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RELATÓRIO DA DIRETORIA
Em cumprimento às exigências Legais e Estatutárias, apresentamos a seguir as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009. Permanecemos ao dispor dos Senhores Acionistas para
quaisquer esclarecimentos.
Cosmópolis-SP, 08 de Abril de 2010.
A DIRETORIA.
Balanços Patrimoniais Levantados em 31 de Dezembro de 2009 e 2008
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Passivo e Patrimônio Líquido Nota explicativa
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
8
Instrumentos financeiros
derivativos de proteção
15.1
Salários e encargos sociais
Tributos a recolher
Parcelamento de tributos
9
Contas a pagar a terceiros
10
Demais contas a pagar
Total do passivo circulante
12.084
26.495 Não-circulante
4.566
4.149 Exigível a longo prazo
67
64
Empréstimos e financiamentos
8
7.540
6.393
Parcelamento de tributos
9
Contas a pagar a terceiros
10
186
177
Tributos diferidos
11 a
347.028
305.186
371.471
342.464
Provisões para contingências
12
Total do passivo não circulante
Patrimônio Líquido
13
Capital social
Reserva de capital
Reserva de reavaliação
7
Reserva legal
Reserva especial
Ajustes de avaliação patrimonial
13 e 15.1
Total do patrimônio líquido
439.653
429.067 Total do Passivo e Patrimônio Líquido
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Ativo
Nota explicativa
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
3
Contas a receber de clientes
4
Estoques
5
Tributos a recuperar
6
Tributos diferidos
11 a
Instrumentos financeiros derivativos
15.1
Demais contas a receber
Total do ativo circulante
Não-circulante
Realizável a longo prazo:
Tributos diferidos
11 a
Títulos e valores mobiliários
8
Empresas coligadas e controladas
Tributos a recuperar
6
Investimentos
Imobilizado
7
Total do ativo não circulante

Total do Ativo

2009

2008

2009

2008

6.400
8.043
38.761
11.717
1.575
1.686
68.182

26.477
9.186
40.117
7.531
1.296
801
1.195
86.603

22.678
78.140

19.447
103.245

3.464
625
5.736
1.311
1.979
113.933

7.459
2.813
639
5.784
1.745
1.805
142.937

172.851
23.172
3.277
2.294
1.460
203.054

107.045
43.606
4.408
1.902
7.747
164.708

82.437
84
26.961
3.415
9.769
122.666
439.653

82.437
84
26.961
3.415
17.163
(8.638)
121.422
429.067

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008
(Valores expressos em milhares de reais - R$)

Nota
explicativa

Capital
social

Reserva
de capital
Subvenção
para investimentos

Reserva
de
reavaliação

Saldos em 31 de Dezembro de 2007
- Divulgado
82.437
84
Mudança de prática contábil - Lei 11.638/07
15.1
Saldos em 31 de Dezembro de 2007
- Ajustado
82.437
84
Ajustes de avaliação patrimonial
13 d
Prejuízo do exercício
Compensação do prejuízo do
exercício com reserva de lucros
13 c
Saldos em 31 de Dezembro de 2008
82.437
84
Ajustes de avaliação patrimonial
13 d
Prejuízo do exercício
Compensação do prejuízo do
exercício com reserva de lucros
13 c
Dividendos propostos
Saldos em 31 de Dezembro de 2009
82.437
84
As notas explicativas são parte integrante das

Ajustes de
avaliação
Reserva Reserva
patrilegal especial
monial

Lucros
acumulados

Total

-

142.306
1.374

26.961
-

3.415
-

29.409
-

1.374

26.961
-

3.415
-

29.409
-

1.374
(10.012)
-

- 143.680
- (10.012)
(12.246) (12.246)

26.961
-

3.415
-

(12.246)
17.163
-

(8.638)
8.638
-

12.246
- 121.422
8.638
(5.882)
(5.882)

-

5.882
-

Nota explicativa
Receita Bruta das Vendas
Mercado interno
Mercado externo
Deduções da Receita Bruta
Receita Líquida das Vendas
Custo dos Produtos Vendidos
Lucro Bruto
Receitas (Despesas) Operacionais
Com vendas
Gerais e administrativas
Outras receitas operacionais, líquidas

(1.512)
122.666

2009

2008

74.554
60.869
93.676
96.755
(16.667) (15.721)
151.563 141.903
(121.324) (108.269)
30.239
33.634
(11.477)
(13.303)
7.643
(17.137)

(13.333)
(13.299)
909
(25.723)

Lucro Operacional antes do
Resultado Financeiro
13.102
7.911
Resultado Financeiro
Receitas financeiras
608
3.125
Despesas financeiras
(16.370) (15.632)
Variação monetária e cambial, líquida
16
(4.704) (13.817)
Prejuízo antes do Imposto de Renda
e da Contribuição Social
(7.364) (18.413)
Imposto de Renda e Contribuição Social
Parcela diferida
11 b
1.482
6.167
Prejuízo Líquido do Exercício
(5.882) (12.246)
Prejuízo Líquido por Ação
Componente do Capital
Social ao Final do Exercício (Em Reais)
(196,07) (408,20)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstrações do Valor Adicionado para os
Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Receitas
Vendas de mercadorias, produtos e serviços
Outras receitas

Reserva de lucros

(5.882)
(1.512)
26.961
3.415
9.769
demonstrações financeiras.

Demonstrações dos Resultados para os Exercícios
Findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008
(Valores expressos em milhares de reais - R$,
exceto lucro por ação, em R$)

Insumos Adquiridos de Terceiros (inclui os valores
dos impostos - IPI, ICMS, PIS e COFINS)
Matérias-primas consumidas
Custos dos produtos, das mercadorias
e dos serviços vendidos
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros

2009
168.230
7.643
175.873

2008
157.624
909
158.533

(26.924)

(29.281)

(82.336) (65.575)
(15.528) (17.793)
(124.788) (112.649)
Valor Adicionado Bruto
51.085
45.884
Depreciação e Amortização
(12.534) (13.817)
Valor Adicionado Líquido Produzido pela Sociedade 38.551
32.067
Valor Adicionado Recebido em Transferência
Receitas financeiras
(218)
29.859
(218)
29.859
Valor Adicionado total a Distribuir
38.333
61.926
Distribuição do Valor Adicionado
Pessoal e encargos
8.782
8.435
Impostos e taxas
15.186
9.554
Remuneração de capitais de terceiros:
Juros e aluguéis
20.247
56.183
Remuneração de capitais próprios:
Prejuízos retidos do exercício
(5.882) (12.246)
38.333
61.926
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Demonstração dos Fluxos de Caixa para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008
(Valores expressos em milhares de reais - R$)
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
2009
2008
Prejuízo líquido do exercício
(5.882) (12.246)
Ajustes para reconciliar o prejuízo do exercício
com o caixa gerado pelas atividades operacionais:
Depreciação e amortização
12.534 13.817
Resultado não realizado com instrumentos
financeiros derivativos
(801)
Ganho decorrente de perdão obtido
com a adesão ao REFIS IV
(6.680)
Imposto de renda e contribuição social diferidos
(1.482) (6.167)
Juros e atualização monetária sobre empréstimos
23.927
2.490
Juros e atualização monetária
sobre outros passivos
2.547
701
Valor residual do ativo imobilizado baixado
268
45
Variação monetária sobre títulos
mobiliários de longo prazo
(417)
(775)
Perdas relativas a prêmios pagos por
opções de compra de moeda para fins de “hedge”
1.179
(Aumento) Redução nos Ativos Operacionais
Contas a receber de clientes
1.143 13.868
Contas a receber de partes relacionadas
(3)
(64)
Estoques
1.356 (6.961)
Impostos a recuperar
(5.333) (9.645)
Instrumentos financeiros derivativos
801
Outros ativos
(491)
(231)
Aumento (Redução) nos
Passivos Operacionais
Fornecedores
3.231 11.150
Obrigações trabalhistas, impostos e
contribuições e outras contas a pagar
(1.538) (5.914)
Caixa Líquido Gerado (Aplicado)
nas Atividades Operacionais
25.160
(733)
Fluxo de Caixa das Atividades
de Investimento
Aquisição de imobilizado
(54.644) (85.841)
Aquisição de investimento
(9)
(9)
Caixa Líquido Aplicado nas
Atividades de Investimento
(54.653) (85.850)
Fluxo de Caixa das Atividades
de Financiamento
Captação de financiamentos - terceiros
211.327 183.393
Pagamento de financiamentos
(194.553) (71.154)
Pagamento de dividendos e juros
sobre o capital próprio
(1.512) (2.841)
Prêmios pagos por opções de compra
de moeda para fins de “hedge”
- (1.179)
Pagamento de impostos parcelados
(5.846)
Caixa Líquido Gerado pelas
Atividades de Financiamento
9.416 108.219
Aumento (Redução) Líquido(a) do Saldo
de Caixa e Equivalentes de Caixa
(20.077) 21.636
Caixa e Equivalentes de
Caixa no Início do Exercício
26.477
4.841
Caixa e Equivalentes de
Caixa no Fim do Exercício
6.400 26.477
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

Notas Explicativas às Demonstrações Financeiras para os Exercícios Findos em 31 de Dezembro de 2009 e 2008 (Valores em milhares de reais - R$, exceto se indicado de outra forma)
1. Contexto Operacional: A Sociedade tem como atividade a exploração
agrícola da cana-de-açúcar com vistas à produção de açúcar e álcool, cuja
comercialização é efetuada nos mercados interno e externo. 2. Apresentação das Demonstrações Financeiras e Sumário das Principais Práticas
Contábeis: As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas em conformidade com as práticas contábeis adotadas no Brasil e
com observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações
e incorporam as alterações trazidas pelas Leis nº 11.638/07 e nº 11.941/09.
2.1. As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade são:
a) Apuração do resultado: O resultado é apurado pelo regime de competência. Os tributos diferidos foram reconhecidos considerando as alíquotas
vigentes para o imposto de renda e a contribuição social sobre os prejuízos
fiscais e as diferenças temporárias entre o lucro contábil e tributável, na extensão em que sua realização seja considerada provável (Nota 9).
b) Ativo circulante e realizável a longo prazo: Os estoques são demonstrados ao custo médio das compras ou produção, inferior aos custos de reposição ou aos valores de realização. Os demais ativos são apresentados ao
valor de realização, incluindo, quando aplicável, os rendimentos auferidos.
c) Permanente: Demonstrado ao custo acrescido dos encargos financeiros
elegíveis para capitalização combinado com os seguintes aspectos:
• Depreciação de bens do imobilizado pelo método linear e exaustão do ativo imobilizado - cultura permanente às taxas anuais mencionadas na Nota
5. Durante a safra as taxas de depreciação são duplicadas em relação ao
período de entressafra; • Reavaliação de bens do imobilizado efetuada com
base em avaliação realizada por peritos independentes, conforme mencionado na Nota 6. d) Passivo circulante e exigível a longo prazo: Demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável,
dos correspondentes encargos e variações cambiais incorridos. Os juros
sobre empréstimos e financiamentos obtidos para investimentos são capitalizados até a data em que o bem financiado entra em operação. e) Uso de
Estimativas: A preparação das demonstrações financeiras de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil requer da Administração da Sociedade o uso de estimativas para o registro de certas transações que afetam
os ativos, passivos, receitas e despesas registrados, bem como a divulgação das demonstrações financeiras. Os resultados efetivos dessas transações, quando de sua efetiva realização em períodos subseqüentes, podem
divergir dessas estimativas. As principais estimativas relacionadas às demonstrações financeiras referem-se ao registro de provisões para pagamento de participação nos resultados aos funcionários, para pagamento de
comissões e para contingências fiscais e trabalhistas, impostos diferidos e à
depreciação e amortização do ativo imobilizado, valor justo de instrumentos
financeiros derivativos, projeções de resultados futuros que suportam a realização dos tributos diferidos e a análise de realização (impairment) dos ativos de longo prazo. 2.2. Novos pronunciamentos contábeis editados em
2009 e que entrarão em vigor a partir de 2010: Com o advento da Lei nº
11.638/07, que atualizou a legislação societária brasileira para possibilitar o
processo de convergência das práticas contábeis adotadas no Brasil com
aquelas constantes nas normas internacionais de contabilidade (IFRS), novas normas e pronunciamentos técnicos contábeis vêm sendo expedidos
em consonância com os padrões internacionais de contabilidade pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC. Até a data da preparação destas
demonstrações financeiras, 29 novos pronunciamentos técnicos e 12 interpretações técnicas haviam sido emitidos pelo CPC e aprovados por Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade - CFC, para aplicação
mandatória a partir de 2010. Os CPC’s e ICPC’s que poderão ser aplicáveis
à Sociedade, considerando-se suas operações, são:
CPC
Título
CPC 16 Estoques
CPC 20 Custos de Empréstimos
CPC 23 Políticas Contábeis, Mudanças de Estimativa e Retificação de
Erro
CPC 24 Evento Subseqüente
CPC 25 Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes
CPC 26 Apresentação das Demonstrações Contábeis
CPC 27 Ativo Imobilizado
CPC 29 Ativo Biológico e Produto Agrícola
CPC 30 Receitas
CPC 32 Tributos sobre o Lucro
CPC 33 Benefícios a Empregados
CPC 37 Adoção inicial das normas internacionais de contabilidade
CPC 38 Instrumentos financeiros: reconhecimento e mensuração
CPC 39 Instrumentos financeiros: apresentação
CPC 40 Instrumentos financeiros: evidenciação
CPC 43 Adoção inicial dos pronunciamentos técnicos CPC 15 a 40.
PME
Contabilidade com Pequenas e Médias Empresas
ICPC
Título
08
Contabilização da Proposta de Pagamento de Dividendos
09
Demonstrações Contábeis Individuais, Demonstrações Separadas, Demonstrações Consolidadas e Aplicação do Método de
Equivalência Patrimonial
10
Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à
Propriedade para Investimento dos Pronunciamentos Técnicos
CPC’s 27, 28, 37 e 43
A Administração da Sociedade está analisando os impactos das alterações
introduzidas por esses novos pronunciamentos. No caso de ajustes decorrentes da adoção das novas práticas contábeis a partir de 1º de janeiro de
2010, a Sociedade irá avaliar a necessidade de calcular os efeitos que seriam produzidos em suas demonstrações financeiras de 2009, para fins de
comparação.
3. Caixa e Equivalentes de Caixa
2009
2008
Caixa e bancos
5.307
26.427
Aplicações financeiras
1.093
50
Total
6.400
26.477
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008, essa conta é composta pelos montantes de caixa e de fundos mantidos em contas bancárias e em aplicações financeiras de liquidez imediata (prazo original inferior a 90 dias). O saldo de
bancos compreende também valores em moeda estrangeira em processo
de fechamento de câmbio, utilizados para pagamentos de compromissos no
início do mês subseqüente ao encerramento do exercício. As aplicações financeiras representam títulos e valores mobiliários registrados ao custo,
acrescido dos rendimentos auferidos até a data dos balanços, ajustados ao
valor de mercado, quando aplicável.
4. Contas a Receber de Clientes
2009
2008
Clientes no país
8.026
4.138
Clientes no exterior
5.991
5.743
Duplicatas descontadas
(5.974)
(695)
8.043
9.186
Os valores a receber vencem em até 30 dias e não há créditos em atraso.
5. Estoques
2009
2008
Produtos acabados
6.706
9.609
Almoxarifado
4.636
4.188
Adiantamento a fornecedores
9.625
5.910
Tratos culturais
17.794
20.410
38.761
40.117
6. Tributos a Recuperar
2009
2008
ICMS
5.894
4.995
PIS e COFINS
12.636
8.234
Outros
727
695
Total
19.257
13.924
Parcela circulante
11.717
7.531
Parcela não circulante
7.540
6.393
Todos os impostos são considerados realizáveis no curso normal das operações da Sociedade.

7. Imobilizado
Taxas médias
2009
2008
anuais de
Custo Depreciação
Valor
Valor
depreciação reavaliado acumulada
líquido líquido
Terrenos e
propriedades
155.753
- 155.753 155.494
Edifícios e
benfeitorias
4%
15.149
(9.170)
5.979
6.140
Máquinas,
instalações e
equipamentos
13%
74.856
(41.793) 33.063 28.785
Móveis e utensílios
10%
3.116
(2.221)
895
813
Equipamentos
de transporte
16%
11.496
(8.079)
3.417
3.008
Cultura permanente 26%
50.714
(18.745) 31.969 25.954
Outros
26
26
26
Imobilizado em
andamento
115.926
- 115.926 84.966
427.036
(80.008) 347.028 305.186
No período de safra, é calculada depreciação acelerada para
máquinas, instalações e equipamentos. As imobilizações em andamento
correspondem a instalações em construção e a equipamentos industriais
em fase de montagem. A depreciação da cultura permanente (lavouras de
cana-de-açúcar) é calculada pelo prazo de cinco anos, a partir do início dos
cortes, de acordo com a produtividade decrescente das lavouras, a qual é
baseada em históricos de produção (iniciando no 1º corte com o percentual
de amortização de 27% e o último com 14%). Em 15 de agosto de 2003, foi
aprovado laudo de avaliação de terrenos e propriedades, emitido por peritos avaliadores independentes, cujo montante da mais valia de R$ 134.526
foi registrado em reserva específica no patrimônio líquido e posteriormente
capitalizada consoante Assembléia Geral Extraordinária - AGE realizada em
21 de novembro de 2003. Em AGE de 20 de outubro de 2006, foi aprovado
novo laudo de avaliação emitido por peritos avaliadores independentes, sobre terrenos e propriedades, o qual resultou em um aumento do valor de
custo reavaliado, no montante de R$ 26.974, cuja contrapartida foi a crédito
de reserva de reavaliação. Em 31 de dezembro de 2009, a conta de terrenos e propriedades inclui mais valia em decorrência de reavaliações no
montante líquido de R$ 147.402. No exercício findo em 31 de dezembro de
2009, a Sociedade capitalizou encargos financeiros no montante de
R$ 14.952 (R$ 11.649 em 2008). Em 31 de dezembro de 2009 e 2008, bens
do ativo imobilizado no montante de R$ 164.417 (R$ 142.879 em 2008) encontravam-se gravados em garantia de empréstimos e financiamentos da
Sociedade. Estes itens são representados, em sua grande maioria, por
equipamentos e instalações industriais, maquinários e implementos agrícolas. Adicionalmente, o montante de R$ 140.793 em terras foi oferecido em
garantia de créditos rurais securitizados, registrados no passivo circulante e
exigível a longo prazo.
8. Empréstimos e Financiamentos
Modalidade
Encargos
2009
2008
Capital de giro
Variação do CDI e juros de 0,46%
a 2,00% ao mês (2008 - variação
do CDI e juros de 0,54% a
1,54% ao mês)
5.145 12.504
Capital de giro
Juros de 8,50% a 11% ao ano +
variação do dólar norte-americano
(2008 - Juros de 0,98% a 3,04%
ao mês + variação do dólar
norte-americano) 10.672 24.905
Menos - Instrumentos
financeiros derivativos
Variação do dólar
de proteção cambial
norte-americano
(193)
Crédito Rural
Variação do IGP-M
(limitada a 9,5% ao ano)
e juros de 4,88% ao ano 18.653 18.996
FINEM/FINAME
TJLP + juros de 8,61% ao ano
(2008 - juros de 8,79% ao ano) 96.052 77.532
Pré-pagamento
de exportação
Juros de 8,55% ao ano +
variação do dólar norte-americano 10.076
Pré-pagamento
de exportação
Variação do CDI e juros de
0,40% ao ano (2008-Variação
do CDI e juros 0,84% ao ano) +
variação do dólar norte-americano 16.380 24.963
Mais (menos) Instrumentos
financeiros
derivativos de
Variação do dólar
proteção cambial
norte-americano
2.285
(4.683)
Nota crédito
exportação
Variação do CDI e juros de
0,21% a 0,60% ao mês
(2008 - Variação do CDI e juros
de 0,25 % a 1,88% ao mês) 86.500 49.493
Nota crédito
exportação
Variação do IRP e juros
de 0,83% ao mês
6.729
Nota crédito
exportação
Juros de 16,08% ao ano
5.214
Outros
Juros de 1,60% ao ano
(2008 - Juros de 2,28% ao ano)
14
44
Total
250.991 210.290
Passivo circulante
78.140 103.245
Exigível a longo prazo
172.851 107.045
As parcelas de longo prazo têm a seguinte composição por ano de vencimento:
2009
2008
2010
17.931
2011
73.499
17.115
2012
26.299
14.484
2013
9.932
7.052
2014
8.335
6.328
2015 a 2022
54.786
44.135
172.851 107.045
O financiamento de Crédito Rural está garantido por título securitizado no
montante de R$ 4.566 (R$ 4.149 em 2008), classificado na rubrica de Títulos e Valores Mobiliários no realizável a longo prazo, o qual está sujeito a
atualização pelo IGP-M e por juros de 12% ao ano. O FINEM/FINAME está
garantido pelos bens do ativo imobilizado objeto do contrato e os demais
empréstimos por notas promissórias e avais dos diretores. Os instrumentos
financeiros derivativos classificados como redutores dos empréstimos referem-se a mecanismos de proteção de variação cambial contratados com o
propósito específico e exclusivo de proteção dos empréstimos aos quais se
vinculam. Referidos instrumentos são avaliados pela curva da taxa de câmbio contratada, sendo a respectiva atualização registrada mensalmente
como redutora das despesas financeiras no resultado do exercício. Determinados contratos de empréstimos estão sujeitos a certas condições restritivas anuais e contemplam cláusulas, entre outras, que requerem que a Sociedade mantenha determinados índices financeiros dentro de parâmetros
preestabelecidos. A Sociedade obteve “waiver” dos bancos em relação aos
índices financeiros não atendidos na data de encerramento das demonstrações financeiras e, portanto, não há risco de vencimento antecipado de
qualquer empréstimo. 9. Parcelamento de Tributos: Em 2007 a Sociedade
aderiu ao Programa de Parcelamento Incentivado - PPI, do Estado de São
Paulo, visando equalizar e regularizar passivos tributários relativos ao
ICMS. Consoante referido programa foi aprovado o pagamento parcelado
desse tributo em 120 meses, com vencimento final em 2017, atualizado pela
taxa SELIC. Em 2009 a Sociedade aderiu ao programa REFIS IV, referente
ao parcelamento e à quitação de débitos tributários com remissão ou redução de juros e anistia de multas, total ou parcialmente. A adesão ao programa visa equalizar e regularizar os passivos tributários por meio de um sistema especial de parcelamento de suas obrigações tributárias e
previdenciárias ainda não parcelados, acrescidos do saldo remanescente

do Parcelamento Especial - PAES. Os novos parcelamentos terão vencimento final em 2019 e o saldo remanescente do PAES terá seu vencimento
final em 2013, ambos atualizados pela taxa SELIC. Em 31 de dezembro de
2009, os montantes totais relacionados às obrigações fiscais,
previdenciárias e ao PPI, objeto de parcelamento, são respectivamente de
R$ 10.211 (R$ 24.272 em 2008), R$ 3.541 (R$ 9.388 em 2008) e R$ 15.156
(R$ 15.730 em 2008). As parcelas a vencer no longo prazo têm a seguinte
composição, por ano de vencimento:
2009
2008
2010
5.785
2011
5.836
5.785
2012
5.572
5.785
2013
3.708
5.785
2014
2.167
5.785
2015 em diante
5.889
14.681
23.172
43.606
No exercício findo em 31 de dezembro de 2009 houve redução de passivos
tributários no montante de R$ 22.686, em decorrência da Sociedade ter
aderido ao REFIS IV, sendo R$ 6.680 de ganho reconhecido no resultado
do exercício e R$ 16.006 com o uso de ativos diferidos de Imposto de Renda e Contribuição Social relativos a saldos de Prejuízo Fiscal e base negativa da Contribuição Social. 10. Contas a Pagar a Terceiros: Decorrem de
acordos de confissão de dívida, firmados em 2003, para pagamento entre
72 e 120 parcelas mensais, atualizadas pela variação da Taxa de Juros de
Longo Prazo - TJLP, em decorrência da transferência de créditos tributários
a terceiros não homologados pelas autoridades fiscais. Em 31 de dezembro
de 2009 e de 2008, as parcelas a longo prazo têm a seguinte composição
por ano de vencimento:
2009
2008
2010
1.258
2011
1.311
1.258
2012
1.311
1.892
2013
655
3.277
4.408
11. Imposto de Renda e Contribuição Social: a) Em 31 de dezembro, o
imposto de renda e a contribuição social diferidos estão representados por:
2009
2008
Diferenças IRPJ/CSLL Diferenças IRPJ/CSLL
temporárias Diferidos temporárias Diferidos
Ativo:
Prejuízo fiscal
36.640
9.160
72.092
18.023
Base Negativa de
contribuição social
35.589
3.203
71.089
6.398
Provisão para
contingências
3.811
1.296
9.911
3.370
Imposto de renda e
contribuição social
diferidos - ativo
13.659
27.791
Passivo:
Depreciação acelerada
incentivada
2.801
952
5.595
1.902
Aumento de vida útil
de bens do imobilizado
3.947
1.342
Imposto de renda e
contribuição social
diferidos - passivo
2.294
1.902
Conforme legislação vigente, os saldos de prejuízo fiscal e de base negativa da contribuição social a serem compensados com lucros tributáveis futuros, têm a compensação limitada anualmente a 30% do lucro tributável.
Os ativos e passivos diferidos de imposto de renda e contribuição social,
citados acima, são reconhecidos contabilmente levando-se em consideração sua realização provável, a partir de projeções de resultados futuros,
elaboradas com base em premissas internas e cenários econômicos futuros
que podem, portanto, sofrer alterações. b) Reconciliação do imposto de renda e contribuição social - Os encargos de imposto de renda e contribuição
social são reconciliados com as alíquotas vigentes, como segue:
2009
2008
Prejuízo antes do imposto de renda e da
contribuição social
(7.364) (18.413)
Alíquota vigente
34%
34%
Imposto de renda e contribuição social às
alíquotas vigentes
2.504
6.260
Reconciliação para a taxa efetiva:
Perdas com instrumentos financeiros
derivativos contratados
(1.020)
Crédito extemporâneo de ICMS tributado em
exercícios anteriores e outras diferenças permanentes (
2) (
93)
Despesa efetiva de imposto de renda e contribuição social 1.482
6.167
12. Contingências: A Sociedade é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis, tributários e outros em andamento, e está discutindo essas
questões tanto na esfera administrativa quanto na judicial, as quais, quando
aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as
eventuais perdas decorrentes desses processos são estimadas e
atualizadas pela administração, amparada pela opinião de consultores legais externos. a) Provisão para contingências: Em 2007 foram reconhecidos passivos relacionados a contingências de competência de exercícios
anteriores, relativas a ações trabalhistas movidas por ex-funcionários e representantes comerciais e a tributos e contribuições diversos (ITR, PIS,
COFINS e IPI). Em 31 de dezembro de 2009, referidas provisões totalizam
R$ 1.460 (R$ 7.747 em 2008), líquidas dos respectivos depósitos judiciais e
acrescidas dos respectivos encargos moratórios. A significativa redução em

Banco
Itaú BBA
Itaú BBA
Itaú BBA
Subtotal

Banco
Itaú BBA
Itaú BBA
Itaú BBA
Subtotal
Itaú BBA
Itaú BBA
Itaú BBA
Subtotal
Opção “call”:
Itaú BBA
Total

Início
09/09/08
09/09/08
10/09/08

Início
09/09/08
09/09/08
10/09/08

Vencimento
01/09/10
01/09/11
31/08/12

30/10/08
27/11/08
11/12/08

26/08/09
23/09/09
07/10/09

30/12/08

16/01/09

Antônio Carlos Coutinho Nogueira - Vice-Presidente
Luiz Antonio Nogueira
Paulo Nogueira Junior

US$
mil
3.000
3.000
3.000
9.000
1.000
1.000
500
2.500

31/12/2009
Taxa
US$
fixada
2,1153
2,3551
2,5311
31/12/2008
Taxa
US$
fixada
2,1153
2,3551
2,5311

7.953
19.453

15.2. Ativos e passivos expostos à variação cambial: O quadro abaixo
resume os ativos e passivos denominados em moeda estrangeira (dólares
norte-americanos - US$), consignados no balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2009 e 2008:
2009
2008
US$ mil
US$ mil
equivaequivaR$
lentes
R$
lentes
Ativos:
Caixa e equivalentes de caixa
1.224
703 22.432
9.599
Contas a receber
5.991
3.441
5.743
2.457
Instrumentos financeiros derivativos
801
343
Total dos ativos
7.215
4.144 28.976 12.399
Passivos:
Empréstimos e financiamentos
(23.744) (13.636) (44.992) (19.252)
Instrumentos financeiros derivativos
- (7.459) (3.192)
Total dos passivos
(23.744) (13.636) (52.451) (22.444)
Exposição líquida passiva
(16.529) (9.492) (23.475) (10.045)

Conselho da Administr
ação
Administração
Paulo Nogueira-Neto - Presidente
José Bonifácio Coutinho Nogueira Filho

Vencimento
01/09/10
01/09/11
31/08/12

US$
mil
3.000
3.000
3.000
9.000

Felício Cintra do Prado Junior
Sergio Luis Coutinho Nogueira

2009 se deveu à desistência da discussão judicial em função da adesão ao
programa de reparcelamento de tributos REFIS IV. b) Perdas possíveis:
A Sociedade possui ações de natureza tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda classificados pela Administração e seus consultores
jurídicos como possíveis, para os quais não há provisão constituída, conforme composição a seguir:
2009
2008
Tributárias
8.018
8.609
Cíveis
3.031
2.319
Trabalhistas e previdenciárias
2.008
1.380
13.057
12.308
As contingências tributárias referem-se, principalmente, a discussões relacionadas com atualização monetária de ICMS e imposto de renda e contribuição social de competência de exercícios anteriores. As contingências
cíveis referem-se, substancialmente, a processos ambientais, de reintegração de posse, danos morais, entre outros. As contingências trabalhistas e
previdenciárias referem-se, substancialmente, a pleitos de indenizações diversas movidos por ex-funcionários da Sociedade. 13. Patrimônio Líquido
e Dividendos - a) Capital social: O capital subscrito e integralizado é composto por 30.000 ações ordinárias nominativas com valor de R$ 2.747,90
cada. b) Dividendos: O Estatuto Social assegura aos acionistas direito a
dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício, calculado segundo a legislação societária. c) Reserva especial: A reserva especial refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados até 2003,
acrescido de retenções de lucros subseqüentes, a fim de atender ao projeto
de crescimento dos negócios estabelecido no plano de investimentos da
Sociedade, conforme orçamento de capital proposto pelos Administradores
da Sociedade e aprovado em assembléia de acionistas. Em 31 de dezembro
de 2009, “ad referendum” da assembléia geral de acionistas que aprovará
as contas do exercício, a administração da Sociedade destinou o montante
de R$ 5.882 do saldo da reserva especial de lucros para a compensação do
prejuízo apurado no exercício e distribuição de dividendos a partir da reserva especial no montante de R$ 1.512. d) Ajustes de avaliação
patrimonial: Os seguintes ajustes de avaliação patrimonial foram
registrados em 31 de dezembro de 2008.
2008
Prêmios pagos por opções de compra de moeda (1)
(1.179)
Perdas não realizadas em contratos a termo de moeda (2)
(7.459)
Ajuste líquido
(8.638)
(1) Refere-se a prêmios pagos por opções de compra de moeda estrangeira
efetuados em 2008 com o objetivo de proteção de vendas contratadas para
embarque em 2009 (vide nota explicativa no 15); (2) Refere-se a perdas não
realizadas com instrumentos financeiros derivativos relativos a contratos a
termo de moeda estrangeira efetuados em 2008 com o objetivo de proteção
de vendas contratadas para embarque em 2009 (vide nota explicativa
nº 15). Referidos valores se realizaram no exercício findo em 31 de dezembro de 2009 em função da liquidação dos respectivos contratos. 14. Cobertura de Seguros (Não Examinada pelos Auditores Independentes):
Em 31 de dezembro de 2009, a cobertura de seguros para os bens do ativo
imobilizado relacionada com incêndio e riscos de engenharia é de
R$ 54.252 (R$ 140.823 em 2008), para incêndio dos estoques é de
R$ 15.800 (R$ 15.800 em 2008) e danos diversos para veículos administrativos e veículos agrícolas é de R$ 11.780 (R$ 19.707 em 2008), sendo considerada suficiente pela Administração para cobrir os riscos envolvidos.
Esta avaliação considera expectativas da Administração, por esse motivo
não foi examinada pelos auditores independentes. Não é mantida a cobertura de seguros para as lavouras de cana-de-açúcar face ao baixo risco de
ocorrência de sinistros, conforme avaliação da administração da Sociedade. 15. Instrumentos Financeiros - 15.1. Considerações gerais sobre
gerenciamento de riscos: A Sociedade dispõe de políticas e procedimentos para administrar, através da utilização de instrumentos financeiros, os
riscos de mercado relacionados com variação cambial e volatilidade dos
preços do açúcar no mercado internacional de “commodities”, inerentes a
seus negócios. Tais políticas são acompanhadas pela Administração e referendadas pelo Conselho de Administração e incluem: (a) procedimentos de
gerenciamento e monitoramento contínuo dos níveis de exposição em função dos volumes de vendas contratadas; (b) estimativas do valor de cada
risco tendo por base os limites de exposição cambial e dos preços de venda
do açúcar estabelecidos; e (c) previsão de fluxos de caixa futuros e o estabelecimento de limites de alçada de aprovação para a contratação de instrumentos financeiros destinados à precificação de produtos e à proteção contra variação cambial e volatilidade dos preços. Conforme tais políticas, os
instrumentos financeiros derivativos podem ser contratados com a finalidade de negociação, de proteção de ativos ou passivos financeiros denominados em moeda estrangeira ou para precificar e proteger as operações de
exportação de açúcar da Sociedade contra riscos de variação cambial e de
flutuação do preço do açúcar no mercado internacional. As operações contratadas não ultrapassam os volumes e valores de vendas a entregar junto a
clientes e têm por objetivo assegurar níveis mínimos de rentabilidade às
vendas futuras. A Sociedade gerencia ativamente as posições contratadas,
a fim de permitir que sejam feitos ajustes nas posições firmadas em resposta às condições de mercado, operando nos mercados futuros e de opções
da bolsa de Nova Iorque - Nybot (ICE). A determinação do valor justo (“fair
value”) dos instrumentos financeiros contratados pela Sociedade e suas
controladas é efetuada com base em metodologia padrão no mercado, com
base em informações obtidas junto às instituições financeiras e preço cotado em mercado ativo. Em 31 de dezembro havia saldos patrimoniais relacionados a contratos a termo, conforme mencionado na nota explicativa nº 8,
como demonstrado a seguir: a) Contratos a termo de moeda estrangeira
(NDF balcão - Cetip - posição comprada) para proteção de passivos em
moeda estrangeira - Vide nota explicativa no 8:

2,3100
2,4500
2,6000

Prêmio
pago
Prêmio
pago
240
135
375

2,3956

Valor de
referência
nocional
5.224
5.224
5.224

Valor da
curva
5.957
5.991
6.009

Valor de
referência
nocional
7.011
7.011
7.011

Valor da
curva
5.420
5.427
5.503

2.337
2.337
1.169

2.168
2.277
1.205

18.586

18.586

469
844

Efeito
acumulado
ganho (perda)
(733)
(767)
(785)
(2.285)
Efeito
acumulado
ganho (perda)
1.591
1.584
1.508
4.683
169
60
(36)
193
4.876

Referidos ativos e passivos foram atualizados e registrados nas demonstrações financeiras à taxa de R$ 1.741 por US$ 1,00 em 31 de dezembro de
2009 (R$ 2.337 por US$ 1,00 em 2008).
15.3. Aplicações financeiras
As aplicações financeiras são representadas substancialmente por Certificados de Depósito Bancário - CDBs indexados ao Certificado de Depósito
Interbancário - CDI, com características de alta liquidez e circulação no
mercado, firmados com instituições financeiras que atendem aos critérios
de avaliação de riscos da Sociedade.
16. Variação Monetária e Cambial, Líquida
Variação monetária e cambial ativa
Variação monetária e cambial passiva
Total

2009
2008
3.934
26.734
(8.638) (40.551)
(4.704) (13.817)
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Parecer dos Auditores Independentes
Aos Acionistas e Administradores da Usina Açucareira Ester S.A.
Cosmópolis - SP
1. Examinamos os balanços patrimoniais da Usina Açucareira Ester S.A.,
levantados em 31 de dezembro de 2009 e de 2008, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos
de caixa e dos valores adicionados 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. 2. Nossos exames foram conduzidos de acordo
com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e compreenderam: (a) o
planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume das transações e o sistema contábil e de controles internos da Sociedade; (b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros
que suportam os valores e as informações contábeis divulgados; e (c) a

avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas
adotadas pela administração da Sociedade, bem como da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 3. Em nossa opinião,
as demonstrações financeiras referidas no parágrafo 1 representam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Usina Açucareira Ester S.A. em 31 de dezembro de 2009 e
2008, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líqui-

do, os seus fluxos de caixa e os valores adicionados nas operações correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil. Campinas, 08 de abril de 2010.
Deloitte Brasil Auditores Independentes Ltda.
CRC nº 2 SP 000164/O-4
Edgar Jabbour
Contador - CRC nº 1 SP 156465/O-9

