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CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO OESTE DE SÃO PAULO – VIAOESTE
PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
formações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das estiAos Acionistas e Administradores da
Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S.A. mativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da
Sociedade, bem como da apresentação das demonstrações financeiras
Araçariguama - SP
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Concessionária de Rodovias tomadas em conjunto.
do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S.A., levantados em 31 de dezembro 3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo
de 2005 e de 2004, e as respectivas demonstrações do resultado, das mu- 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a positações do patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos cor- ção patrimonial e financeira da Concessionária de Rodovias do Oeste de
respondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a res- São Paulo - VIAOESTE S.A. em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, o reponsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de sultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as
expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios fin2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras dos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no
de auditoria e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, consi- Brasil.
derando a relevância dos saldos, o volume de transações e o sistema con- 4. Adicionalmente, examinamos as demonstrações do fluxo de caixa, intábil e de controles internos da Sociedade; (b) a constatação, com base cluída na nota explicativa nº 18 às demonstrações financeiras, referentes
em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as in- aos exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004, as quais es-
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tão apresentadas com o propósito de permitir análises adicionais, não
sendo requerida como parte das demonstrações financeiras básicas.
Essas demonstrações foram por nós examinadas de acordo com os procedimentos de auditoria mencionados no parágrafo 2 e, em nossa opinião,
estão adequadamente apresentadas, em todos os aspectos relevantes,
em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
5. Conforme mencionado na nota explicativa nº 2 às demonstrações financeiras, a Sociedade procedeu à mudança da prática contábil referente ao
registro do direito de outorga da concessão.
Campinas, 31 de janeiro de 2006.
Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes
CRC nº 2SP011609/O-8
Helio Wellichen
Contador
CRC nº 1SP130122/O-0

CNPJ/ MF: Nº 61.376.737/0001-06
RELATÓRIO DA DIRETORIA:
Senhores Acionistas: Na forma do artigo 176, da Lei 6.404/76 e de acordo com o Estatuto Social, submetemos à apreciação de V.Sas., as demonstrações financeiras dos exercícios findos em 31 de dezembro 2005 e 2004 (valores
expressos em reais). Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que forem julgados necessários.
A Administração
Balanços Patrimoniais em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais)
Demonstrações de resultados Exercícios findos
em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais)
Ativo
2005
2004 Passivo
2005
2004
2005
2004
Circulante
16.770.246 16.183.860 Circulante
5.214.761 2.320.519 Receita operacional bruta
Locação de imóveis
9.983.577 7.735.372
Caixa e bancos
809.159
232.629
Fornecedores
172.275
150.886
Venda de imóveis
5.490.426 5.757.568
Aplicações financeiras
10.059.937 5.832.991
Impostos e contribuições a recolher
93.613
275.848
15.474.003 13.492.940
Contas a receber de clientes
3.157.706 5.171.380
Salários e férias a pagar
203.843
278.490
Deduções
Imóveis a comercializar
2.299.474 4.505.706
Outras contas a pagar
395.668
271.578
Devoluções de vendas
(2.695.674) (257.675)
Impostos a recuperar
60.104
18.984
Dividendos a pagar
250.000
291.800
Impostos sobre as vendas e locações
(466.876) (556.766)
Outras contas a receber
383.866
422.170
Dividendos propostos
3.470.646
12.311.453 12.678.499
Provisão para impostos e contribuições diferidos 135.915
653.885 Receita operacional líquida
Realizável a longo prazo
3.866.906 6.260.433
Imposto de renda e contribuição social
492.801
398.032 Custos dos imóveis vendidos e das locações (3.669.625) (4.633.484)
8.641.828 8.045.015
Contas a receber de clientes
3.750.891 5.944.895 Exigível a longo prazo
249.879
899.287 Lucro bruto
Outras contas a receber
116.015
315.538
Provisão para impostos e contribuições diferidos 249.879
899.287 (Despesas) outras receitas operacionais
Administrativas e gerais
(2.193.950) (1.938.587)
Patrimônio líquido
17.482.117 20.483.660
Vendas
(882.358) (764.700)
Permanente
2.309.605 1.259.173
Capital social
15.697.051 15.697.051
Despesas financeiras
(986.744)
(4.765)
Investimentos
118.862
198.714
Reserva de capital
398.574
398.574
Receitas financeiras
2.241.827 1.510.269
Imobilizado
2.190.743 1.060.459
Reserva de lucros
1.386.492 1.111.721
Outras despesas operacionais
(348.209) (455.149)
Lucros acumulados
- 3.276.314
(2.169.434) (1.771.321)
Total do Ativo
22.946.757 23.703.466 Total do Passivo
22.946.757 23.703.466
Lucro operacional
6.472.394 6.273.694
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais)
Resultado não operacional
(41.546) (460.257)
Res. de capital Res. de lucros
Lucro antes do IR e da contribuição social
6.430.848 5.931.826
Reserva de
Imposto de renda
(668.459) (1.279.469)
Capital
incentivos
Lucros
Contribuição social
(266.973) (500.585)
social
fiscais
Legal
acumulados
Total
Lucro líquido do exercício
5.495.416 4.151.772
Saldos em 1º de janeiro de 2004
15.697.051
904.132
783.078
17.384.261
Lucro líquido por lote de mil ações - R$
1,28
0,97
Reclassificação da provisão para perdas em incentivos fiscais
Quantidade de ações por lote de mil
de exercícios anteriores
398.574
(398.574)
ao final do exercício
4.300.000 4.300.000
Ajustes de exercícios anteriores
2.480.706
2.480.706
Demonstrações das origens e aplicações de recursos
Lucro líquido do exercício
4.151.772
4.151.772
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais)
Destinações:
Origens dos recursos
2005
2004
Reserva legal
207.589
(207.589)
Das operações
Dividendos
(3.533.078) (3.533.078)
Lucro líquido do exercício
5.495.416 4.151.772
Saldos em 31 de dezembro de 2004
15.697.051
398.574
1.111.721
3.276.315
20.483.661
Itens que não afetam o capital circulante
Lucro líquido do exercício
5.495.416
5.495.416
Depreciação
42.784 1.749.281
Destinações:
Custo residual de ativos permanentes baixados
23.293
Reserva legal
274.771
(274.771)
Diminuição do resultado de exercícios futuros
- (5.572.973)
Dividendos distribuídos
(5.026.314) (5.026.314)
Ajustes de exercícios anteriores
- 2.480.706
Dividendos propostos
(3.470.646) (3.470.646)
Provisão para desvalorização de investimentos
79.852
279.438
Saldos em 31 de dezembro de 2005
15.697.051
398.574
1.386.492
17.482.117
Recursos originados das operações
5.641.345 3.088.224
Notas explicativas às demonstrações financeiras Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 (Em Reais)
De terceiros
1. Contexto operacional: A Companhia tem por objetivo a realização de 3. Contas a receber de clientes
2005
2004
Diminuição do realizável a longo prazo
2.393.527 1.623.169
empreendimentos imobiliários, obras de engenharia civil, incorporação de Circulante:
Aumento do exigível a longo prazo
899.287
imóveis, construção de edifícios e residências por conta própria ou de
Incorporação de imóveis
2.337.379 4.322.214
2.393.527 2.522.456
terceiros e em regime de empreitada ou administração, compra, venda,
Locações de imóveis
1.293.469 1.026.895
8.034.872 5.610.680
administração e locação de bens móveis e imóveis próprios e participação
3.630.848 5.349.109 Aplicações dos recursos
no capital de outras empresas. 2. Apresentação das demonstrações (-) Provisão para devedores duvidosos
(473.142) (177.729)
Aquisições de bens do imobilizado
1.196.360
13.278
financeiras: As demonstrações financeiras foram elaboradas com base
3.157.706 5.171.380
Diminuição do exigível a longo prazo
649.408
nas práticas contábeis emanadas da legislação societária. Resumo das Longo prazo:
Dividendos distribuídos
5.026.314 3.533.078
principais práticas contábeis - a. Apuração do resultado - O resultado
Incorporação de imóveis
3.750.891 5.944.895
Dividendos propostos
3.470.646
das operações é apurado em conformidade com o regime contábil de 4. Imóveis a comercializar
10.342.728 3.546.356
2005
2004
competência de exercício. A receita de venda das unidades é reconhecida Edifícios
(2.307.856) 2.064.324
2.257.224 4.484.744 (Redução) aumento do capital circ. líquido
no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes as unidades Terrenos
Demonstração das variações no capital circulante líquido
42.250
20.962
são transferidos para o comprador. b. Estimativas contábeis - A elaboração
586.386 3.266.753
2.299.474 4.505.706 Ativo circulante
de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas 5. Imobilizado
No fim do exercício
16.770.246 16.183.860
no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e
No início do exercício
16.183.860 12.917.107
2005
Valor líquido
registro de estimativas contábeis. Ativos e passivos significativos sujeitos a
Passivo circulante
2.894.242 1.202.429
Taxa
essas estimativas e premissas incluem o valor residual do ativo imobilizado,
No fim do exercício
5.214.761 2.320.519
anual de
Deprec.
provisão para devedores duvidosos, imóveis a comercializar e tributos Descrição
No início do exercício
2.320.519 1.118.090
deprec.
Custo acumulada
2005
2004
diferidos. A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá Edifícios e
(2.307.856) 2.064.324
resultar em valores diferentes dos estimados, devido a imprecisões inerentes
benfeitorias
4% 12.279.473 (11.346.379) 933.094 956.509
ao processo de sua determinação. A Companhia revisa as estimativas e Máqs e equiptos
10%
18.988
(18.988)
- social determina a distribuição de um dividendo mínimo de 25% do lucro
premissas pelo menos anualmente. c. Ativos circulante e realizável a Instalações
10% 1.275.844
(89.881) 1.185.963
6.688 líquido do exercício, ajustado na forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76.
longo prazo: • Aplicações financeiras - As aplicações financeiras estão Móveis e utensílios 10%
161.810
(147.636)
14.174
16.811 Os dividendos foram calculados conforme se segue:
Lucro líquido do exercício
5.495.416
avaliadas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do Equipamentos de
274.771
balanço. • Provisão para devedores duvidosos - A provisão para
Informática
20%
141.210
(117.079)
24.131
37.369 (-) Reserva legal
5.220.645
devedores duvidosos foi constituída em montante considerado suficiente Veículos
20%
48.500
(27.483)
21.017
30.717 Base de cálculo
1.305.161
pela administração para fazer face às eventuais perdas na realização dos Marcas e patentes
12.364
12.364
12.365 Dividendos mínimos obrigatórios de 25%
créditos. • Imóveis a comercializar - Avaliados ao custo médio de aquisição
13.938.189 (11.747.446) 2.190.743 1.060.459 Dividendos distribuídos / a distribuir
• de lucros acumulados
2.276.314
ou de construção, que não excede o valor de mercado. • Demais ativos 6. Provisão para impostos e contribuições diferidos
• do lucro do exercício corrente
2.750.000
circulantes e realizável a longo prazo - São apresentados pelo valor líquido
2005
2004
5.026.314
de realização. d. Permanente: • Investimentos - São avaliados ao custo Circulante:
de aquisição deduzido de provisão para desvalorização, quando aplicável.
PIS
13.944
28.096 d. Ajustes de exercícios anteriores - Saldo de ajustes de exercícios
• Imobilizado - Registrado ao custo de aquisição, formação ou construção.
COFINS
64.355
129.674 anteriores é composto por:
9.513.344
A depreciação é calculada pelo método linear às taxas mencionadas na
Imposto de renda
25.742
218.385 Reversão de receitas diferidas de imóveis vendidos
(3.940.371)
nota explicativa nº 5 e leva em consideração o tempo de vida útil estimado
Adicional de imposto de renda
8.706
135.485 Reversão dos custos diferidos de imoveis vendidos
(1.451.669)
dos bens. e. Passivos circulante e exigível a longo prazo - São
Contribuição social
23.168
142.245 Provisão de impostos diferidos
(1.640.598)
demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando
135.915
653.885 Complemento da depreciação de edifício
2.480.706
aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridas Exigível a longo prazo:
2005
2004
até a data dos balanços. f. Imposto de renda e contribuição social PIS
25.635
38.640 8. Resultado não operacional
(80.889) (480.000)
Constituídos com base no lucro presumido (percentual de presunção do
COFINS
118.317
178.339 Provisão para desvalorização de investimentos
( 38.294)
faturamento acrescido das demais receitas tributáveis). Sobre as bases de
Imposto de renda
47.327
300.343 Outras despesas não operacionais
39.342
58.037
cálculo determinadas pela legislação que disciplina a tributação do lucro
Adicional de imposto de renda
16.006
186.333 Outras receitas não operacionais
(41.547) (460.257)
presumido incidem alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre
Contribuição social
42.594
195.632
o lucro tributável excedente de R$ 240 mil para o imposto de renda e 12%
249.879
899.287 9. Instrumentos financeiros: Os instrumentos financeiros correntemente
para a contribuição social sobre o lucro líquido. g. Reclassificações - As 7. Patrimônio líquido a. Capital social - O capital social em 31 de dezembro utilizados pela Companhia restringem-se às aplicações financeiras de curto
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2004 de 2005 subscrito e integralizado é representado por 4.300.000.000 ações, prazo, cujos valores contábeis coincidem com os valores de mercado.
foram reclassificadas para permitir melhor comparabilidade com as sem valor nominal. b. Reserva legal - É constituída à razão de 5% do lucro 10. Cobertura de seguros (não auditado) - A Companhia mantém apólice
demonstrações financeiras do exercício corrente. As reclassificações foram líquido apurado em cada exercício social nos termos do art. 193 da Lei nº de seguro que foi definida por orientação de especialista e leva em
efetuadas na demonstração do resultado do exercício.
6.404/76, até o limite de 20% do capital social. c. Dividendos - O estatuto consideração a natureza e o grau de risco envolvido.
Luiz de França Ribeiro - Presidente

Aos Administradores e aos Acionistas da Companhia Imobiliária Ibitirama
São Paulo - SP - Examinamos os balanços patrimoniais da Companhia
Imobiliária Ibitirama levantados em 31 de dezembro de 2005 e 2004, e as
respectivas demonstrações de resultados, das mutações do patrimônio
líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes aos
exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de
sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações financeiras. Nossos exames foram conduzidos
de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam:

Vidrotil Indústria e Comércio Ltda.
Edital de Convocação
Estão convocados os sócios da Vidrotil Indústria e Comércio Ltda. para
comparecerem à Reunião de Sócios que será realizada no dia 8 de
março de 2006, no escritório administrativo, na Rua Dr.Altino Arantes,
nº. 477, Vila Clementino, São Paulo, Capital, às 10:00 hs e em segunda
convocação no dia 16 de março, às 10:00hs e no mesmo local, para
deliberar sobre as seguintes matérias: 1.Aprovação do balanço de
2004; 2.Contratação de administrador profissional para a sociedade. A
documentação referente ao item 1 estará disponível no escritório
administrativo, no endereço acima citado. Atenciosamente, Fábio
Pellicciotti São Paulo, 22 de fevereiro de 2006

Silvio Vidigal Monteiro de Barros - Diretor
Nanci Barcellos V. Pereira - Contabilista - T.C. CRC - 1SP-153.895/O-6
Parecer dos Auditores Independentes
(a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o patrimonial e financeira da Companhia Imobiliária Ibitirama em 31 de
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da dezembro de 2005 e 2004, os resultados de suas operações, as mutações
Companhia; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos,
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as
e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais práticas contábeis adotadas no Brasil.
17 de fevereiro de 2006
representativas adotadas pela Administração da Companhia, bem como
Adelino Dias Pinho
da apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Contador CRC 1SP097869/O-6
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas
Auditores Independentes
Wagner Bottino
representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição CRC 2SP014428/O-6
Contador CRC 1SP196907/O-7

Prefeitura do Município de Barretos-SP
Contrato nº 06/06
Contratante: Prefeitura do Município de Barretos. Contratada: Nogueira &
Benedetti Construção e Pavimentação Ltda com sede à Rua I-4, 300. Bairro Distrito Industrial - I, Barretos - SP, inscrita no CNPJ/MF sob o nº
05.032.133/0001-63, valor contratual R$ 1.090.902,55 (Um milhão noventa mil novecentos e dois reais e cinqüenta e cinco centavos). Barretos, 15
de fevereiro de 2.006. Emanoel Mariano Carvalho - Prefeito Municipal.
KROMOPLAY CROMEAÇÃO LTDA. EPP Torna público que requereu
à CETESB as Licenças Prévia e de Instalação para Cromeação de
Peças Plásticas sito à Rua dos Correntistas nº49 – Lote 43 – q t – SP.

São Paulo, 116 (36) – 49
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A Companhia Paulista de Trens Metropolitanos – CPTM torna
público que recebeu da Secretaria do Meio Ambiente do
Estado de São Paulo a Licença Prévia nº 00932, de
21/02/2006, para o projeto de RECAPACITAÇÃO DA LINHA F
– trecho Brás a Calmon Viana, nos municípios de São Paulo,
Itaquaquecetuba e Poá, com validade de cinco (5) anos a
contar de sua emissão.

FUNDAÇÃO ROMI
CNPJ 56.720.774/0001-41
Mantenedora: INDÚSTRIAS ROMI S.A.
BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS
(Em R$)
Ativo
Circulante ..................................................
Disponibilidades ..........................................
Aplicações financeiras ................................
Valores a receber da mantenedora .............
Outros valores a realizar .............................
Realizável a longo prazo ..........................
Outros Valores a realizar .............................
Permanente ................................................
Investimentos ..............................................
Imobilizado ..................................................
Total do Ativo ............................................
Passivo
Circulante ..................................................
Fornecedores ..............................................
Crédito projeto vinculado - Pronac ..............
Contas a pagar ...........................................
Patrimônio social ......................................
Superávit acumulado ..................................
Total do Passivo ........................................

EM 31/12/2005 E 2004
2005
2004
19.925.974 16.474.667
6.322
6.813
19.758.166 16.243.041
18.936
21.541
142.550
203.272
93.606
93.606
5.728.759 5.748.159
2.288.067 2.285.568
3.440.692 3.462.591
25.654.733 22.316.432
2005
981.012
2.160
930.764
48.088

2004
776.111
1.935
729.165
45.011

24.673.721 21.540.321
24.673.721 21.540.321
25.654.733 22.316.432

DEMONSTRAÇÕES DE SUPERÁVIT
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 - (Em R$)
2005
2004
Receitas .....................................................
786.980
809.652
Doações da mantenedora .........................
467.093
431.162
Outras doações .........................................
64.145
63.144
Aluguéis .....................................................
255.742
315.346
Despesas ...................................................
(1.345.399) (1.232.544)
Assistência educacional ............................
(859.190) (897.149)
Proteção a infância ....................................
(59.546)
(59.950)
Cultura .......................................................
(315.818) (193.221)
Terceiro setor-GIFE/DESS ........................
(12.773)
(10.462)
Outras atividades .......................................
(98.072)
(71.762)
Déficit .........................................................
(558.419) (422.892)
Outros resultados .....................................
3.550.249 2.699.207
Receitas financeiras ..................................
3.570.634 2.695.934
Despesas financeiras ................................
(10.706)
(104)
Resultado na alienação de bens do
ativo imobilizado ......................................
(9.679)
3.377
Superávit do exercício ..............................
2.991.830 2.276.315
DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO SOCIAL
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 - (Em R$)
Superávit acumulado
Saldo em 31 de dezembro de 2003 ..................
19.264.006
Superávit do exercício .......................................
2.276.315
Saldo em 31 de dezembro de 2004 ..................
21.540.321
Incentivo fiscal - Lei Rouanet ............................
141.570
Superávit do exercício .......................................
2.991.830
Saldo em 31 de dezembro de 2005 ..................
24.673.721

DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2005 e 2004 - (Em R$)
2005
2004
Origens de recursos .................................
3.396.772 2.609.707
Das operações
Superávit do exercício ...............................
2.991.830 2.276.315
Despesas que não representam
movimentação do capital circulante
Depreciações .............................................
160.087
204.652
Baixa de imobilizado ..................................
9.679
380
Recursos originado das operações ........
3.161.596 2.481.347
De terceiros
Incentivo fiscal - Lei Rouanet ....................
141.570
Diminuição do realizável a longo prazo .....
93.606
128.360
Aplicações de recursos ............................
150.366
75.735
Aumento de investimento ..........................
2.499
2.078
Aquisição de imobilizado ...........................
147.867
73.657
Aumento do capital circulante líquido ....
3.246.406 2.533.972
Demonstração das variações do capital circulante líquido
Ativo circulante final ...................................
19.925.974 16.474.667
Passivo circulante final ..............................
981.012
776.111
18.944.962 15.698.556
Ativo circulante inicial ................................
16.474.667 13.212.590
Passivo circulante inicial ............................
776.111
48.006
15.698.556 13.164.584
Aumento do capital circulante líquido ....
3.246.406 2.533.972

NOTAS EXPLICATIVAS DA DIRETORIA ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E 2004 - (Em R$)
1 - Contexto operacional - A Fundação Romi, constituída em 29 de junho gratuita. O Decreto nº 2536/98 do CNAS, artigo 3º item VI, prevê que seja e do Adolescente e Conselho Tutelar. Total de Conselheiros capacitados:
de 1957, é uma Instituição de Caráter Assistencial, Educacional, Cultural e aplicado pelo menos 20% da receita bruta em gratuidade, cujo montante Atendimentos em 2005 - 0 (22 em 2004). 12.2.1.2 - Foi realizado em 2004
Recreativo sem fins lucrativos, certificada como Entidade Filantrópica pelo não seja inferior as isenções usufruidas. Embora, conforme descrito no o 1º Censo Municipal para determinação das prioridades do município para
Conselho Nacional de Assistência Social - CNAS, Processo nº 81.603/62 paragrafo anterior, todas as atividades desenvolvidas pela Fundação Romi Primeira Infância. Total de crianças pesquisadas no Censo: Atendimentos
Declarada de Utilidade Pública Federal - Decreto 655 de 08.03.1962 - sejam gratuitas, resolveu-se, em atendimento aos critérios atuais de em 2005 - 0 (9460 em 2004). 12.2.1.3 - 1º Forum regional dos direitos da
Mantida por Decreto de 27.05.1992 - DOU de 28.05.1992 - seção I - fls. enquadramento de atividades passíveis de aplicação da gratuidade, dividir Criança e do Adolescente, realizado em parceria com o CMDCA - Conselho
6.590 e Estadual Decreto n. 35.527 de 19.09.1959. Tem por objetivos em 2 grupos - gratuidades e não gratuidades, onde as gratuidades referem- Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Santa Bárbara
estatuários: a. Educação, cultura, defesa e conservação do patrimônio se as atividades assistenciais contempladas pelo presente Decreto, e as d’Oeste e do Instituto DESS. Representando 14 cidades, contou com a
histórico, ar tístico e do meio ambiente; b. Assistência à criança não gratuidades referem-se a outras atividades. 12 - Investimentos sociais presença de representantes de conselhos municipais, conselhos tutelares,
desamparada. 2. Apresentação e elaboração das demonstrações - Gratuidades. 12.1 - Assistência Educacional - Valor em 2005 - prefeituras, organizações sociais e de pessoas interessadas no tema. Total
financeiras - As demonstrações financeiras foram elaboradas com base R$ 859.190 (R$ 897.149 em 2004). 12.1.1 Núcleo de Educação Integrada de participantes: Atendimentos em 2005 - 208 (0 em 2004). 12.2.1.4 nas práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis às entidades sem (NEI): Projeto de complementação escolar à alunos da 7a. e 8a. série do Primeiros Socorros para Crianças - Capacitação dos agentes da Pastoral
fins lucrativos. Descrição das principais práticas contábeis: a. Apuração 1o.grau das escolas públicas do município de Santa Bárbara d’Oeste-SP. da Criança de Santa Bárbara d’Oeste em primeiros socorros, visando a
do superávit: O superávit do exercício é apurado em conformidade com o Com duração de 4 semestres, freqüentado por 160 alunos, sendo 50% prevenção de acidentes com crianças dentro dos lares, nas diversas
regime contábil de competência de exercício .Uma receita não é reconhecida renováveis a cada ano, em período inverso da escola regular. A seleção é comunidades em que atuam. A capacitação foi feita também para agentes
se há uma incerteza significativa na sua realização. b. Ativo circulante e feita através de uma prova de seleção de habilidades pessoais. É obrigatório de entidades comunitárias de assistência à criança de Santa Barbara
realizável a longo prazo: - As aplicações financeiras estão registradas ao que o aluno, enquanto participante do projeto, esteja freqüentando a rede d´Oeste. Total de agentes comunitários capacitados: Atendimentos em 2005
custo e acrescidas dos rendimentos auferidos até a data do balanço, que pública de ensino. O projeto além de permitir o acesso de escolares da - 37 (0 em 2004) 12.3. Trabalho Voluntário: Programa de voluntariado (Lei
não supera o valor de mercado. - Os demais ativos circulante e realizável a rede pública a um ensino qualificado, é um laboratório pedagógico onde as 9608/98) que alia a participação de jovens a dos educadores. Alunos e exlongo prazo são demonstrados pelo valor líquido de realização. c. experiências bem sucedidas são transmitidas as próprias escolas públicas. alunos no Núcleo de Educação Integrada participam de projetos sociais
Permanente: - Os investimentos são avaliados pelo método do custo de Alunos beneficiados pelo Projeto: Atendimentos em 2005 - 158 (158 em promovidos pela Fundação Romi. Objetiva incentivar os jovens a serem
aquisição - O imobilizado está demonstrado ao custo de aquisição ou 2004). 12.1.2 Projeto Abelhas Ocupadas: Projeto visa proporcionar aos protagonistas do desenvolvimento social no seu meio. Total de voluntários:
construção. A depreciação é calculada pelo método linear a taxas que alunos do projeto NEI repassar os conhecimentos e habilidades adquiridos Atendimentos em 2005 - 67 (150 em 2004). Total do investimento social
levam em conta o tempo de vida útil dos bens. d. Passivos circulante: São para uma geração logo abaixo da sua, com o objetivo de torná-los solidários em 2005 - R$ 918.736 (R$ 957.099 em 2004). 13 - Investimento Sociais
demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando com os mais jovens, conscientizando-os de que podem ser os protagonistas - Não Gratuidades - 13.1 GIFE: Grupo de Institutos, Fundações e
aplicável, dos correspondentes encargos incorridos.
de uma sociedade mais justa e harmoniosa. Os beneficiários receptores, Empresas: Valores em 2005 - R$ 10.373 (R$ 9.262 em 2004). A missão
2005
2004 80 a cada ano, são alunos da 4a.série do Ensino Fundamental Municipal. do GIFE é aperfeiçoar e difundir os conceitos e práticas do uso de recursos
3. Aplicações financeiras
Fundos de investimentos O projeto conta com a parceria da Secretaria Municipal de Educação de privados para o desenvolvimento do bem comum. Seu objetivo é contribuir
Banco Estado São Paulo S/A ....................
4.109.623 2.226.288 Santa Bárbara d’Oeste que fornece alimentação e transporte aos alunos. para a promoção do desenvolvimento sustentável do Brasil, por meio do
Fundos de investimentos - Banco Itaú S/A .
3.297.797 2.766.303 As atividades são desenvolvidas aos sábados. Os alunos do NEI monitoram fortalecimento político-institucional e do apoio à atuação estratégica de
Fundos de investimentos as atividades com a supervisão dos professores do NEI. Alunos beneficiados institutos e fundações de origem empresarial e de outras entidades privadas
Banco Bradesco S/A .................................
11.415.067 10.521.983 pelo Projeto: Atendimentos em 2005 - 65 (72 em 2004). 12.1.3 LEP - Logo que realizam investimento social voluntário e sistemático, voltado para o
Fundos de investimentos na Escola Pública: 12.1.3.1 - Rede Municipal - Projeto de cooperação interesse público. A Fundação Romi é membro efetivo do GIFE desde 1996.
Banco Bradesco S/A ( Pronac) .................
935.679
728.467 entre a Fundação Romi e Secretaria de Educação do Município de Santa Foi eleita em 1999, como membro do seu Conselho Diretor para o período
19.758.166 16.243.041 Bárbara d’Oeste, onde a escola pública municipal recebe equipamento de 1999 a 2002, e reeleita para o período de 2002 a 2005. Com sua atuação
2005
2004 informática e softwares educacionais cedidos pela Fundação Romi que em junto ao GIFE, a Fundação Romi estende o seu investimento social para
4. Investimentos
Quantidade de ações preferenciais
contrapartida se obriga a destacar profissionais de sua instituição para o fora do município de Santa Bárbara d’Oeste, contribuindo com sua
nominativas ...............................................
31.250.000 31.250.000 desenvolvimento da metodologia aplicada após capacitação com os experiência e trabalho para todo o país. 13.2 DESS: Instituto p/Desenvto.
Quantidade de ações ordinárias
professores do NEI, e em seguida aplicar junto aos seus alunos. Escolas Sustentado de SBO: Valores em 2005 - R$ 2.400 (R$ 1200 em 2004).
nominativas ...............................................
42.188.000 42.188.000 atendidas: Atendimentos em 2005 - 14 (14 em 2004). Professores Organização sem fins lucrativos de caráter associativo, tem por principal
Juros sobre capital próprio - recebidos de
capacitados pelo Projeto: Atendimentos em 2005 - 30 (28 em 2004). Alunos finalidade estimular filantropia e o investimento social local e na região.
Indústrias Romi S.A. ..................................
609.441
501.137 beneficiados pelo Projeto: Atendimentos em 2005 - 1311 (1226 em 2004). Localizado na cidade de Santa Bárbara d´Oeste - SP atende de forma
Ações preferenciais nominativas – R$ ........
1.252.191 1.252.191 12.1.3.2 - Rede Estadual: Projeto de cooperação entre a Fundação Romi integrada as questões relacionadas a gestão e capacitação de organizações
Ações ordinárias nominativas – R$ ............
1.001.371 1.001.371 e Escolas Estaduais, que atendem alunos do Ensino Fundamental no e dos projetos sociais no âmbito dos três setores. 14 - Cultura: 14.1 Arquivo
Total de Investimentos na
Município de Santa Bárbara d’Oeste, em laboratório de informática da Histórico: Valores em 2005 - R$ 241.620 (R$ 193.221 em 2004); Contém
Indústrias Romi S.A. ..................................
2.253.562 2.253.562 própria escola, ou nas instalações da Fundação Romi quando não há exemplares de todas as edições de jornais que circularam em Santa Bárbara
Ações de Outras Empresas ........................
4.098
4.098 equipamento de informática na escola. O software educacional é cedido d’Oeste, desde 1900. São aproximadamente 200 volumes, representando
Empréstimos Compulsórios ........................
30.407
27.908 pela Fundação Romi que em contrapartida se obriga a destacar profissionais 160.000 páginas de notícias que registram os diferentes aspectos da história
2.288.067 2.285.568 de sua instituição para o desenvolvimento da metodologia aplicada após da cidade. Além disso, possui um enorme material iconográfico, documentos
5. Imobilizado
Taxa anual de
capacitação com os professores do NEI, e em seguida aplicar junto aos e objetos utilizados desde aquela época. É destinado a estudantes de
depreciação(%)
2005
2004 seus alunos. Escolas atendidas: Atendimentos em 2005 - 4 (6 em 2004). diversos níveis de ensino, incluindo-se pós-graduandos, mestrandos e
Edificações ...........................
4
2.527.985 2.527.985 Professores capacitados pelo Projeto: Atendimentos em 2005 - 0 (32 em doutorandos. Tem sido fonte de referência para diversos trabalhos literários
Máquinas e Equipamentos ..
10
869.009
869.009 2004); Alunos beneficiados pelo Projeto na escola estadual: Atendimentos e muitos trabalhos escolares. Realiza palestra nas escolas do município
Móveis e Utensílios ..............
10
196.263
188.083 em 2005 - 329 (274 em 2004); na Fundação Romi: Atendimentos em 2005 levando aos alunos o conhecimento da história do meio em que vivem.
Veículos ...............................
20
64.500
64.500 - 313 (168 em 2004). 12.1.3.3 - Educandário São Vicente de Paula - Total de beneficiários não mensuráveis. 14.2 - Centro de Documentação:
Equipamentos de Informática
20
371.928
233.011 Cruzeiro-SP: Projeto de cooperação entre a Fundação Romi e o Projeto de Catalogação, Informatização e Acondicionamento do Acervo
4.029.685 3.882.588 Educandário São Vicente de Paula da cidade de Cruzeiro-SP, Instituição Histórico da Fundação Romi, projeto incentivado pela Lei Rouanet nº 8313/
Depreciação Acumulada ......
(2.952.018) (2.792.558) sem fins lucrativos, Entidade filantrópica de atendimento a crianças de baixa 91, aprovado pela Port. 741 de 18/11/2004, com captação de recursos em
1.077.667 1.090.030 renda, com capacitação dos professores para atuação no laboratório de 30/12/2004 de R$ 728.710. O projeto está sendo executado desde
Direitos Linhas Telefônicas ..
9.536 informática da própria entidade, para aplicação do software educacional 01/2005, onde foram digitalizadas 61.800 páginas de jornais, fotografias,
Terrenos
2.363.025 2.363.025 cedido pela Fundação Romi, a qual, após a capacitação de seus professores, boletins e recortes e mais 60.005 unidades de fotografias, recortes, boletins
3.440.692 3.462.591 se obriga aplicar a medologia junto aos seus alunos. Professores e edições de jor nais identificadas, higienizadas,catalogadas e
6. Patrimônio social - As rendas geradas pela Fundação são empregadas capacitados pelo Projeto: Atendimentos em 2005 - 3 (0 em 2004); Alunos acondicionadas.Despesas próprias com o projeto: Valores em 2005 - R$ 0
integralmente nos seus objetivos sociais comentados na Nota 1. Eventual beneficiados pelo Projeto: Atendimentos em 2005 - 75 (0 em 2004). 12.1.4 (0 em 2004). 14.3 - Estação Cultural Santa Bárbara: Espaço cedido pela
encerramento das atividades da Fundação, seu patrimônio, por meio de Encontro de Educadores - Oficinas Educacionais: Projeto de troca de RFFSA - Rede Ferroviária Federal S.A., conforme Contrato de Cessão de
decisão unânime dos membros do Conselho Deliberativo, será incorporado experiências de práticas pedagógicas entre professores das escolas Uso datado de 05/04/2005, para a execução do Projeto de Revitalização
integralmente a de outra instituição filantrópica, registrada no Conselho publicas e do NEI no recesso escolar de julho. Palestras de assuntos da Estação Ferroviária de Santa Bárbara d’Oeste, com o objetivo de
Nacional de Assistência Social - CNAS, sediada em Santa Bárbara d’Oeste, educacionais relevantes e atuais fazem parte das Oficinas. Assim como preservar e revitalizar a Estação Ferroviária, considerada como “marco zero”
que tenha por objetivo proteger e auxiliar a criança desamparada. 7. Plano apresentações de relatos de experiências pedagógicas vividas na rede da cidade; Organizar e preservar a documentação histórica da ferrovia em
de previdência complementar - A Fundação mantém contratado um plano pública de ensino. Total de oficinas realizadas (incluso conferência de Santa Bárbara d’Oeste, documentando os impactos sócio-econômico e os
de previdência privada aberta complementar, com uma entidade aberta de abertura e encerto.): Atendimentos em 2005 - 25 (25 em 2004); Total de benefícios para comunidade; Organizar e manter o Memorial sobre a ferrovia,
previdência privada devidamente autorizada, em vigor desde 1º de Outubro professores participantes das Oficinas e Conferências: Atendimentos em a Estação e a formação do povo da cidade, disponibilizando o acesso à
de 2000, destinado a todos os seus empregados, nas modalidades de Plano 2005 - 610 (621 em 2004). 12.1.5 Prêmio Educador em Ação: Numa comunidade; Adequar os demais espaços para atividades de artes cênicas,
Gerador de Benefício Livre (PGBL) e Fundo Gerador de Benefícios (FGB), iniciativa da Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Fundação dança, pintura, escultura, com o objetivo de incentivar a população para a
ambos da modalidade de contribuição definida. A natureza do plano permite Romi que visa a valorizar e reconhecer o mérito dos professores, por sua vivência cultural em seus diferentes segmentos. Projeto submetido ao
à Fundação, a qualquer momento, a suspensão ou descontinuidade contribuição em ações concretas para a melhoria do processo ensino- Ministério da Cultura para fins de incentivo fiscal pela Lei Rouanet nº 8313/
permanente de suas contribuições. O custeio desse plano é suportado pela aprendizagem. Realizado em 2004. Total de Projetos inscritos: Atendimentos 91, identificado como Pronac nº 057003. Aprovado pela Port. 574 de
Fundação e pelos participantes, de acordo com o tipo de benefício ao qual em 2005 - 0 (81 em 2004); Total de professores participantes: Atendimentos 26/12/2005 com captação de recursos em 29/12/2005 de R$ 531.844.
são elegíveis. O montante de contribuições despendidas pela Fundação em 2005 - 0 (143 em 2004); Total de professores premiados: Atendimentos Despesas próprias com o projeto: Valores em 2005 - R$ 74.198 (R$ 0 em
neste exercício foi de R$ 11.642 (R$ 10.789 em 2004). 8. Cobertura de em 2005 - 0 (20 em 2004). 12.1.6. Programa de Formação de Formadores: 2004). Total do Investimento em Cultura em 2005 R$ 315.818 (R$ 193.221
seguros - Em 31 de dezembro de 2005, a Fundação possuía cobertura de Projeto tem o objetivo de melhorar a qualidade de ensino dos professores em 2004). 15 - Outras Atividades - Não Gratuidades - Os valores referemseguros contra incêndios e riscos diversos para os bens do ativo imobilizado, dos cursos técnicos de 2º grau e universitário e com isso formar profissionais se as depreciações dos imóveis alugados, despesas tributárias e com
por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. adequados ao mercado atual de trabalho. As atividades deste Programa seguros e despesas diversas com atividades promocionais de divulgação
9. Instrumentos financeiros - Em 31 de dezembro de 2005 e 2004, a são desenvolvidas no CTPA-Centro Técnico e Pedagógico de Apoio à institucional. Valor 2005 - R$ 98.072 (R$ 71.762 em 2004). 16 - Projetos
Fundação possuia instrumentos representados, substancialmente, por Formação de Formadores que conta com a parceira do Senai-SP, Indústrias Culturais Vinculados - 16.1 - PRONAC 04 1453: Através da Portaria 741
aplicações financeiras mencionadas na nota 3. Os valores desses Romi S.A., MEC e Vitae Apoio a Cultura. Os valores correspondem às de 18/11/2004, foi aprovado, pelo Ministério da Cultura, o Projeto Cultural instrumentos reconhecidos nos balanços patrimoniais findos naquelas datas depreciações dos imóveis e equipamentos envolvidos nos treinamentos. Centro de Documentação Fundação Romi - Catalogação, Informatização e
aproximam-se do valor de mercado, mediante comparação das taxas de Total de beneficiários: Atendimentos em 2005 - 1.030 (2.171 em 2004). Acondicionamento do Acervo, foram captados recursos incentivados pela
Valores em R$
juros contratuais com as taxas de juros de mercado em operações similares 12.1.8 Programa de Bolsa Auxílio: Conceder uma bolsa-auxílio para ajuda Lei Rouanet:
na data. 10. Aspectos fiscais - A Fundação, na condição de entidade de de custos das despesas referentes a transporte e alimentação, a ex-alunos Recursos captados em 30/12/2004 .....................................
728.710
fins filantrópicos, goza da imunidade tributária no que se refere ao seu do NEI, que passarem a frequentar cursos técnicos de ensino médio em Rendimentos financeiros do período de 2004 .....................
455
patrimônio, renda e serviços para o desenvolvimento de seus objetivos, escolas públicas municipais, estaduais ou federais, e que não possuam Saldo em 31/12/2004 ..........................................................
729.165
atendendo aos requisitos legais que asseguram esta imunidade, estando condições financeiras para frequentar o curso. A comprovação desta Rendimentos financeiros do período de 2005 .....................
84.320
sujeita à inspeção e aceitação pelas autoridades competentes por periodos condição é feita por informe do rendimento familiar per capita, confirmada Valor utilizado no período de 2005 ......................................
(414.889)
variáveis de tempo e a eventuais lançamentos adicionais. 11. Isenções por visita técnica. Alunos beneficiados pelo Programa: Atendimentos em
Saldo em 31/12/2005 ..........................................................
398.596
usufruidas - Em atendimento ao Decreto nº 2536/98 do CNAS - Conselho 2005 - 30 (16 em 2004); 12.2 - Proteção à infância: Valores em 2005 16.2 - PRONAC 05 7003: Através da Portaria 574 de 26/12/2005, foi
Nacional de Assistência Social, os valores relativos à isenções 59.546 (59.950 em 2004). 12.2.1 Projeto IDI - Um: Projeto que visa
aprovado, pelo Ministério da Cultura, o Projeto Cultural - Revitalização da
previdenciárias referentes à Cota Patronal, SAT e Terceiros devidos ao promover a excelência no atendimento à primeira infância do município de
Estação Ferroviária de Santa Bárbara d’Oeste, foram captados recursos
Instituto Nacional do Seguro Social, gozados durante o exercício de 2005 Santa Bárbara d’Oeste. Estimulando ações nas áreas educação e saúde.
incentivados pela Lei Rouanet:
montam em R$ 167.940 (R$ 150.973 em 2004). Todos os programas, Tem como parceiros institucionais, o CIESP, a Pastoral de Criança, as
Recursos captados em 29/12/2005 .....................................
531.844
projetos, parcerias e demais atividades descritos a seguir, foram inteiramente Secretarias Municipais de Saúde e de Educação do município de Santa
324
gratuitos, não havendo contrapartida financeira de nenhuma espécie por Bárbara d’Oeste, a UNIMED Santa Bárbara d’Oeste e Americana, a Rendimentos financeiros do período de 2005 .....................
532.168
parte dos beneficiários. Portanto, o valor disponibilizado para o ano 2005 Universidade Metodista de Piracicaba e o Instituto DESS. 12.2.1.1 - Foram Saldo em 31/12/2005 ..........................................................
930.764
corresponde ao total do investimento social feito de forma inteiramente realizadas, em 2004, capacitações para o Conselho Municipal da Criança Total dos Projetos Culturais Vinculados ..........................
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DIRETORIA EXECUTIVA
André Luis Romi - Presidente
Patrícia Romi Cervone – Vice-Presidente
Clóvis Luis Padoveze - Contador CRC 1SP127014/O-1

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES
À Diretoria e Conselho Deliberativo da
estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Entidade, bem como da apresentaFundação Romi
ção das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
Santa Bárbara D’Oeste - SP
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras referidas no parágrafo (1) representam adequadamente, em
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Fundação Romi, levantados em 31 de dezembro de 2005 e 2004, e todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Fundação Romi em 31 de dezembro de 2005
as respectivas demonstrações das apurações do superávit, das mutações do patrimônio social e das origens e e 2004, as apurações do superávit, as mutações de seu patrimônio social e as origens e aplicações de seus
aplicações de recursos para os exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a responsabilidade de sua recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas
Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras. no Brasil.
Campinas, 3 de fevereiro de 2006
2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas brasileiras de auditoria e compreenderam: (a) o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e os sistemas
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU
Walbert Antonio dos Santos
contábil e de controles internos da Entidade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos
Auditores Independentes
Contador
registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a avaliação das práticas e das
CRC nº. 2 SP 011609/O-8
CRC nº 1 SP 185597/O-4

LABORATÓRIOS GRIFFITH DO BRASIL S/A
C.N.P.J. n° 52.542.446/0001-41
RELATÓRIO DA DIRETORIA
Senhores Acionistas, cumprindo disposições legais e estatutárias, apresentamos a V.Sas., as Demostrações Financeiras, incluindo Balanço Patrimonial, Demonstrações das Mutações, de Resultados, Origens e
Aplicações, correspondentes ao exercício findo em 31.12.05. Colocamo-nos a inteira disposição para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários. Mogi das Cruzes, 30 de Janeiro de 2006.
Demonstração do Resultado do Exercício
Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro de 2005
Período de 01/01/05 a 31/12/05 e 01/01/04 a 31/12/04
Ativo
R$ (1 ) - 2005 R$ (1) - 2004 Passivo
R$ (1) - 2005 R$ (1) -2004
R$ (1) - 2005 R$ (1) - 2004
Circulante
6.717.793
5.702.702 Circulante
1.694.110
1.436.984
Receita Bruta
20.313.519 20.091.960
Disponibilidades
2.218.879
1.663.083 Provisão para férias e encargos
277.081
305.066
Venda de produtos
20.313.519 20.091.960
Caixa e bancos
216.461
114.289 Impostos, taxas e contribuições diversas
307.287
178.670
Deduções
(4.121.561) (3.514.413)
Aplicações financeiras
2.002.418
1.548.794 Imposto de renda e contribuição social
116.795
32.451
Devoluções e abatimentos
(82.801)
(38.189)
Direitos Realizáveis
4.498.914
4.039.619 Fornecedores
703.738
526.573
Impostos e contribuições
(4.038.760) (3.476.224)
Clientes
2.261.642
2.323.388 Importações a pagar
99.317
15.922
Receita Líquida
16.191.958 16.577.547
Impostos a recuperar
19.973
47.734 Juros sobre capital próprio
120.000
120.000
Custos das Vendas / Serviços
(11.043.486) (11.340.436)
Adiantamento a fornecedores
4.024
0 Outros débitos
69.892
258.302
Lucro Bruto
5.148.472
5.237.111
Importações em andamento
461.848
284.008 Patrimônio Líquido
11.047.243 10.634.703
Despesas / Receitas Operacionais
(3.859.468) (3.893.682)
Outros direitos realizáveis
114.695
14.903 Capital realizado
4.639.869
4.639.868
Despesas gerais e administrativas
(2.778.677) (2.742.038)
Estoques
1.636.732
1.369.586 Subscrito
4.639.869
4.639.868
Despesas com vendas
(1.373.933) (1.347.701)
Realizável a Longo Prazo
121.096
111.205 Reservas
3.557.887
3.936.272
Despesas financeiras
(181.034)
(225.464)
Direitos Realizáveis
121.096
111.205 De Capital
8.365
8.366
Receitas financeiras
474.176
421.521
Depósitos judiciais
42.687
32.796 De Reavaliação
3.488.622
3.887.633
Resultado Operacional
1.289.004
1.343.429
Depósitos e empréstimos compulsórios
74.901
74.901 De Lucros
60.900
40.273
Receitas Não Operacionais
2.182
0
Outros direitos realizáveis
3.508
3.508 Resultados acumulados
2.849.487
2.058.563
Despesas Não Operacionais
0
(58.093)
Permanente
5.902.464
6.257.780 Total
12.741.353 12.071.687
1.291.186
1.285.336
Investimentos
143.000
143.000 (As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis) Resultado Antes do Imposto de Renda
Provisão imposto de renda e contribuição social (230.411)
(268.725)
Participações por incentivos fiscais
16.506
16.506
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Resultado Líquido do Exercício
1.060.775
1.016.611
Participações diversas
126.494
126.494
Período de 01/01/04 a 31/12/05 - R$ (1)
- Por ação do capital social final
0,0431
0,0413
Imobilizado
5.759.464
6.114.780
Contas
Capital de Invest. Res. de Res.
Result.
Total
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
Imóveis
4.428.884
4.428.884
Especific.
Social
Incentiv. Reav.
Legal
Acum.
Demonstração das Origens e Aplicações de Recursos
Equipamentos e instalações industriais
1.685.566
1.597.853
Saldos em
Período de 01/01/05 a 31/12/05 e 01/01/04 a 31/12/04
Equipamentos e instalações de escritório
155.096
91.887
01/01/04
4.639.869
8.365 4.395.823 11.151 997.060 10.052.268
R$ (1) - 2005 R$ (1) - 2004
Veículos
1.257.701
1.201.601
Realiz. da
Origens de Recursos
1.676.858
1.862.440
Outras imobilizações
103.034
95.290
res. de reav.
0
0 (508.190)
0 508.190
0 De Operações
1.676.858
1.835.910
Depreciação / Amortização acumulada
(1.870.817) (1.300.735)
Lucro líq.
Movimentação de recursos:
Total
12.741.353 12.071.687
do
exercício
0
0
0
0
1.016.611
1.016.611
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
- Lucro líquido do exercício
1.060.775
1.016.611
Destinação
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis
- Depreciação
570.083
519.298
do
lucro:
em 31 de Dezembro de 2005
- Baixa de bens do permanente
46.000
300.001
Const.
de
Nota 1. Contexto Operacional: A Companhia atua no mercado brasileiro
Dos Acionistas e Terceiros
0
26.530
res.
legal
0
0
0
29.122
(29.122)
0
como fornecedora da indústria de produtos alimentícios industrializados e
Redução do realizável a longo prazo
0
26.530
Juros
s/
na prestação de serviços técnicos a terceiros. As instalações industriais estão
Aplicação de Recursos
918.893
1.025.611
0
0
0
0 (434.176) (434.176)
localizadas no município de Mogi das Cruzes, Estado de São Paulo. Nota 2. cap. próprio
Com Acionistas e Terceiros
918.893
1.025.611
Saldos
em
Base de Elaboração e Apresentação das Demonstrações Contábeis:
Aplicações no imobilizado
260.767
591.435
31/12/04
4.639.869
8.365
3.887.633
40.273
2.058.563
10.634.703
As Demonstrações Contábeis são de responsabilidade da administração e
Aumento no realizável a longo prazo
9.891
0
Realiz.
da
foram elaboradas com observância das disposições contidas na Lei das
Juros sobre o capital próprio
648.235
434.176
res.
de
reav.
0
0
(399.011)
0
399.011
0
Sociedades por Ações e práticas contábeis adotadas no Brasil. Para fins de
Variação do Capital Circulante Líquido
757.965
836.829
melhor comparabilidade entre as demonstrações contábeis dos exercícios, Lucro líq.
Ativo Circulante
1.015.091
754.297
do
exercício
0
0
0
0
1.060.775
1.060.775
foram re-classificadas as seguintes contas referentes a 31 de Dezembro de
No início do período
5.702.702
4.948.405
2004: a) Juros sobre o capital próprio (2004) - Despesas Financeiras (2005), Destinação
No fim do período
6.717.793
5.702.702
do
lucro:
Lucros Acumulados e, b) Importações em Andamento (2004) - Estoques
Passivo Circulante
257.126
(82.532)
Const.
de
(2005), Importações em Andamento. Nota 3. Sumário das Principais
No início do período
1.436.984
1.519.516
res.
legal
0
0
0
20.627
(20.627)
0
Práticas Contábeis: Dentre os principais procedimentos adotados na
No fim do período
1.694.110
1.436.984
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
elaboração das demonstrações contábeis, ressaltamos: a) Apuração do - Juros s/
cap.
próprio
0
0
0
0
(648.235)
(648.235)
Resultado: As receitas e despesas foram apropriadas de acordo com o
capitalização junto à empresa Financial Cia de Capitalização. Os valores não
regime de competência. b) Aplicações Financeiras: As aplicações Saldos em
sofreram atualização monetária no exercício de 2005. b) Empréstimo
31/12/05
4.639.869
8.365
3.488.622
60.900
2.849.487
11.047.243
financeiras são registradas ao custo, acrescido dos rendimentos auferidos
Compulsório: Refere-se a empréstimo compulsório sobre veículos e
(
As
notas
explicativas
integram
o
conjunto
das
demonstrações
contábeis)
até as datas dos balanços, que não supera o valor de mercado. c) Contas a
combustíveis. Os valores não sofreram atualização monetária no exercício de
Receber de Clientes: Refere-se a valores a receber de clientes e estão linear, utilizando-se taxas que levam em consideração a vida útil econômica 2005. Nota 5. Capital Social: O capital social da empresa, totalmente
reduzidas conforme o caso, mediante provisão aos seus valores prováveis dos bens nas seguintes alíquotas anuais:
integralizado no montante de R$ 4.639.868,00 pertence a acionistas
de realização. d) Estoques: Em 31 de dezembro de 2005 e 2004, os estoques Edificações .......................................................................................... 4% domiciliados no país e está composto por 24.613.797 ações ordinárias sem
da Companhia apresentavam a seguinte composição:
Máquinas, equipamentos e instalações ............................................... 10% valor nominal. A Companhia, conforme prevê a legislação fiscal, optou por
2005
2004 Móveis e Utensílios ............................................................................. 10% destinar a título de remuneração a seus acionistas, crédito e pagamento de
Produtos acabados ................................................. 171.152
73.471 Veículos .............................................................................................. 20% juros sobre o capital próprio, apurados com base na variação da TJLP sobre
Matérias-primas ...................................................... 1.426.995 1.253.422 Software e Equipamentos de Informática ............................................ 20% o Patrimônio Líquido, cujo montante totalizou R$ 648.235 e R$ 434.176, nos
Material de embalagem ...........................................
38.585
42.693 g) Demais Ativos Circulantes: Esses ativos são apresentados ao valor de exercícios de 2005 e 2004, respectivamente. Os juros sobre o capital próprio,
Os estoques de matéria-prima e material de embalagem estão avaliados pelo custo, acrescido dos rendimentos e das variações monetárias auferidas, para fins fiscais, foram reconhecidos no resultado do exercício. Contudo, para
custo médio de aquisição, os quais não superam os valores de mercado. Os quando aplicáveis. h) Imposto de Renda e Contribuição Social Sobre o fins de apresentação das demonstrações contábeis, foram re-classificados
produtos acabados estão avaliados segundo os critérios estabelecidos pela Lucro: O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro são para o patrimônio líquido, na rubrica “Lucros Acumulados”.
legislação fiscal (Artigo 296 do Regulamento do Imposto de Renda). e) contabilizados pelo regime de competência conforme a legislação vigente. i)
DIRETORIA
Investimentos: Estão demonstrados pelo custo de aquisição, acrescido de Provisão para Férias: A provisão para férias e os respectivos encargos
Mauro
Correia
Airton de Almeida
correção monetária até 31 de Dezembro de 1995, de acordo com a Lei n° sociais estão calculados com base nos períodos aquisitivos, apropriados até
Diretor Presidente
Diretor Vice-Presidente
9.249/95. f) Imobilizado: O ativo imobilizado está registrado pelo custo de 31 de Dezembro de 2005. Nota 4. Realizável à Longo Prazo: Está composto
Celio Clarin Pereira - Contador
aquisição ou construção, acrescido de reavaliações realizadas em exercícios da seguinte forma: a) Depósitos Judiciais: Refere-se a depósitos efetuados
TC. CRC 1SP134962/O-8 - CPF 587.975.808-72
anteriores, deduzido da depreciação acumulada, calculada pelo método proveniente de ações trabalhistas movidas contra a empresa e título de
e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; Laboratórios Griffith do Brasil S.A., em 31 de Dezembro de 2005, o
Parecer dos Auditores Independentes
e (c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as
Ilmos. Srs. Diretores e Acionistas de
adotadas pela administração da empresa, bem como da apresentação das origens e aplicações de seus recursos, referente aos exercícios findos
Laboratórios Griffith do Brasil S.A. Mogi das Cruzes/SP.
1) Examinamos o balanço patrimonial de Laboratórios Griffith do Brasil demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 3) Conforme mencionado naquelas datas, de acordo com as Práticas Contábeis adotadas no Brasil. 5)
S.A., levantado em 31 de Dezembro de 2005, e as respectivas demonstrações na nota “3.d”, os estoques de produtos prontos e em elaboração foram As demonstrações contábeis da empresa datada de 31 de Dezembro de
do resultado, das mutações do patrimônio líquido e das origens e aplicações avaliados segundo critérios alternativos estabelecidos pela legislação do 2004, foram revisadas por outros Auditores Independentes, que emitiram
de recursos, correspondente ao exercício findo naquela data, elaborados sob Imposto de Renda. A adoção desse critério em substituição ao custo efetivo parecer com ressalva quanto ao mencionado no parágrafo “3”, datado de 22
a responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de de produção, produz efeitos não quantificados nos saldos dos estoques, na de Fevereiro de 2005.
expressar uma opinião sobre essas demonstrações contábeis. 2) Nossos apuração do resultado do exercício e no patrimônio líquido. 4) Em nossa São Paulo, 30 de Janeiro de 2006.
exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria e opinião, exceto quanto a possíveis ajustes decorrentes do mencionado no
compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância parágrafo “3” e aos efeitos que dele possam ter decorrido, às demonstrações
CLÁUDIO WAGNER - Contador
A UDITORES I NDEPENDENTES
dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles contábeis referidas no parágrafo “1”, representam, adequadamente, em
CRC/RS 48.422 “S” SP 2.431
CRC 2SP021.030/O-2
internos da empresa; (b) a constatação, com base em testes, das evidências todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de
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MICROLITE S.A.

CNPJ nº 49.032.964/0001-00 - NIRE 35.3.00016041
Ata da Reunião do Conselho de Administração
Realizada em 02 de Fevereiro de 2006
Data, Hora e Local: 02 de fevereiro de 2006, às 10:00 horas, na sede, localizada na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 1.681, 12º andar, Brooklin Novo, CEP 04571-011.
Presença: Totalidade dos membros eleitos do Conselho de Administração
da Sociedade. Mesa: Luís Carlos Sambo, Presidente; e Carlos Alberto
Moreira Lima Jr., Secretário. Ordem do Dia: Acatar a renúncia de Diretor da
Companhia. Deliberações Tomadas por Unanimidade: Os acionistas
acataram o pedido de renúncia apresentado pelo Diretor Élcio Luis
Simielli, brasileiro, solteiro, engenheiro agrícola, residente e domiciliado na
Cidade do Recife, Estado de Pernambuco, com escritório na Rodovia
BR 232, Km 14, Bairro Cavaleiro, Jaboatão dos Guararapes, PE, portador
da Cédula de Identidade RG nº 8.492.105-SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob
o nº 054.926.688-70, conforme carta de renúncia de 23/01/2006, cuja cópia
está arquivada na sede da Companhia. Encerramento e Lavratura da Ata:
Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestasse, foram suspensos os trabalhos pelo tempo necessário à lavratura desta ata, que, lida e achada conforme, foi por todos os presentes assinada. Local e Data: São Paulo,
02 de fevereiro de 2006. Mesa: (aa) Luís Carlos Sambo, Presidente; e
Carlos Alberto Moreira Lima Jr., Secretário. Conselheiros Presentes:
(i) Pp. Donnalee Corredera, Carlos Alberto Moreira Lima Jr.; (ii) Pp. Luis A.
Cancio, Carlos Alberto Moreira Lima Jr.; (iii) Pp. Randall J. Steward, Carlos
Alberto Moreira Lima Jr.; (iv) Luís Carlos Sambo; e (v) Carlos Alberto Moreira Lima Jr.. Certifico que a presente é cópia fiel do original lavrado no livro
próprio. São Paulo, 02 de fevereiro de 2006. Carlos Alberto Moreira Lima
Jr. - Secretário. JUCESP nº 49.277/06-6 em 09/02/2006. Cristiane da Silva
F. Corrêa - Secretária Geral.

Mantefarma Participações S.A.
CNPJ: 60.879.608/0001-60 - NIRE: 35.300.192.109
Ata de Assembléia Geral Extraordinária Realizada em 31.01.2006
Data, Horário e Local: 31.01.2006, às 14hs., na sede da Cia., em SP/SP,
R. Antônio das Chagas, 1.623, 6º and., Chácara Sto. Antônio, reuniram-se
em Assembléia Geral Extraordinária os acionistas da sociedade Mantefarma
Participações S.A. Mesa: Gian Enrico Mantegazza, presidente; Gustavo
Stüssi Neves, secretário. Presença: Presentes os acionistas representando
a totalidade do capital social com direito a voto, conforme assinaturas lançadas
no livro de Presença de Acionistas, restando dispensada a convocação,
nos termos do art. 124, § 4º da Lei 6.404/76. Ordem do Dia: Deliberação
acerca de distribuição de dividendos intercalares da sociedade, com base
em balanço social levantado em 31.12.2005. Dando início aos trabalhos,
declarou-se estar aberta a Assembléia Geral Extraordinária. Foi lida e discutida
a matéria constante da Ordem do Dia, e foram tomadas as seguintes
deliberações: Deliberações: Os acionistas deliberaram, por unanimidade,
com fundamento na cláusula décima terceira, parágrafo segundo, do estatuto
social da companhia, realizar nova distribuição de dividendos intercalares
aos acionistas da sociedade, com base no balanço social levantado em
31.12.2005. Do lucro até então apurado no exercício de 2005, o valor de R$
14.700.000,00 será distribuído aos acionistas. O pagamento dos dividendos
cuja distribuição é ora aprovada será feito em uma única parcela até
31.03.2006. Quorum das Deliberações: As deliberações foram tomadas
por unanimidade de votos. Encerramento: Nada mais havendo a tratar, deu
o Presidente por encerrada a Assembléia, lavrando-se a presente ata em
livro próprio, a qual, depois de lida e achada conforme, foi aprovada em
todos os seus termos, sendo assinada pelo Pres. e pelo Sec.. Acionistas
presentes: Gian Enrico Mantegazza; Anna Maria Capella Mantegazza; e Tendai
Investments Limited (p.p. Gustavo Stüssi Neves). SP, 31.01.2006. Gian Enrico
Mantegazza - Presidente, Gustavo Stüssi Neves - Secretário. JUCESP nº
51.596/06-4 em 14.02.06. Cristiane da Silva F. Corrêa - Sec. Geral.

Fundação Santo André
CNPJ 57.538.696/0001-21
Contratos assinados pela Fundação Santo André, nos termos da Lei
8666/93. Prefeitura Municipal de Santo André - Proc. nº 6397/89 Objeto: Termo Aditivo nº 130/05 - 3º Aditamento ao Convênio 55/03 prorroga convênio de prestação conjunta de serviços à comunidade. Vigência: 31/12/05 a 31/12/06 - Valor: mediante Termos de Cooperação
Mútua. Banco VR S/A - Proc. nº 7877/02 - Objeto: 4º Termo de Aditamento Contratual - prorroga Contrato firmado em 01/02/02 para fornecimento de cartões - refeição para funcionários administrativos - Vigência:
01/02/06 a 01/08/07 - Valor: sem alteração. Editora Grupo Gerência
Ltda. - Carta Convite nº 074/04 - Objeto: Termo Aditivo nº 01 ao Contrato celebrado em 13/12/04 para prestação de serviços de publicidade
para divulgação institucional em revista da Fundação Santo André - Vigência: 13/12/05 a 13/12/06 - Valor: sem alteração (R$ 3.500,00 / mês e
R$ 1.500,00 em cursos de treinamento). Stillo's Reportagens Fotográficas S/C Ltda. - Proc. nº 8660/06 - Objeto: Contrato Particular de realização de Cerimônia de Outorga de Grau e entrega de Certificados formandos Faeco - 2005 - Vigência: Durante execução de todos os eventos dos cursos da Faeco de formatura de 2005 - Valor: sem dispêndio
numerário. Giro Formaturas e Fotografias S/C ltda. - Proc. nº 8660/06
- Objeto: Contrato Particular de realização de Solenidade Oficial de entrega de certificados de Conclusão de Nível Médio - Colégio - 2005 - Vigência: Estabelecido até que o evento ocorra - Valor: sem dispêndio numerário - Giro Formaturas e Fotografias S/C ltda. - Proc. nº 8660/06
- Objeto: Contrato Particular de realização de Cerimônia de Outorga de
Grau e entrega de Certificados formandos Faeng - 2005 - Vigência: Durante a execução de todos os eventos dos cursos da Faeng de Formatura de 2005 - Valor: sem dispêndio numerário.
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 Serviço da dívida: pagamento de principal e juros de financiamento,
exceto dívida subordinada.
 O ICSD Histórico deve ser calculado com base nas informações
financeiras dos seis meses anteriores à data de cálculo. Já o ICSD
Projetado deve ser calculado com base nas projeções para os seis meses
seguintes.
 Caso o ICSD Histórico e/ou ICSD Projetado fique entre 1,40 e 1,50, a
Companhia poderá distribuir 50% do montante de dividendos proposto.
 ICSD = geração de caixa÷serviço da dívida
u 10. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
DIFERIDOS
a) Alíquotas
As alíquotas vigentes para os exercícios são de 25% pra imposto de renda
e 9% para contribuição social, perfazendo 34%.
b) Reconciliação dos impostos
O imposto de renda e a contribuição social líquidos diferidos estão
conciliados com a alíquota de imposto, conforme demonstrado a seguir:
2004
2005
Lucro contábil antes do imposto de renda e da
contribuição social
109.917
84.769
34%
Alíquota de imposto de renda e contribuição social
34%
Despesa de imposto de renda calculado à
28.821
alíquota vigente
37.372
Ajustes para a alíquota efetiva:
Outros
(22)
(325)
Despesa de imposto de renda e
28.496
contribuição social
37.350
Os principais itens das contas de imposto de renda e contribuição social
diferidos são:
Imposto Contribui- Imposto Contribuide renda ção social de renda ção social
Demonstração do
31.12.05 31.12.04
31.12.04
31.12.05
cálculo dos tributos
diferidos ativos:
(102.293) (106.704)
Prejuízo fiscal base negativa
Provisão para devedores
duvidosos
(24.292)
(24.292)
Alíquota
25%
9%
25%
9%
2.186
25.574
9.603
Imposto diferido
6.073

u 9. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Referem-se a financiamentos obtidos do Banco Interamericano de
Desenvolvimento – BID e do Banco Nacional de Desenvolvimento
Econômico e Social – BNDES, como segue:
Paga2005
2004
Taxa de
mentos
Curto Longo Curto Longo
Moeda
até
prazo prazo prazo
prazo
juros
nacional:
BNDES
TJLP +
5% a.a.
Ago/2009 30.812 80.789 27.596 99.038
30.812 80.789 27.596 99.038
Moeda
estrangeira:
- US$
BID (Parte A) LIBOR +
4,75% a.a. Fev/2009 15.074 33.698 18.212 53.483
BID (Parte B) LIBOR +
4,375% a.a. Fev/2006 6.466
14.774
7.131
Outros
53
21.540 33.698 33.039 60.614
Total
52.352 114.487 60.635 159.652
Em 31 de dezembro de 2005, os pagamentos dos empréstimos e
financiamentos de longo prazo estavam assim distribuídos:
2007
43.760
2008
43.760
2009
26.967
Total
114.487
A Companhia está sujeita às seguintes exigências de garantia e cláusulas
restritivas dos contratos de financiamento com o Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social – BNDES e o Banco Interamericano
de Desenvolvimento – BID:
 A Companhia deverá manter, após o Project Completion, um
Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD) Histórico maior ou
igual a 1,25;
 Não incorrer em despesas com ativos fixos e outros não circulantes em
valores que excedam 10% do valor orçado no ano;
 Não incorrer, assumir ou permitir a existência de dívida, com exceção
de:
Financiamentos do BID e BNDES;
Dívida de curto prazo não superior a US$ 5.000.000,00;
Dívida subordinada para manutenção e desenvolvimento do Projeto ou
com o propósito de realizar investimentos adicionais exigidos pelo Poder
Concedente;
 Não é permitido nenhum ônus sobre quaisquer ativos ou receitas, no
presente ou no futuro, exceto as especificadas no contrato de
financiamento;
 Não vender, transferir ou alienar ativos, exceto: itens não essenciais em
valor que não exceda US$ 10.000.000,00 por ano; ativos obsoletos que
necessitam ser substituídos;
 Não assumir contratos de leasing para a compra de ativos que tenham
pagamentos que excedam o valor de US$ 500.000,00 por ano.
Para realizar a distribuição de dividendos, a Companhia deve
atingir as seguintes restrições mencionadas nos contratos de
empréstimos:
 Índice de Cobertura do Serviço da Dívida (ICSD, Histórico e Projetado,
> ou = a 1,50), sendo ICSD igual a:
 Geração de caixa: lucro líquido + despesas financeiras + depreciação e
amortização + variação no capital de giro – investimento.

8.259
Demonstração do
cálculo dos tributos
diferidos passivos:
Variação cambial
Alíquota nominal
Imposto diferido

27.233
25%
6.808

27.233
9%
2.451

35.177

30.067
25%
7.517

30.067
9%
2.706

9.259
10.223
3.611
5.648
10.223
10.223
9.259
c) Os créditos tributários existentes em 31 de dezembro de 2005, foram
totalmente realizados no momento da mudança de critério contábil
relacionado ao registro da outorga.
d) Imposto de renda e contribuição social correntes (exigível a longo
prazo)
O saldo da provisão para imposto de renda e contribuição social, no
montante de R$ 63.511, é decorrente da mudança de critério contábil
relacionada ao registro da outorga.

Curto prazo
Longo prazo

u 11. SALDOS E TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
As transações ocorridas nos exercícios e os saldos em 31 de dezembro de 2005 e de 2004 estão compostos por:
Transações
Saldos
Custos dos Manutenção e
Mútuo com
Despesas
Despesas
serviços
aquisição de
Contas a Contas a
parte
CGMP - Centro de Gestão
prestados
imobilizado
receber
pagar relacionada
administrativas financeiras
de Meios de Pagamento S.A.
492
15.508(a)
Companhia de Concessões Rodoviárias
13.396
258.294(b)
Serveng - Civilsan S.A. - Empresas
Associadas de Engenharia
7.623
2.482
Actua Serviços Compartilhados Ltda.
1.370
Actua Assessoria Ltda.
1.370
Engelog Centro de Engenharia Ltda.
1.608
10
217
13.888
1.608
7.623
15.518
2.699
258.294
Total, 31 de dezembro de 2005
2.740
Total, 31 de dezembro de 2004
44.673
3.668
a) Refere-se a valores relativos a tarifas de pedágio mediante cobrança
por pedágio eletrônico de usuários pela parte relacionada, a serem a.2) Decorrente do direito de outorga variável:
repassados para a Companhia.
Refere-se ao preço da delegação do serviço público, representado por
b) Refere-se à dívida subordinada efetuada na operação de aquisição da valor variável, correspondente a 3% da receita bruta efetivamente obtida
Companhia pela sua controladora. O montante devido está sujeito a juros mensalmente, com vencimento até o último dia útil do mês subseqüente.
anuais de 12% e atualização monetária calculada anualmente com base Esse compromisso em 31 de dezembro de 2005 monta em R$ 1.010 (R$
na variação do Índice Geral de Preços de Mercado – IGP-M. Os saldos em 905 em 2004).
31 de dezembro estão apresentados líquidos do Imposto de Renda Retido a.3) Pagamentos
na Fonte – IRRF recolhido pela Companhia.
No decorrer do exercício findo em 31 de dezembro de 2005 foi pago ao
u 12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
poder concedente o montante de R$ 45.680 (R$ 35.089 referente a direito
A Companhia com base na opinião legal dos seus consultores jurídicos de outorga fixo e R$ 10.591, variável) e em 31 de dezembro de 2004, R$
reavaliou o saldo da provisão para contingência fiscal decorrente da 44.363 (R$ 32.462 referente a direito de outorga fixo e R$ 11.901,
mudança de prática contábil mencionado na nota explicativa nº 2, variável).
reduzindo-a pelo montante de R$ 44.746, que deduzida dos respectivos b) Compromissos relativos às concessões
impostos diferidos decorrentes de diferenças temporárias, num total de R$ Além dos pagamentos ao Poder Concedente, a Companhia assumiu o
15.695, resultou num acréscimo líquido no resultado do período no compromisso de melhorar, conservar e expandir as rodovias. A valores de
montante de R$ 29.051.
31 de dezembro de 2005, esses compromissos estavam estimados em R$
u 13. CAPITAL
542.688. Os investimentos são basicamente para atender aos
O capital social é representado por 13.976.292.242 ações nominativas e compromissos futuros com a duplicação da Rodovia Raposo Tavares,
sem valor nominal, sendo 6.956.246.658 ordinárias e 7.020.045.584 incluindo a construção das marginais.
preferenciais.
c) Termo Aditivo Modificativo nº 7 – TAM 7
As ações preferenciais não têm direito a voto ou a dividendos mínimos Em abril de 2004, a Companhia assumiu, através do Termo Aditivo
fixos, fazendo jus a dividendos por ação de 10% superiores aos Modificativo nº 7 , a construção dos contornos dos trechos urbanizados de
dividendos por ação pagos às ações ordinárias, têm a prioridade no São Roque e de Brigadeiro Tobias, em face da impossibilidade
reembolso do capital pelo seu valor patrimonial na época, em caso de orçamentária do DER/SP em assumir tais obras e da restrição do órgão
liquidação da Companhia, e não adquirirão o exercício do direito a voto se ambiental, vinculando a liberação da duplicação da Rodovia Raposo
esta deixar de pagar dividendos.
Tavares à conclusão total do trecho. Essas obras serão executadas com
Os dividendos somente poderão ser distribuídos a partir do exercício recursos oriundos da retenção do ônus fixo mensal, apurados após os
seguinte ao da entrada em operação total das “ampliações principais”, descontos dos valores pertinentes à não-readequação da tarifa da praça
conforme definido ao Edital de Concorrência nº 008/CIC/97 do DER de de pedágio do km 12,5 da SP-075, após a conclusão da via de interligação
São Paulo. O Termo Aditivo e Modificativo nº 7 (TAM 7) definiu que o da SP-091/270, e do reajuste contratual não autorizado em julho de 2003
ampliação principal entre o km 45 e km 49 deverá ser concluída até 2014.
às rodovias de pista simples. O valor estimado para a execução dessas
u 14. COMPROMISSOS VINCULADOS À CONCESSÃO
obras é de R$ 160.000 (base julho de 2003). Até 31 de dezembro de 2005,
a) Compromisso com o poder concedente:
foram retidos R$ 33.320, registrado no exigível a longo prazo. Caso os
a.1) Decorrente do direito de outorga fixo:
recursos do ônus fixo sejam insuficientes ou não haja concordância entre
Refere-se ao ônus da concessão assumido no processo de licitação, a Companhia e a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados
determinado com base em valor fixo a ser pago ao poder concedente. de Transporte do Estado de São Paulo - ARTESP quanto ao valor efetivo
Esse compromisso, em 31 de dezembro de 2005, monta em R$ 441.290 das obras, a Companhia será excluída da responsabilidade da execução
(a valor presente R$ 332.163) e em 31 de dezembro de 2004, R$ 463.576 das obras, devolvendo os recursos retidos de acordo com o cronograma
(a valor presente R$ 341.124) a ser pago em parcelas mensais e iguais físico financeiro anexo ao Termo Aditivo Modificativo nº 7.
durante o período remanescente da concessão, corr igidas u 15. GARANTIAS E SEGUROS
monetariamente pela variação do IGP-M em julho de cada ano. O cálculo A Companhia, por força contratual, mantém regularizadas e atualizadas
do valor presente foi efetuado considerando-se uma taxa de juros de 5% as garantias que cobrem a execução das funções de ampliação e
a.a, taxa essa estimada para emissão de dívida com prazo similar ao ônus conservação especial e das funções operacionais e de conservação
da outorga, não tendo vinculação com a expectativa de retorno do projeto. ordinária do sistema rodoviário. Adicionalmente, a Companhia mantém
Esse compromisso, atualizado até 31 de dezembro de 2005, está assim coberturas de seguros, necessárias e suficientes para garantir uma
R$
distribuído:
efetiva e extensa cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de
2006
36.433
todas as suas atividades, inclusive do tipo “todo os riscos” para danos
2007
36.256
materiais cobrindo perda, destruição ou dano de todos os bens que
2008
36.256
integram a concessão, de acordo com padrões internacionais para
2009
36.256
empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades: riscos de
2010
36.256
construção, projetista, maquinário e equipamentos de obra, danos
2011
36.256
patrimoniais, avarias de máquinas e perda de receitas
Após 2011
223.577
u 16. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Total
441.290
a) Exposição a riscos cambiais
A prática contábil adotada pela concessionária é a de não registrar o A Companhia financia parte de suas operações com empréstimos em
imobilizado transferido na concessão, relativo à delegação dos serviços moeda estrangeira vinculados ao dólar norte-americano. O saldo em 31
públicos (custo e amortização acumulada). Entretanto, é mantido controle de dezembro de 2005 é de R$ 55.238 e R$ 93.653 em 31 de dezembro de
auxiliar dos valores desse ativo, conforme demonstrado a seguir:
2004 (nota explicativa nº 9). Desse valor, R$ 27.617 (R$ 93.653 em 2004)
Taxa anual de
estão expostos a variações das taxas de câmbio.
amortização
Amortização Imobilizado líquido
A Companhia efetuou, operações de proteção (“hedge”) sobre as parcelas
Custo acumulada
2005
2004
%
dos empréstimos tomados com o BID a vencer em 2006. A parcela
Direito de
protegida é de R$ 27.621 em 31 de dezembro de 2005.
Outorga da
b) Exposição a riscos de taxas de juros
Concessão
5
384.108
148.841
235.267 254.471
A Companhia está exposta a taxas de juros flutuantes, principalmente

S.A.
relacionadas às variações da “London Interbank Offered Rate - LIBOR”
relativa a empréstimos denominados em dólares norte-americanos e da
Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP relativa a empréstimos em reais.
c) Concentração de risco de crédito
Instrumentos financeiros que potencialmente sujeitam a Companhia a
concentrações de risco de crédito consistem primariamente de caixa e
bancos, aplicações financeiras e contas a receber.
A Companhia mantém contas correntes bancárias e aplicações
financeiras com instituições financeiras de grande porte.
d) Valor de mercado de instrumentos financeiros
Os valores contábeis e de mercado dos instrumentos financeiros da
Companhia em 31 de dezembro estão demonstrados a seguir:
2005
2004
Valor
Valor de
Valor
Valor de
contábil mercado contábil mercado
Caixa e bancos
3.125
3.125
3.123
3.123
Aplicações financeiras e
conta reserva
76.036
76.036
32.196
32.196
Empréstimos e
financiamentos (incluindo
os de curto prazo)
166.839
166.839 220.287
220.287
Contas a pagar - operações
de “hedge”
3.812
3.974
Obrigações com o poder
concedente (incluindo a
parcela de curto prazo)
34.330
N/D 437.056
N/D
Mútuo com parte
relacionada
258.294
258.294
N/D – Não disponível
Os valores de mercado informados em 31 de dezembro de 2005 e de 2004
não refletem mudanças subseqüentes na economia, tais como taxas de
juros e alíquotas de impostos, e outras variáveis que possam ter efeito
sobre sua determinação. Os seguintes métodos e premissas foram
adotados na determinação do valor de mercado:
 Caixa e bancos, aplicações financeiras e conta reserva - Os valores
contábeis informados no balanço patrimonial aproximam-se do valor de
mercado em virtude do curto prazo de vencimento desses instrumentos.
 Empréstimos e financiamentos - Os valores contábeis informados no
balanço patrimonial aproximam-se do valor de mercado.
 Operações de “hedge” - O método de mensuração do valor de mercado
foi apurado considerando-se a expectativa de liquidação e as taxas de
mercado vigentes na data do balanço.
 Mútuo com parte relacionada - O método de mensuração do valor de
mercado foi apurado considerando-se a expectativa de liquidação e as
taxas de mercado vigentes na data do balanço, e o valor de mercado
aproxima-se do valor contábil reportado no balanço.
u 17. EVENTO SUBSEQUENTE
Em 12 de janeiro de 2006 foi assinado com a ARTESP o Termo Aditivo e
Modificativo nº 8 (TAM 8), que estabelece a 5ª adequação do cronograma
físico-financeiro dos investimentos, onde passam a fazer parte integrante
os Contornos Alternativos Provisórios de São Roque e de Brigadeiro
Tobias, além de outras alterações, em substituição ao cronograma
componente do Termo Aditivo e Modificativo nº 7.
Além disso, o TAM 8 dá nova redação ao item 12.4 do Contrato de
Concessão, redefinindo as condições essenciais para distribuição de
dividendos.
Com a execução das obras programadas para o exercício de 2006, em
cumprimento à 5ª adequação do cronograma físico-financeiro dos
investimentos, a Administração da Companhia tem expectativa de que a
distribuição de dividendos a seus acionistas deva ocorrer a partir do
exercício de 2007.
u 18. DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2005 E DE 2004
2004
Fluxo de caixa de atividades operacionais:
2005
Lucro líquido do exercício
72.567
56.273
Ajustes para conciliar o lucro líquido ao caixa
oriundo das atividades operacionais:
Imposto de renda e contribuição social diferidos
3.056
10.552
Depreciação e amortização
73.919
72.787
Apropriação da outorga variável
10.696
10.078
Amortização dos direitos antecipados da concessão 4.724
Apropriação do custo da outorga da concessão
35.089
Variação monetária das obrigações com o poder
concedente
1.301
49.611
Variação cambial sobre empréstimos e
financiamentos
(9.242)
(5.665)
Juros sobre mútuos com partes relacionadas de
curto e longo prazos
13.396
Juros sobre empréstimos e financiamentos de
curto e longo prazos
21.848
28.829
Juros sobre contingências fiscais
9.520
354
Resultado com operação de “hedge”
8.308
Baixa do ativo imobilizado
769
104
Reversão de provisão para contingências
(39.023)
Variações nos ativos e passivos operacionais:
Contas a receber e provisão para devedores
duvidosos
35.816
(8.022)
Crédito com pessoas ligadas
(15.518)
Impostos a recuperar
1.060
(126)
Despesas antecipadas e outras
2.926
(9.693)
Fornecedores e fornecedores - partes relacionadas 4.625
1.956
Obrigações sociais e trabalhistas
(80)
292
Impostos e contribuições a recolher e provisão para
imposto de renda e contribuição social
223
983
Liquidação de provisão para contingências
(7.051)
(3.030)
Outras contas a pagar - circulante e exigível a
longo prazo
(3.186)
1.556
Caixa oriundo de atividades operacionais
225.743 206.839
Fluxo de caixa de operações de investimentos:
Aquisição de investimentos
(175)
Aquisição de ativo imobilizado
(86.936) (79.982)
Liquidação de operação de “hedge”
(4.496)
Conta reserva
3.022
2.161
Caixa aplicado nas atividades de investimento
(88.585) (77.821)
Fluxo de caixa de atividades financeiras:
Liquidação / compensação das obrigações com
o poder concedente
(21.561) (36.463)
Liquidação de mútuo
(2.679)
Empréstimos e financiamentos de curto e longo prazo:
Captação
8.646
8.907
Pagamentos
(74.700) (85.743)
Caixa aplicado nas atividades financeiras
(90.294) (113.299)
Aumento de caixa e bancos e aplicações financeiras 46.864
15.719
Caixa e bancos e aplicações financeiras 6.404
no início do exercício
22.123
Caixa e bancos e aplicações financeiras no fim do exercício
68.987
22.123
Divulgação suplementar às informações do
fluxo de caixa:
Caixa pago durante o exercício:
Juros
19.510
26.725
Imposto de renda e contribuição social
33.014
17.206
Fornecedores de imobilizado - partes relacionadas
2.482
0
Efeito da Incorporação com a Wolfson:
Ativo:
Ativo Diferido
251.709
Outros
1.441
253.150
Passivo:
Relativo a partes relacionadas
249.301
Outros
1.207
250.508
Aumento do patrimonio líquido
2.642
Diretoria
JOSÉ BRAZ CIOFFI - Diretor-Presidente
FRANCISCO MENDES DE MORAES NETO - Diretor
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