
Terrenos  4.685  4.685 4.685
Máquinas e equipamentos 3 a 25 532.215 (78.139) 454.076 320.047
Veículos 5 a 20 28.723 (3.490) 25.233 6.870
Móveis e utensílios 10 1.694 (320) 1.374 473
Edifícios e benfeitorias 15 a 40 28.935 (1.335) 27.600 12.599
Descontinuação de ativos  169 (21) 148 155
Obras em andamento  1.165 - 1.165 138.573
  597.585 (83.305) 514.280 483.402

(a) Referem-se à aquisição de máquinas e equipamentos para usina de açúcar e álcool em 

em obras industriais e agrícolas em andamento decorrentes desses investimentos.

relacionada (Bunge Alimentos S.A.), incorridos durante a formação, a construção e o 
desenvolvimento de bens do ativo imobilizado até 2010 foram capitalizados. Durante o 
exercício de 2011, não houve capitalização dos juros (R$11.320 em 2010).

A movimentação do ativo imobilizado durante 2011 está demonstrada a seguir:

  2011 2010
Saldo no início do exercício  483.402 362.306
Adições:
Máquinas e equipamentos  155.598 138.262
Veículos  20.534 3.784
Móveis e utensílios  1.216 11
Construções civis e benfeitorias  15.519 8.321
Obras em andamento  64.404 139.938

Total das adições  64.347 140.447
Depreciações  (33.469) (19.351)

8. Intangível

 O ágio está fundamentado em rentabilidade futura e sua recuperação é estimada em um 
prazo de dez anos a partir de 2010, quando a Companhia passará a gerar lucros de acordo 
com seus planos de investimentos e recuperação de suas operações, descritos na nota 
explicativa nº 1.

9. Partes Relacionadas

 O saldo de passivos em 31 de dezembro de 2011 e de 2010 relativos a operações de mútuos 
com partes relacionadas decorre de transações da Companhia com sua controladora e 
demais Empresas do Grupo Bunge.

  2011 2010
Mútuos e outras contas a pagar - Bunge Alimentos S.A.  - 158.560
Mútuos e outras contas a pagar - Bunge Ibérica Finance  681.853 -
  681.853 158.560

 Bunge Alimentos S.A.  8.606 24.696
 Bunge Ibérica Finance  86.975 -
  95.581 24.696

10. Empréstimos e Financiamentos Bancários
   Indexador e taxa anual média
Banco Moeda ponderada de juros e comissões Vencimento 2011 2010
Em moeda estrangeira

Em moeda nacional
BNDES

Subcrédito B R$ TJLP Julho de 2012 - 191

Subtotal    - 13.996

     26.615 290.211
Passivo circulante    9.476 10.634
Passivo não circulante    17.139 279.577

(a) TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo.

 IRP - Índice de Remuneração Básica das Cadernetas de Poupança.
 UMBNDES - Cesta de moedas do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES.

(b) Cesta de moedas.

de vencimento:
  2011 2010
2011   279.577
2012
2013
2014  420
2015  953
2016 ou mais  15.766
  17.139 279.577

10.1. Garantias BNDES

 Os empréstimos obtidos do BNDES são garantidos por hipoteca dos imóveis rurais e 
equipamento da indústria.

10.2 Pró-giro

Desenvolvimento de Indústrias Estratégicas - FUNDIEST, que possui como objetivo 

ao desenvolvimento e à expansão do parque industrial mineiro e das atividades 
produtivas e de serviços nele integrados, tendo o Banco de Desenvolvimento de 

destina-se, exclusivamente, ao capital de giro e os recursos serão liberados na forma 

ICMS diferido nas saídas de álcool anidro ou hidratado, de produção própria, para 

11. Contas a Pagar aos Ex-Acionistas

 Em 2 de outubro de 2007, a Companhia foi adquirida pelo Grupo Bunge, através da holding 
Bunge Açúcar e Bioenergia Ltda. (“BAB”) (antiga Bunge Açúcar e Álcool Ltda. - “BAA”), 
pelo valor de R$211.567, conforme contrato de compra e venda entre as partes. O contrato 

Durante o ano de 2011 houve pagamento aos ex-acionistas. Os valores registrados no 
passivo circulante da Companhia em 2010 correspondem à parcela retida, no valor de R$ 
9.886, acrescido de juros acumulados até 31 de dezembro de 2010 (R$ 3.862), totalizando 
R$13.748 que foram liquidados em 2011.

 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 

casos.

  3.758 3.160

 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. 
Não foram constituídas provisões para fazer face a eventuais perdas relacionadas com essas 
ações, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

13. 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  2011  2010
Acionistas  Ordinárias % R$ % R$
Bunge Açúcar e Bioenergia Ltda.  386.755 80 513.157 80 513.157
JB Bioenergy INC.  96.689 20 128.289 20 128.289
  483.444 100 641.446 100 641.446

b) Reserva de capital

 A reserva de capital foi constituída no exercício de 2008 no montante de R$13.834 
relativa a ágio na emissão de ações ao acionista JB Bioenergy Inc.

c) Dividendos

 
do Estatuto e da Lei nº 6.404/76.

14. Imposto de Renda e Contribuição Social

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

de bases negativas de contribuição social e das diferenças temporárias, conforme 
demonstrado a seguir:

  2011 2010
Provisões temporáriamente indedutíveis  9.992 9.590
Base negativa de contribuição social e 

Ajustes por mudança de prática   66.310
Outras provisões e amortizações do ativo 

Base de cálculo  417.760 276.789
Alíquota combinada de imposto de renda 

Total de imposto de renda e contribuição social diferidos  142.038 94.108

 Esses créditos estão mantidos no ativo não circulante, considerando sua expectativa 

compensação anual, conforme legislação vigente.

 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.

 As perspectivas futuras dos negócios da Companhia e suas projeções de resultados 
constituem-se em previsões suportadas pelas expectativas da Administração, portanto, 
são dependentes de variáveis nos mercados nacional e internacional, estando sujeitas a 
mudanças. O prazo médio estimado de recuperação é de aproximadamente dez anos.

 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 

14.2. Demonstração do cálculo dos impostos - resultado

 A conciliação das despesas e receitas do IRPJ e da CSLL é o produto da alíquota 
vigente sobre o prejuízo do exercício antes do IRPJ e da CSLL e está demonstrada a 
seguir:

  2011 2010
Prejuízo do exercício antes do IRPJ e da CSLL  (123.414) (29.598)
Alíquota combinada de imposto de renda 

  41.961 10.063

Outras adições e exclusões permanentes  (25) (1.497)
Ajustes de exercícios anteriores  (516)
Imposto de renda e contribuição social no resultado  41.420 8.566

15. Demonstração das Receitas Líquidas

  2011 2010
Receita Bruta de Vendas  394.436 193.564
Deduções de vendas  (21.760) (10.823)
Receita Líquida  372.676 182.741

16. Instrumentos Financeiros

 Os saldos contábeis de caixa e equivalentes de caixa (caixa, bancos e aplicações 

circulantes correspondem ao valor de mercado em razão de o vencimento ocorrer 

atualizado monetariamente com base em juros variáveis em virtude das condições de 
mercado. Portanto, os saldos devedores existentes na data de encerramento do balanço 
são equivalentes ao respectivo valor de mercado ajustado a valor presente.

b) Taxas de juros

 
relacionadas à remuneração do CDI e da TJLP. As taxas de juros nas aplicações 

17. Provisão para Desmobilização de Ativos

 A companhia utiliza diversos julgamentos e premissas quando mensura as obrigações 
referentes a descontinuação de uso de ativos. Mudanças de circunstâncias, lei ou tecnologia 
podem afetar as estimativas e periodicamente o montante provisionado é revisado e 

não tem informação sobre isso. Do montante provisionado não estão deduzidos os custos 
potenciais cobertos por seguros ou indenizações, porque sua recuperação é considerada 
incerta.

 As taxas de juros nominais de longo prazo utilizadas para desconto a valor presente e 

18. Cobertura de Seguros

 Assessorada por seus corretores de seguros, a Companhia contratou seguro especial 

envolvidos, o sistema de proteção existente e a natureza dos bens. Adicionalmente, a 
Companhia possui cobertura de seguros de transporte de mercadorias, danos pessoais e 
veículos.

19. 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

Maísa Rodrigues Marques

Contadora - CRC. 53.374/O- MG
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