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pairment sobre o ágio com vida útil econômica indefi nida são anualmente 
testados no encerramento do exercício. Para os outros ativos não fi nancei-
ros a Companhia analisa periodicamente se existem evidências de que o 
valor contábil de um ativo não será recuperado. O valor recuperável de um 
ativo é o maior valor entre: (a) seu valor justo menos os custos que seriam 
incorridos para vendê-lo; e (b) seu valor de uso. O valor de uso é equivalen-
te ao fl uxo de caixa descontado (antes dos impostos) derivado do uso con-
tínuo do ativo até o fi nal da sua vida útil. A análise do valor recuperável é 
realizada por unidade de negócio, que é a menor unidade geradora de cai-
xa possível para a identifi cação dos fl uxos de caixa. 3.12. Resultado por 
ação: De acordo com o IAS 33/CPC 41 - Resultado por ação, a Companhia 
reconcilia o lucro líquido aos montantes usados para calcular o lucro por 
ação básico e diluído. 3.13. Ativos e passivos contingentes: Os ativos 
contingentes são reconhecidos somente quando é “praticamente certo” 
seu êxito, ou com base em decisões judiciais favoráveis, transitadas em jul-
gado. Os ativos contingentes com êxitos prováveis são apenas divulgados 
em nota explicativa. Os passivos contingentes são provisionados quando 
as perdas forem avaliadas como prováveis e os montantes envolvidos fo-
rem mensuráveis com sufi ciente segurança. Os passivos contingentes ava-
liados como perdas possíveis são apenas divulgados em nota explicativa. 
3.14. Imposto de Renda e Contribuição Social: • Impostos cor- continua

   Ajuste de 
  Reser- avaliação Pre-
 Capital va de patrimonial juízos 
 social capital “AAP” acumul. Total
Saldos em 31.12.2011 22.778 7.457 4.967 (33.216) 1.986
Aumento de capital 100 - - - 100
Reserva de ágio na
 incorporação de ações - 22.800 - - 22.800
Aquisição de
 ações em tesouraria - (18) - - (18)
Realização do “AAP” - - (4.747) 4.747 -
Lucro no período - - - 7.751 7.751
Saldos em 31.12.2012 22.878 30.239 220 (20.718) 32.619
Realização do “AAP” - - (46) 46 -
Prejuízo no período - - - (1.763) (1.763)
Saldos em 31.12.2013 22.878 30.239 174 (22.435) 30.856
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Relatório da Administração

1. Contexto operacional: A Companhia tem como objeto social a indus-
trialização, a comercialização, a importação e a exportação de micronu-
trientes e produtos intermediários para fertilizantes. 2. Base de elabora-
ção e apresentação: As demonstrações fi nanceiras consolidadas foram 
elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as normas interna-
cionais (International Financial Reporting Standards - IFRS) emitidas pelo 
International Accounting Standards Board - IASB, e as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As demonstrações fi nanceiras individuais foram elabo-
radas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. As práticas contábeis adotadas no Brasil compreen-
dem aquelas incluídas na legislação societária brasileira e os pronuncia-
mentos, as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pro-
nunciamentos Contábeis - CPC e aprovados pela CVM. Essas práticas di-
ferem das IFRS, aplicável às demonstrações separadas, somente no que 
se refere à mensuração dos investimentos em controladas, já que no Bra-
sil é pelo método de avaliação patrimonial e para fi ns de IFRS o método se-
ria a custo ou a valor justo. A preparação das demonstrações fi nanceiras 
requer o uso de certas estimativas contábeis por parte da administração da 
Companhia. As áreas que envolvem julgamento ou o uso de estimativas, 
relevantes para as Demonstrações fi nanceiras, estão demonstradas na 
nota 3.3. As demonstrações contábeis foram preparadas com base no cus-
to histórico, com exceção de caixa e equivalentes, que são mensuradas 
pelo valor justo através do resultado. Essas demonstrações contábeis são 
apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todas as 
informações apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar 
mais próximo. 3. Resumo das principais práticas contábeis: 3.1. Apura-
ção do resultado: A receita de vendas é apresentada líquida dos impos-
tos e dos descontos incidentes sobre essas. Os impostos sobre as vendas 
e descontos são reconhecidos quando há vendas faturadas. As receitas de 
vendas de produtos são reconhecidas quando o valor das vendas é men-
surável de forma confi ável, a Companhia não detém mais controle sobre a 
mercadoria vendida ou qualquer outra responsabilidade relacionada à pro-
priedade desta, os custos da transação podem ser mensurados de forma 
confi ável e é provável que benefícios econômicos fl uam para a Companhia. 
3.2. Transações em moeda estrangeira: As transações em moeda es-
trangeira são reconhecidas contabilmente, no momento inicial, pela moeda 
funcional, mediante a aplicação da taxa de câmbio à vista entre a moeda 
funcional e a moeda estrangeira na data da transação, sobre o montante 
em moeda estrangeira. Os ganhos e as perdas cambiais resultantes da li-
quidação dessas transações e da conversão de ativos e passivos monetá-
rios denominados em moeda estrangeira são reconhecidos no resultado 
do exercício. 3.3. Estimativas contábeis: Na elaboração das demonstra-
ções fi nanceiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar certos 
ativos, passivos e outras transações. A administração utilizou as melhores 
informações disponíveis na data da preparação das demonstrações. Essas 
demonstrações incluem estimativas referentes à valor de recuperação de 
ativos de vida longa, provisões necessárias para passivos contingentes, 
defi nição da vida útil dos bens do ativo imobilizado e intangível com vida útil 
defi nida, taxa de juros para refl etir o valor presente de ativos e passivos. 
3.4. Instrumentos fi nanceiros: A classifi cação dos ativos fi nanceiros 
pode ser nas seguintes categorias: Ao valor justo pelo resultado, investi-
mentos mantidos até o vencimento, empréstimos e recebíveis, ativos fi nan-
ceiros disponíveis para venda. Para os passivos fi nanceiros a classifi cação 
pode ser: ao valor justo por meio do resultado e mensurado pelo custo 
amortizado. Valor justo pelo resultado: É classifi cado nessa categoria se 
foi adquirido, principalmente, para fi ns de venda do curto prazo. Os ativos 
dessa categoria são classifi cados como ativos circulantes. A empresa pos-
sui os caixas e equivalentes classifi cados nessa categoria. Empréstimos 
e recebíveis: São ativos fi nanceiros não derivativos, com pagamentos fi -
xos ou determináveis, que não são cotados em mercado ativo. Os emprés-
timos e recebíveis da Companhia são as contas a receber de clientes. 
Mensurados pelo custo amortizado: São demonstrados pelo valor líqui-
do dos custos de transação incorridos e são subsequentemente mensura-
dos ao custo amortizado usando o método da taxa de juros efetiva. 
3.5. Caixa e equivalente de caixa: Caixa e equivalente de caixa incluem o 
caixa, os depósitos à vista e outros investimentos de curto prazo e de alta 
liquidez prontamente conversíveis em caixa com, no máximo, 90 dias. Es-
ses investimentos são mensurados a custo mais os rendimentos acumula-
dos que são obtidos. 3.6. Contas a receber de clientes e Perdas estima-
das para créditos de liquidação duvidosa: As contas a receber de clien-
tes correspondem aos valores devidos pelos clientes no curso normal dos 
negócios da Companhia. Se o prazo de recebimento é equivalente a um 

Senhores acionistas: A Nutriplant Indústria e Comércio S.A. submete à apreciação de V.Sas. as demonstrações fi nanceiras encerradas em 31 de Dezembro de 2013. 
Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2013 e 31 de Dezembro de 2012 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
  31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
ATIVO Nota 2013 2012 2013 2012
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa 4 339 112 5.113 5.193
Contas a receber de clientes 5 10.473 6.741 14.233 14.138
Estoques 6 3.771 2.475 6.227 7.341
Impostos a recuperar 7 64 4 4.932 4.777
Adiantamentos diversos  813 384 1.036 971
Outros créditos  77 169 133 51
Total do ativo circulante  15.537 9.885 31.674 32.471
Não circulante
Aplicação fi nanceira  58 58 58 58
Impostos a recuperar 7 26.228 25.968 32.041 31.780
Contas a receber de clientes 5 9.307 11.075 9.307 11.075
Partes relacionadas 24 - - 106 105
Outros créditos  61 - 224 12
  35.654 37.101 41.736 43.030
Investimentos 10 23.096 24.007 - -
Imobilizado 8 840 924 13.899 14.340
Intangível 9 13 14 12.858 12.869
  23.949 24.945 26.757 27.209
Total do ativo não circulante  59.603 62.046 68.493 70.239
Total do ativo  75.140 71.931 100.167 102.710

 Controladora Consolidado
PASSIVO E  31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 PATRIMÔNIO LÍQUIDO Nota 2013 2012 2013 2012
Circulante
Fornecedores 11 13.553 13.973 8.622 8.732
Empréstimos e fi nanciamentos 12 7.189 2.899 18.956 14.716
Obrigações trabalhistas,
 provisões e encargos 13 830 168 830 876
Obrigações fi scais 14 228 404 1.210 1.587
Contas a pagar  12 62 12 61
Adiantamentos e
 empréstimos de terceiros  456 615 948 1.023
Total do passivo circulante  22.268 18.121 30.578 26.995
Não circulante
Fornecedores 11 8.727 6.681 18.880 15.601
Empréstimos e fi nanciamentos 12 645 563 11.798 16.352
Partes relacionadas 24 7.320 6.019 108 104
Provisões para riscos
 fi scais e trabalhistas 15 1.214 2.254 1.437 2.395
Obrigações fi scais 14 3.828 5.388 4.388 6.485
Adiantamento para
 futuro aumento de capital  214 214 214 214
Encargos tributários s/ajuste
 de avaliação patrimonial 16 68 72 1.775 1.811
Outros  - - 133 134
Total do passivo não circulante  22.016 21.191 38.733 43.096
Patrimônio líquido
Capital social 17.1 22.878 22.878 22.878 22.878
Reserva de capital 17.2 30.239 30.239 30.239 30.239
Ajuste de avaliação patrimonial  174 220 174 220
Prejuízos acumulados  (22.435) (20.718) (22.435) (20.718)
Total do patrimônio líquido  30.856 32.619 30.856 32.619
Total do passivo e
 do patrimônio líquido  75.140 71.931 100.167 102.710

Demonstrações de Resultados - Exercícios fi ndos em
31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

Demonstrações das Mutações do Patrimônio Líquido - Exercícios 
fi ndos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
  31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 Nota 2013 2012 2013 2012
Receita operacional líquida 18 12.775 10.277 44.057 52.248
Custos dos produtos vendidos  (9.137) (9.176) (32.920) (42.670)
Lucro bruto  3.638 1.101 11.137 9.578
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas 19 (2.154) (2.515) (4.047) (6.100)
Despesas gerais e administrativas 21 (2.715) (1.989) (4.996) (5.518)
Resultado de equiv. patrimonial 10 (911) 1.254 - -
Outras (despesas) receitas 25 1.529 13.589 2.661 14.202
Resultado operacional antes
 do resultado fi nanceiro  (613) 11.440 4.755 12.162
Resultado fi nanceiro líquido 22 (1.768) (6.340) (7.168) (7.554)
Result. antes das prov. tributárias  (2.381) 5.100 (2.413) 4.608
I. Renda e Contrib. Social diferidos  618 2.651 650 3.143
Lucro (prejuízo) do período  (1.763) 7.751 (1.763) 7.751
Lucro (prejuízo) por ação básica (0,14) 0,62 (0,14) 0,62

Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis 
dos Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012

(Em milhares de Reais)

ano ou menos, as contas a receber são classifi cadas no ativo circulante, 
caso contrário são classifi cadas no ativo não circulante. As perdas estima-
das para créditos de liquidação duvidosa são calculadas com base nas per-
das avaliadas como prováveis, cujo montante é considerado sufi ciente para 
cobrir eventuais perdas na realização das contas a receber. As constitui-
ções e reversões são demonstradas na rubrica outras despesas e receitas 
operacionais. 3.7. Estoques: Os estoques são registrados ao custo médio 
de aquisição ou produção, sendo ajustados pelo valor realizável líquido, 
quando inferior ao custo médio. 3.8. Imobilizado: A Companhia e sua con-
trolada adotaram em 1º de janeiro de 2009 a opção do custo atribuído ao 
seu ativo imobilizado. Anteriormente a esse período, o método utilizado era 
o de custo de aquisição. Ao adotar o custo atribuído, a Companhia efetuou 
o levantamento de todos os bens que ainda estão em operação, assegu-
rando que o avaliador destacasse a vida útil remanescente e o valor resi-
dual previsto, a fi m de estabelecer o valor depreciável e a nova taxa de de-
preciação na data de adoção inicial. A contrapartida do ajuste foi registrada 
em conta do patrimônio líquido, denominada ‘Ajuste de avaliação patrimo-
nial’, reduzido pelo Imposto de Renda diferido passivo. Nos anos subse-
quentes, parte do saldo dessa conta será periodicamente transferida para 
lucros acumulados, em montante idêntico à depreciação e às baixas refe-
rentes ao ativo imobilizado, objeto de atribuição de novo valor. Esses valo-
res serão adicionados ao lucro líquido para fi ns de apuração do lucro tribu-
tável. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear 
para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil eco-
nômica, conforme os laudos realizados. A média ponderada da vida útil dos 
ativos está demonstrada a seguir: Anos
Máquinas e equipamentos Entre 2 a 23 anos
Móveis e utensílios Entre 2 a 18 anos
Veículos Entre 5 anos
Edifícios, construções, instalações e benfeitorias Entre 10 a 60 anos
Outras imobilizações Entre 1 a 10 anos
Os métodos de depreciação, as vidas úteis e os valores residuais serão re-
vistos a cada encerramento de exercício, e eventuais ajustes são reconhe-
cidos como mudança de estimativas contábeis. 3.9. Intangível: Ativos in-
tangíveis são reconhecidos pelo custo de aquisição reduzido da amortiza-
ção acumulada e eventual provisão de perda pelo valor recuperável (im-
pairment). Os direitos de uso de software são demonstrados ao valor de 
custo histórico de aquisição, sendo amortizados linearmente pela taxa de 
20% ao ano. O valor do ágio registrado em aquisição de participação socie-
tária foi fundamentado com base na expectativa de rentabilidade futura 
(goodwill). Esse ágio é decorrente da diferença entre o valor do patrimônio 
líquido contábil da empresa controlada e o valor justo devidamente avalia-
do através de laudo emitido por terceiros e fundamentado com base em ex-
pectativa de rentabilidade futura, apurado com base na projeção de resul-
tados da respectiva empresa investida, utilizando-se o critério de fl uxo de 
caixa descontado, considerando um período projetivo de dez anos. O ágio 
não é amortizado pela fundamentação de vida útil infi nita, sendo que, 
anualmente, a Companhia avalia a recuperabilidade do ágio sobre esse in-
vestimento, utilizando, para tanto, práticas consideradas de mercado, prin-
cipalmente o fl uxo de caixa descontado das unidades de negócio da em-
presa investida, dos quais foi considerada a base para o ágio. 
3.10. Investimento em controlada: Os investimentos são contabilizados 
pelo método de equivalência patrimonial a partir da data da aquisição do 
controle acionário e/ou em cuja participação a Companhia tenha infl uência 
nas decisões de sua investida. Desta forma a participação da Companhia 
nos lucros ou prejuízos de sua controlada, após a aquisição, é reconhecida 
na demonstração do resultado tendo como contrapartida o custo do inves-
timento. As movimentações acumuladas pós-aquisição são ajustadas con-
tra o custo do investimento. Ganhos não realizados em transações entre a 
Companhia e sua controlada são eliminados na participação da Compa-
nhia. As perdas não realizadas são também eliminadas, exceto quando a 
transação evidencie perda do valor recuperável do ativo transferido. 3.11. 
Redução ao valor recuperável de ativos (impairment): Os testes de im-

Demonstrações dos Fluxos de Caixa - Exercícios
fi ndos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
Fluxo de caixa das 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 atividades operacionais 2013 2012 2013 2012
(Prejuízo) / Lucro no período (1.763) 7.751 (1.763) 7.751
Ajustes para conciliar o resultado
 às disponibilidades geradas:
Depreciação e amortização 182 528 752 1.320
Resultado da equivalência patrimonial 911 (1.254) - -
Atualização monetária do PIS/COFINS (1.124) - (1.124) -
Crédito de PIS/COFINS s/ insumos (597) - (2.208) -
Valor residual do imobilizado 15 10.087 17 10.495
Impostos diferidos s/ prejuízo fi scal - (4.249) - (4.708)
Impostos diferidos s/ venda do imóvel (594) 3.564 (594) 3.564
(Reversão)/provisão
 passivos contingentes (1.040) 1.640 (958) 1.640
Juros sobre empréstimos 391 165 1.895 3.439
Impostos diferidos s/ realização do “AAP” (24) (1.966) (56) (1.999)
Ajuste a valor presente de clientes (1.609) 3.757 (1.609) 3.757
Ajuste a valor presente de fornecedores 250 (3.322) 563 (6.049)
Juros s/ fornecedores internacionais 259 - 605 -
Estoque ao valor realizável líquido - 130 - 522
Juros sobre partes relacionadas 1.301 1.065 - -
Perdas estimadas com clientes (322) 413 (322) 1.150
(Aumento) redução dos ativos
Contas a receber (33) (18.094) 3.604 (458)
Estoques (1.296) 1.638 1.115 1.685
Impostos a recuperar 1.401 (381) 2.916 (2.352)
Adiantamentos diversos (429) (145) (64) (404)
Outras contas a receber 31 122 (293) 243
Aplicações fi nanceiras - (7) - (7)
Aumento (redução) dos passivos
Fornecedores 1.117 4.601 2.001 (4.713)
Obrigações trabalhistas 662 (324) (46) (224)
Obrigações fi scais (1.122) (151) (1.860) 140
Contas a pagar (50) 29 (49) (551)
Provisões p/riscos fi scais e trabalhistas - - - (101)
Adiantamentos e empréstimos a terceiros (159) 615 (75) -
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades operacionais (3.642) 6.212 2.447 14.140
Fluxo de caixa das
 atividades de investimentos
Adições no ativo imobilizado e intangível (112) (123) (318) (566)
Caixa líquido aplicado nas
 atividades de investimentos (112) (123) (318) (566)
Fluxo de caixa das
 atividades de fi nanciamentos
Partes relacionadas - 636 - -
Adto. para futuro aumento de capital - 214 - 214
Aquisição de ações em tesouraria - (18) - (18)
Captação de empréstimos 4.300 750 10.557 5.775
Pagamento de empréstimos s/ principal (2.005) (1.899) (11.620) (5.900)
Pagamento dos juros s/ empréstimos (331) (140) (653) (2.932)
Operações com vendor
 e contas garantidas 2.017 (5.633) (493) (5.633)
Caixa líquido gerado pelas (aplicado
 nas) atividades de fi nanciamentos 3.981 (6.090) (2.209) (8.494)
Variação líquida no exercício 227 (1) (80) 5.080
Caixa e equivalentes no início do período 112 113 5.193 113
Caixa e equivalentes no fi nal do período 339 112 5.113 5.193
Variação líquida no exercício 227 (1) (80) 5.080

Demonstrações dos Valores Adicionados - Exercícios
fi ndos em 31 de Dezembro de 2013 e 2012 (Em milhares de Reais)

 Controladora Consolidado
 31/12/ 31/12/ 31/12/ 31/12/
 2013 2012 2013 2012
Receitas 17.443 25.719 55.474 77.202
Vendas de produtos 14.733 11.998 53.077 62.131
Ajuste a valor presente 1.333 (1.235) 1.020 1.492
Perdas estimadas p/ clientes duvidosos 322 (413) 322 (1.150)
Passivos contingentes 1.040 - 1.040 -
Outras receitas 15 15.369 15 14.729
Insumos adquiridos de terceiros (10.646) (11.229) (35.227) (43.235)
Custo dos produtos, das mercadorias
 e dos serviços vendidos (9.136) (5.693) (27.310) (32.366)
Materiais, energia, serviços
 de terceiros e outros (1.510) (5.536) (7.917) (10.869)
Valor adicionado bruto 6.797 14.490 20.247 33.967
Depreciação/amortização (182) (528) (748) (1.320)
Encargos tributários sobre
 reserva de reavaliação 618 2.651 650 3.143
Valor adic. líq. produzido pela Cia. 7.233 16.613 20.149 35.790
Valor adic. recebido em transf. 2.724 1.748 8.416 3.138
Resultado de equivalência patrimonial (911) 1.254 - -
Receitas fi nanceiras 3.635 494 8.416 3.138
Valor adicionado total a distribuir 9.957 18.361 28.565 38.928
Distribuição do valor adicionado
Pessoal
Remuneração direta e benefícios 2.433 2.350 4.843 7.893
FGTS 168 460 463 825
Impostos, taxas e contribuições
Federais 1.018 1.499 4.506 9.323
Estaduais 1.959 57 6.327 57
Financiadores 6.142 6.244 14.189 13.079
Lucro (prejuízo) do período (1.763) 7.751 (1.763) 7.751
Total 9.957 18.361 28.565 38.928

FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava

CNPJ nº 50.453.703/0001-43
RATIFICO

Através de seu Presidente, Sr. Amaury Silva, comunica que em face à 
regularidade de todo processado RATIFICA a contratação do seguinte 
processo: Processo nº 102/2014, Dispensa nº 064/2014, Objeto: Aqui-
sição de Material Hospitalar com a empresa Alpha Médic Comércio 
de Produtos Hospitalares  Ltda EPP- no valor global de  R$ 356,00, 
com fulcro no artigo 24, inciso IV da Lei 8666/93. Caçapava/SP, de 
12/03/2014 - Amaury Silva - Presidente da Fusam.

Cardif do Brasil Seguros 
e Garantias S.A.

CNPJ 08.279.191/0001-84
ERRATA

Em nossa publicação das Demonstrações Financeiras neste jornal na 
página 420, saíram as seguintes incorreções: no Quadro da Demonstra-
ção dos fluxos de caixa em 31 de dezembro de 2013 e 2012 (Em milha-
res de reais) na coluna de 2013: Onde se lê: Impostos pagos sobre o lucro
1.566: Leia-se: Impostos pagos sobre o lucro (2.559); Onde se lê: Caixa 
Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 1.227; Leia-se: Caixa
Líquido Gerado nas Atividades Operacionais 1.566; Onde se lê: Caixa
Líquido (Consumido) nas Atividades de investimento (258); Leia-se: 
Caixa Líquido (Consumido) nas Atividades de investimentos (597).

Cardif do Brasil Seguros Cardif do Brasil Seguros
e Garantias S.A.

CNPJ 08.279.191/0001-84
ERRATA

FUSAM - Fundação de Saúde e
Assistência do Município de Caçapava

CNPJ nº 50.453.703/0001-43
HOMOLOGAÇÃO

A FUSAM - FUNDAÇÃO DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO 
DE CAÇAPAVA, através de seu Presidente, Sr. Amaury Silva, 
HOMOLOGA a Tomada de Preços nº 004/2014 - Processo nº 
035/2014, ADJUDICANDO o objeto: Realização de Auditoria Contábil 
2013 à empresa MELO & MELO AUDITORES INDENPENDENTES no 
valor global R$ 9.700,00, tendo em vista a classifi cação apresentada 
pela Comissão Permanente de Licitação. Caçapava, 12/03/2014. 
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