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GABINETE DO MINISTRO

RETIFICAÇÃO

Na Portaria no 795, de 5 de setembro de 2012, publicada no
DOU de 6 subsequente, Seção 1, páginas 4 e 5, no anexo I, item 6.3,
letra f, onde se lê: ..., "realizar reuniões ordinárias trimestralmente"...
leia-se: ..., "realizar reuniões semestralmente"....

Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento

.

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS
GERAIS DE SÃO PAULO

BALANÇO PATRIMONIAL 2012

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Aos acionistas,
Submetemos à apreciação de V.Sas. o Relatório da Admi-

nistração e das Demonstrações Financeiras da Companhia de En-
trepostos e Armazéns Gerais de São Paulo - CEAGESP, relativo ao
exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

A Administração prosseguiu com os trabalhos iniciados ob-
jetivando equacionar e superar algumas dificuldades originadas, so-
bretudo, da falta de recursos financeiros para a adequação e mo-
dernização da infraestrutura operacional e tecnológica da Companhia
e para o treinamento e aperfeiçoamento do seu quadro funcional.

Apesar das grandes dificuldades, a Companhia gera seus
recursos financeiros de sua própria operação. Para 2013 a Admi-
nistração prevê o prosseguimento do programa de redução de des-
pesas e ampliação de suas receitas operacionais, além de incrementar
esforços para promoção de ajuste de contas com o Governo do Estado
de São Paulo, no que se refere à recuperação de valores pagos em
decorrência de ações trabalhistas de responsabilidade daquele órgão.
Prevê também a revisão e redefinição do Planejamento Estratégico da
Companhia, de modo a assegurar um crescimento gradativo e sus-
tentado.

Atuando nas atividades de entrepostagem e armazenagem, as
receitas operacionais líquidas e outras receitas da Companhia atin-
giram a importância de R$ 73.336 mil em 2012, representando uma
redução de 7,49% em relação ao exercício anterior. Na atividade de
entrepostagem com uma receita operacional líquida e outras receitas
no valor de R$ 42.865 mil, registraram queda de 19,48% devido à
suspensão do Fundo de Melhorias em 2012 que consiste em uma
parceria operacional com os permissionários a qual teve origem na
criação do Conselho Gestor do Fundo de Melhorias do ETSP (en-
treposto) em 2010, visando a modernização, adequação da infraes-
trutura e das condições de comercialização em seus entrepostos; ape-
sar de suspenso a Companhia realizou diversas obras como reca-
peamento asfáltico, reformas nos sanitários públicos, recondutora-
mento de cabos de alta e média tensão e em 2013 esta parceria será
restabelecida. Na atividade de armazenagem a receita operacional
líquida e outras receitas no total de R$ 26.471 mil, houve aumento de
8,38% sendo que o incremento foi em função da movimentação do
açúcar e milho.

O investimento realizado na Companhia no ano de 2012, no
valor de R$ 10.808 mil, um novo recorde de investimentos na Com-
panhia desde sua federalização, em 1997, superior ao recorde anterior
de 2011. Basicamente, atendeu às necessidades imediatas de ade-
quação da infraestrutura e das condições de comercialização em seus
entrepostos e Unidades armazenadoras que consiste principalmente
nas obras de reforma e recuperação da estrutura de concreto do MLP,
sistema de proteção contra incêndio, recapeamento asfáltico do en-
treposto, sistema de exaustão e captação de pó e aquisição de má-
quinas de limpeza para Unidade armazenadora, reforma dos sanitários
públicos do entreposto e da Ceasa de Ribeirão Preto, reconduto-
ramento de cabos de alta e média tensão, implantação de ponto
eletrônico e atualização da infraestrutura e softwares.

O custo dos serviços prestados e das despesas gerais e ad-
ministrativas, inclusive as financeiras, atingiu em 2012 a importância
de R$ 77.230 mil contra R$ 71.851 mil em 2011 com destaque para:
a) diminuição em despesas com pessoal (R$ 40.167 mil em 2012
contra R$ 48.797 mil em 2011), principalmente em razão da re-
classificação da mão de obra em própria e de terceiros, pertinentes às
contas de recuperação no rateio das despesas de limpeza, segurança,
fiscalização e manutenção do entreposto; aumento em relação ao
pagamento de acordo coletivo de trabalho 2012/2013 que reajustou os
salários em 4,99% e o pagamento da avaliação de desempenho dos
funcionários; b) serviços de terceiros (R$ 12.214 mil em 2012 contra
R$ 7.680 mil em 2011) o aumento se deve aos reajustes contratuais
ocorridos no período e à reclassificação da mão de obra em própria e
de terceiros; c) gastos gerais (R$ 3.448 mil em 2012 contra R$ 6.876
mil em 2011), a redução decorre de lançamentos provenientes das
conciliações contábeis de valores dispendidos pela Companhia re-
ferentes a processos trabalhistas movidos por ex-funcionários cujas
matérias são de responsabilidade do Governo do Estado de São Pau-
lo: Complementação de Aposentadoria, Corrida de Faixa, Pensão e
Licença Prêmio; d) despesas financeiras (R$ 7.376 mil em 2012
contra uma reversão de R$ 21.231 mil em 2011), a reversão da
despesa em 2011 é fruto de benefícios concedidos na adesão da
Companhia ao PPI-PMSP (Programa de Parcelamento Incentivado da
Prefeitura Municipal de São Paulo) e adesão ao REFIS 4 (Programa
de Recuperação Fiscal) junto à Procuradoria Geral da Fazenda Na-
cional e à Receita Federal do Brasil. Em 2012 foram efetuadas atua-
lizações do PPI, das parcelas do REFIS 4 e do imposto de renda e
contribuição social sobre o lucro líquido referente ao exercício de
2011, bem como realizações de encargos financeiros provenientes de
empréstimos de recursos destinados a financiar o capital de giro da
Companhia, tais empréstimos foram realizados através de antecipação
de receita de concessionário da Companhia e em instituição financeira
conceituados; e) constituição das provisões para contingências cíveis,
trabalhistas e fiscais que resultaram em 2012 numa reversão de R$
139 mil e em 2011 no valor de R$ 104 mil, obtendo uma diminuição,
sobretudo, pela atualização dos valores de processos trabalhistas exis-
tentes.

A rede de entrepostos da Companhia registrou elevação de
3,7% no volume comercializado em 2012 em relação a 2011. Foram
comercializadas 4.183 mil toneladas de hortifrutícolas, flores e pes-
cados registrando um volume financeiro de R$ 6.850 milhões com
crescimento de 12,49% em relação ao exercício de 2011.

No Entreposto da Capital, central de abastecimento respon-
sável por 81,3% do volume total comercializado da rede de en-
trepostos e principal entreposto da América Latina, foram comer-
cializadas 3.401 mil toneladas de hortifrutícolas, flores e pescado,
registrando um volume financeiro de R$ 5.720 milhões com cres-
cimento de 13,9% em relação aos R$ 5.020 milhões negociados no
exercício de 2011. O setor de frutas continua sendo o mais repre-
sentativo, movimentando cerca de 53% do total comercializado, se-
guido pelo setor de legumes que representa 26% do volume de co-
mercialização. Em 2012 houve elevação do fluxo financeiro em todos
os setores, o setor de flores liderou o crescimento percentual com
28,26%, seguido por diversos 20,63%, verduras 16,88%, frutas
14,52%, legumes 9,23% e pescados 1,87%. No decorrer do exercício
de 2011 o Entreposto da Capital recebeu produtos procedentes de 16
países, 21 estados e 1.450 municípios. A rede de entrepostos CEA-
GESP disponibilizou diariamente na mesa dos consumidores em 2012
cerca de 13.943 toneladas de alimentos que contribuíram novamente
para impulsionar a economia, gerando empregos, renda e sem dúvida,
uma alimentação muito mais saudável. Os preços apresentaram ele-
vação mesmo com o aumento do volume comercializado, apesar do
aumento populacional, mais pessoas tiveram acesso aos produtos co-
mercializados na CEAGESP em razão da elevação da renda e da
procura por alimentos mais saudáveis.

O bom desempenho nas Unidades de entrepostagem do in-
terior, com elevação do fluxo financeiro de 6,8% atingindo R$ 1.300
milhões negociados em relação a 2011 que foi de R$ 1.070 milhões
e a quantidade ofertada registrou queda de 2,19% no volume de
comercialização, apesar disso contribuiu para os bons resultados da
rede de entrepostos. As Unidades de Marília e São José dos Campos
foram os principais destaques positivos em volumes comercializados.

O índice de ocupação das áreas comerciais da rede de entrepostagem
do interior foi elevado de 85,11% em janeiro de 2012 para 88,74%
em dezembro.

A rede armazenadora superou as expectativas na estocagem
de produtos agrícolas e industriais, bem como no resultado financeiro
no ano de 2012. Estes resultados foram decorrentes de maior re-
cebimento de produtos, com crescimento de 3,4%, com volume de
907.697 toneladas, superando os últimos três anos, proporcionado
pela permanência média de mercadoria em estoque, com crescimento
de 16,7% em relação a 2011. Destacou-se o volume de entrada de
açúcar, com crescimento de 12,1% e milho com 19,7%, em com-
paração ao ano anterior.

O faturamento das Unidades armazenadoras registrou cres-
cimento de 11,5% em relação a 2011 no valor de R$ 30.498 mil em
contrapartida a R$ 27.350 mil do ano de 2011, o maior dos últimos
cinco anos. Este desempenho foi motivado pela política de plane-
jamento adotado para o melhor desempenho das Unidades, resultando
na otimização das instalações por meio de "contratos de reserva de
espaços". A permissão remunerada de uso para as Unidades de-
ficitárias ocasionou redução de custos de manutenção e, principal-
mente, a redefinição da estocagem de outros produtos em decorrência
da mudança do perfil agrícola e dos problemas climáticos das regiões
produtoras de grãos do Estado de São Paulo na última safra, como
exemplo, o caso do Graneleiro de Avaré com participação relevante
na estocagem de açúcar.

Em virtude da relevância da CEAGESP no segmento de
armazenagem no Estado de São Paulo, e em atendimento à Instrução
Normativa nº 041/2010 e 029/2011 do Ministério da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento, as Unidades Armazenadoras da Rede estão
sendo certificadas, dentro do cronograma estabelecido pela empresa.
Encerrou-se o ano de 2012 com 5 Unidades armazenadoras cer-
tificadas e 4 em processo de certificação. A Unidade de Jaguaré/São
Paulo foi certificada em 22 de outubro de 2010, as Unidades de
Araraquara-sede e Tatuí foram certificadas em 21 de junho de 2011 e
as Unidades de Avaré e Palmital foram certificadas em 19 de junho
de 2012. Estão em processo de certificação com auditorias realizadas
a Unidade de Tupã, as Unidades de Araraquara-Armazém Anexo,
Araraquara-Armazém Tutóia e Unidade de Engenheiro Schmidt/São
José do Rio Preto.

Na permanente busca no atendimento aos clientes na pres-
tação dos serviços, e em consonância à demanda do mercado, foi
ampliado o serviço de classificação oficial de produtos de origem
vegetal, credenciados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento, estando a CEAGESP habilitada para a emissão de
laudos para milho, soja, trigo, arroz, feijão, ervilha, lentilha, girassol
e sorgo. Em 2012 o MAPA deu parecer favorável para a inclusão de
mais 7 produtos que são: alho, cebola, kiwi, maçã, pêra, uva fina de
mesa e uva rústica. Os postos de classificação estão localizados em
São Paulo (Jaguaré) e em Tatuí.

Em 2012 a Coordenadoria de Sustentabilidade deu conti-
nuidade aos trabalhos de 2011, ampliando as ações do Banco CEA-
GESP de Alimentos dentre as ações sociais desenvolvidas pela Com-
panhia. No decorrer do ano o Banco CEAGESP de Alimentos doou
na capital e região metropolitana de São Paulo 2.073 mil quilos de
alimentos para 160 entidades cadastradas, gerando 1.133 atendimen-
tos.

A Associação de Apoio à Infância e à Adolescência Nossa
Turma beneficiou 195 crianças e adolescentes na faixa etária de 2 a
18 anos, moradores da região próxima ao ETSP, com ações de reforço
escolar e lazer educativo, no desenvolvimento de vários projetos de
Educação Infantil, Educação Ampliada e Escolinha de Futebol. Atra-
vés do Projeto para alfabetização de adultos - EJA - atingiu de forma
satisfatória cerca de 20 jovens e adultos.

A Associação desenvolveu ações que envolveram não só os
familiares das crianças como também outros indivíduos da comu-
nidade local, com ações de saúde, segurança alimentar, aulas de
artesanato, atividades culturais e jogos esportivos que somaram 590
atendimentos.

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

Nota 2012 2 0 11 Nota 2012 2 0 11

AT I V O PA S S I V O

Ativo Circulante Passivo Circulante

Disponível 1.786 4.268 Fornecedores 14 15.082 8.249
Empréstimos a pagar 15 2.500 -

Clientes e usuários 4 13.639 11 . 8 4 6 Provisão para férias e encar-
gos

16 4.201 4.963

Impostos a recuperar /compen-
sar

5 267 369 Contribuições sociais a reco-
lher

17 2.626 1.782

Estoques 6 655 742 Obrigações fiscais a recolher 18 7.499 9.529
Encargos a pagar 19 1.612 1.544

Outros valores 7 1.092 877 Adiantamento de clientes 20 2.146 -
Despesas diferidas 8 1.087 734 Contas a pagar 21 6.286 6.270
Total do Ativo Circulante 18.526 18.836 Total do Passivo Circulante 41.952 32.337

Ativo Não Circulante
Realizável a Longo Prazo Passivo Não Circulante

Depósitos judiciais 9 57.357 51.033 Outras Obrigações 22 46.606 44.730
Impostos a recuperar 5 3 189 Empréstimos a pagar 23 1.875 -
Outros valores 10 28.396 30.649 Adiantamento de clientes 24 1.789 -

Provisão para contingênciais 25 24.800 28.236
Total do Realizável a Longo Prazo 85.756 81.871 Total do Passivo Não Circulante 75.070 72.966
Investimentos 11 251 251
Imobilizado 12 181.883 174.228 Patrimônio Líquido
Intangível 13 1.315 1.634

Capital social 26 137.041 137.041
Total do Ativo Não Circulante 269.205 257.984 Reserva de reavaliação 20.233 20.802

Reserva Legal 26 621 621
Reserva de Lucros a realizar 26 12.067 12.367
Recursos aumento de capital 26 747 686
Total do Patrimônio Líquido 170.709 171.517

TOTAL DO ATIVO 287.731 276.820 TOTAL DO PASSIVO + PL 287.731 276.820

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.
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COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
Em milhares de reais)

Nota 2012 2 0 11

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA 73.009 78.925
Custo dos serviços prestados e produtos vendidos 3b (40.352) (51.128)
LUCRO BRUTO 32.657 27.797
(DESPESAS) RECEITAS OPERACIONAIS 3b
Com vendas (8) (13)
Gerais e administrativas (28.721) (28.352)
Honorários da administração 30 (663) (644)
Outras despesas operacionais (100) (685)
Outras receitas operacionais 328 3.699
(DESPESAS)/RECEITAS OPERACIONAIS (29.164) (25.995)
RESULTADOS ANTES DAS DESPESAS FINANCEIRAS, LÍQUIDAS 3.493 1.802
Despesas Financeiras (7.376) (9.365)
Receitas Financeiras 2.274 22.878
RESULTADO FINANCEIRO (5.102) 13.513
LUCRO/PREJUÍZO OPERACIONAL (1.609) 15.315
Contribuição Social 3h (10) (1.084)
Imposto de Renda 3h - (1.813)
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) DO EXERCÍCIO (1.619) 12.418
LUCRO LÍQUIDO (PREJUÍZO) POR AÇÃO 3j (0,05) 0,36

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE (Em milhares de
reais)

2012 2 0 11

Lucro/Prejuízo líquido do exercício (1.619) 12.418
(+) Realização da Reserva de Reavaliação 570 570
Lucro / Prejuízo líquido abrangente (1.049) 12.988
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO
(Em milhares de reais)

Capital
Social

Recursos
para Au-
mento de
Capital

Reserva
de Rea-
valiação

Reser-
va Le-

gal

Reserva
de Lucros
a Realizar

Lucros ou
Prejuízos
Acumulados

To t a l

EM 31 DE DEZEMBRO DE
2009

180.161 181 21.941 (54.708) 147.575

Adiantamento p/futuro Aumen-
to de Capital da União apro-
vado Lei 12.174/09

11 . 3 9 9 11 . 3 9 9

Apropriação de juros sobre an-
tecipações

201 201

Realização da reserva de rea-
valiação

(569) 569

Prejuízo do exercício (762) (762)
EM 31 DE DEZEMBRO DE
2010

180.161 11 . 7 8 1 21.372 (54.901) 158.413

Redução de capital (54.901) 54.901
Aumento do capital social 11 . 7 8 1 ( 11 . 7 8 1 )
Apropriação de juros sobre an-
tecipações

686 686

Realização da reserva de rea-
valiação

(570) 570

Lucro Líquido do exercício 12.418 12.418
Transferências para reservas: 621 12.367 (12.988)
Reserva legal 621 (621)
Reserva de lucros a realizar 12.367 (12.367)
EM 31 DE DEZEMBRO DE
2 0 11

137.041 686 20.802 621 12.367 171.517

Apropriação de juros sobre an-
tecipações

61 61

Realização da reserva de rea-
valiação

(570) 570

Reserva Legal
Realização da Reserva de Lu-
cros a Realizar

(300) 300

Ajustes de exercícios anterio-
res

749 749

Prejuízo do exercício (1.619) (1.619)
EM 31 DE DEZEMBRO DE
2012

137.041 747 20.232 621 12.067 170.708

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZÉNS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA MÉTODO INDIRETO
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO
(Em milhares de reais)

2012 2 0 11
Atividades operacionais
Resultado líquido ajustado
Prejuízo/Lucro líquido (1.619) 12.419
Depreciação e amortização 5.754 6.921
Resultado líquido de alienação de imobilizado (16) 364
Reversão da provisão para contingências (3.436) 758
Variação monetária líquida 6.029 3.821
(Aumento) redução do ativo operacional
Contas a receber - processos trabalhistas (6.306) (5.384)
Contas a receber - alienação de imóveis 936 (283)
Contas a receber - Clientes (1.793) (1.147)

Estoques (87) (55)
Impostos a Recuperar 299 (216)
Despesas diferidas (353) (57)
Outros créditos 975 209
Aumento (redução) do passivo operacional
Contas correntes credores (23) (2.178)
Fornecedores 6.834 2.822
Impostos, encargos e contribuições a recolher 913 (8.768)
Obrigações fiscais a recolher (7.009) (9.432)
Adiantamento de clientes 3.881 -
Contas a pagar 39 (7)
Provisões para férias e encargos (949) 524
Caixa gerado (aplicado) nas atividades operacionais 4.243 3 11
Atividades de investimentos
Imobilizado
Aquisição de imobilizado (10.808) (9.014)
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de investimentos (10.808) (9.014)
Atividades de financiamentos
Variação monetária s/ reserva para aumento de capital 61 686
Empréstimos obtidos 5.000 -
Pagamento de empréstimo obtido (978) -
Caixa gerado (aplicado) nas atividades de financiamentos 4.083 686

Aumento do saldo de disponibilidades (2.482) (8.017)

Caixa equivalentes de caixa no início do período 4.268 12.285
Caixa equivalentes de caixa no fim do período 1.786 4.268
Variação de caixa e equivalentes de caixa (2.482) (8.017)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE
2012 E DE 2011

(Em milhares de reais)
1. CONTEXTO OPERACIONAL
1.1. Objeto
A Companhia é uma sociedade de economia mista regida pela legislação a ela aplicável e pelo

seu estatuto onde opera no âmbito do sistema estadual de abastecimento de produtos agropecuários e
pesqueiros atuando na guarda e conservação de mercadorias de terceiros em armazéns, silos e fri-
goríficos e na instalação de entrepostos para, sob sua administração, permitir o uso remunerado de seus
espaços para a comercialização destes produtos por terceiros.

Executa, ainda, serviços complementares de promoção de novos projetos e estudos destinados à
melhoria das necessidades do sistema de abastecimento através de convênios elaborados com órgãos
públicos.

Em 02 de janeiro de 1998 ocorreu a transferência das ações da Companhia, até então de
propriedade do Estado de São Paulo, para a União através do contrato de Assunção da Dívida firmado
ao amparo da Lei nº 9.496, de 11 de setembro de 1997.

1.2. PERSPECTIVAS DO DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO DA CEAGESP
Durante o processo de transferência de suas ações, citado no item 1.1 destas Notas Explicativas,

a CEAGESP foi incluída no PND - Programa Nacional de Desestatização do Governo Federal e assim
permanece sem qualquer desdobramento, o que causa crescentes dificuldades à sua gestão, especialmente
no que se refere a tomar decisões que possam reverter o quadro de dificuldades financeiras que a
Companhia enfrenta em consequência de inúmeras ações judiciais movidas por ex-funcionários, ori-
ginários da gestão do governo estadual, reclamando pelo pagamento de Licença Prêmio, Corrida de
Faixa, Pensão e Complementação de Aposentadoria, induzindo-a a implementar um planejamento es-
tratégico de curto prazo em razão dessas dificuldades.

Em 2012 foi assinado termo aditivo ao Contrato de Promessa de Venda e Compra de ações do
Capital Social da CEAGESP, celebrado entre a União e o Estado de São Paulo, conforme processo nº
17944.000405/97-32. O Estado assumiu a responsabilidade de ressarcir a União por qualquer passivo
que cumulativamente não tenha sido considerado na avaliação para fixar o valor definitivo da CEA-
GESP, tenha como causa fatos ocorridos anteriormente à data da transferência das ações; e reduza o
valor do patrimônio líquido da CEAGESP ("Superveniências passivas"). Ainda segundo o termo aditivo,
o Estado comprometeu-se a efetuar o pagamento direto das complementações de proventos de apo-
sentadorias e pensões aos ex-empregados da CEAGESP que satisfaçam os requisitos estabelecidos no
art. 8º da Lei Estadual nº 8.794, de 19 de abril de 1994 ("Complementações"). O Estado assumirá o ônus
das complementações amparadas em decisões judiciais transitadas em julgado, mediante incorporação do
benefício na folha de pessoal do Estado (quando se tratar de prestações vincendas), ou então mediante
o ressarcimento direto à CEAGESP (quando se tratar de prestações vencidas já pagas em juízo), o que
possibilitará ressarcir-se dos valores pagos por consequência das decisões judiciais nos processos tra-
balhistas de Licença Prêmio, Corrida de Faixa, Pensão e Complemento de Aposentadoria movidos pelos
ex-funcionários que somam, até 31/12/2012, R$ 53.559 mil dos quais R$ 43.345 mil depositados
judicialmente e R$ 10.214 mil são relativos a processos já transitados em julgado, conforme observado
nas Notas Explicativas 9 e 10.

A Administração da CEAGESP trabalha com a perspectiva de que, no ano de 2013, com a
assinatura do termo aditivo, a exclusão do PND será viabilizada.

Com o objetivo de incrementar as receitas durante o ano de 2013, a Administração da CEA-
GESP desenvolve ações no sentido de viabilizar o aproveitamento de áreas operacionalmente inativas em
função de mudanças ocorridas na geografia e no perfil da produção agrícola paulista, direcionando-as
para novas demandas identificadas no mercado. Em paralelo, e com o mesmo objetivo de incrementar
receitas no ano de 2013, a Administração está projetando um trabalho mais firme no sentido de estreitar
e viabilizar parcerias operacionais com os permissionários para garantir a sua modernização, como a
criação do Conselho Gestor do Fundo de Melhoria do ETSP em 2010 visando melhor adequação da
infraestrutura e das condições de comercialização em seus entrepostos, esta parceria foi suspensa em
2012 e será reativada em 2013; e nesse sentido a meta é atualizar as Unidades armazenadoras até o fim
de 2013, garantindo que elas recebam a certificação que o Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento reserva para o segmento, como verificado em 2012 o aumento de 11,5% no faturamento
em relação a 2011, sendo que o incremento foi em função da movimentação de açúcar e de milho
proporcionado pela permanência de mercadoria em estoque, destinação de áreas desativadas e contratos
de reservas de espaço. Até o ano de 2012 foram certificadas 5 Unidades armazenadoras e 4 em processo
de certificação e a expectativa para 2013 é de aumentar a utilização das Unidades armazenadoras.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações contábeis foram preparadas e estão sendo apresentadas de acordo com as

práticas contábeis adotadas no Brasil, as quais incluem as disposições da Lei das Sociedades por Ações
e normas e procedimentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis - CPC.

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As principais práticas contábeis são assim resumidas:
a. As demonstrações contábeis são apresentadas em reais (R$), sendo esta a moeda funcional e

de apresentação da Companhia;
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b. Apuração do Resultado - As receitas e despesas são apropriadas pelo regime de competência,
observando-se o critério "Liquidez e Natureza" financeira, incluindo os efeitos das variações monetárias
computados sobre ativos e passivos indexados;

c. Ativos e Passivos circulante e não circulante - Os ativos são demonstrados pelos valores de
realização e os passivos pelos valores conhecidos ou calculáveis, incluindo quando aplicáveis, os
rendimentos e/ou encargos correspondentes, calculados a índices ou taxas oficiais, bem como, os efeitos
de ajustes de ativo para valor de mercado ou de realização. Os valores realizáveis ou exigíveis no curso
do período subsequente estão classificados como Ativos ou Passivos Circulantes;

d. Operações de Crédito a Receber e Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa - Os
títulos a receber estão demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, reconhecendo, quando
aplicável, as atualizações com base em índices contratuais, que requerem a análise periódica das carteiras
de créditos. A provisão para créditos de liquidação duvidosa é considerada suficiente pela Administração
da Companhia e atende aos critérios estabelecidos para cobrir eventuais perdas;

e. Outros Ativos - Os investimentos estão demonstrados ao valor de aquisição ou aplicação
acrescido, quando aplicável, dos rendimentos e das variações monetárias auferidos, calculados em base
"pro rata" dia incorridos até a data do balanço;

f. Imobilizado de uso e Intangível - O ativo imobilizado de uso é demonstrado ao custo de
aquisição, deduzido das respectivas depreciações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo
com a vida útil estimada dos bens, conforme nota explicativa nº 12. O ativo intangível composto por
gasto com marca e direito de uso é demonstrado ao custo de aquisição, deduzido das respectivas
amortizações acumuladas, calculadas pelo método linear de acordo com a legislação, devem ser mantidas
neste grupo até a sua efetiva baixa;

g. Redução ao Valor Recuperável dos Ativos não Financeiros ("Impairment") - É reconhecido
como perda quando o valor de um ativo ou de uma unidade geradora de caixa registrado contabilmente
for maior do que o seu valor recuperável, ou de realização. As perdas com "Impairment", quando
aplicável, são registradas no resultado do exercício em que forem identificadas. Nos exercícios findos em
31 de dezembro de 2012 e 2011 não existem indícios de redução do valor recuperável dos ativos não
financeiros. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ativos com o objetivo de
avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável;

h. Imposto de Renda e Contribuição Social - A provisão para imposto de renda (IRPJ) é
constituída com base nos rendimentos tributáveis pela alíquota de 15% acrescido do adicional de 10%
para lucros excedentes a R$ 240 mil no exercício fiscal. A provisão para contribuição social sobre o
lucro líquido (CSLL) das Companhias é de 9% sobre o lucro tributável;

i. Obrigações e Provisões de Contingências - As obrigações com terceiros são demonstrados
pelos valores conhecidos ou calculáveis, reconhecendo, quando aplicáveis, os correspondentes encargos
e variações monetárias, previstas contratual ou legalmente, incorridos até a data do balanço. As provisões
de contingências são constituídas nas demonstrações contábeis com base na opinião do Departamento
Jurídico e da Administração, quando for considerado provável o risco de perda de uma ação judicial ou
administrativa e sempre que os montantes envolvidos forem mensuráveis com suficiente segurança. As
provisões classificadas como perdas possíveis pelo Departamento Jurídico estão divulgadas na nota
explicativa nº 21, sendo efetuado passivo com base na perda histórica, enquanto aquelas classificadas
como perda remota não são passíveis de provisão ou divulgação; e

j. Lucro por ações - O lucro por ação é calculado com base nas quantidades de ações do capital
social integralizado nas datas das demonstrações contábeis.

4. CLIENTES E USUÁRIOS

2012 2 0 11
Contas a Receber Clientes - Unidades 3.372 2.120
Contas a Receber - Usuários 10.273 9.760
Valores em Cobranças 235 255
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosos (241) (289)

13.639 11 . 8 4 6

DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDO-
SA

2012

Saldo em 31.12.2011 (289)
(+) Provisões constituídas no exercício (2.482)
(-) Reversões no exercício 2.530
Saldo final em 31.12.2012 (241)

5. IMPOSTOS A RECUPERAR/COMPENSAR

2012 2 0 11
Curto prazo Longo prazo Curto prazo Longo prazo

Crédito de ICMS a Compensar 1 - 15 -
Imposto de Renda na Fonte - 1 70 141
CSLL a Restituir - 3 - 48
IRPJ Estimativa a Compensar 11 2 - - -
CSLL Estimativa a Compensar 11 9 - - -
Outros Impostos a Recuperar 7 - 172 -
COFINS/PASEP a Recuperar - - 8 -
COFINS a Recuperar - - 6 -
Imposto de Renda a Compensar - Lei 10833/03 23 - 81 -
Contribuição Social a Compensar - Lei 10833/03 5 - 17 -
COFINS a Compensar - Lei 10833/03 - - - -
PASEP a Compensar - Lei 10833/03 - - - -

267 4 369 189

6. ESTOQUES

2012 2 0 11
Estoques de Vendas 5 6
Almoxarifado 650 736

655 742

7. OUTROS VALORES

2012 2 0 11
Cauções para Garantias Diversas 17 17
Correntistas Devedores 636 241
Outros Créditos a Curto Prazo 244 294
Adiantamentos Encargos Pessoal 195 325

1.092 877

Na rubrica "Outros créditos a curto prazo" estão registrados os valores a receber, principalmente
das Prefeituras Municipais, por venda de imóveis. Eventuais inadimplências são demandadas judicial ou
administrativamente e conduzidas negociações para sua liquidação. Não há provisão para créditos de
liquidação duvidosa, pois o bem é garantia real para Companhia.

8. DESPESAS ANTECIPADAS

2012 2 0 11
Prêmios de Seguros a Vencer 380 362
Gastos Gerais Antecipados 707 372

1.087 734

Os valores registrados em "Despesas Antecipadas" são principalmente a contratação de seguros
relativos a bens móveis, imóveis, equipamentos e mercadorias de terceiros, conforme observado na Nota
Explicativa nº 26.

9. DEPÓSITOS JUDICIAIS - LONGO PRAZO

2012 2 0 11
Depósitos Judiciais de Processos Cíveis 687 594
Depósitos Judiciais Trabalhistas - CEAGESP 8.145 13.337
Depósitos Judiciais Trabalhistas - Terceirizadas 5.180 5.156
Depósitos Judiciais Trabalhistas - Governo do Estado de São Paulo 43.345 31.946

57.357 51.033

O saldo da rubrica "Depósitos Judiciais Trabalhistas - Governo do Estado de São Paulo",
compreende os depósitos judiciais referentes às ações de Licença Prêmio, Pensão, Corrida de Faixa e
Complementação de Aposentadoria de ex-funcionários da CEAGESP. De acordo com o Contrato de
Promessa de Venda e Compra de Ações do Capital Social da CEAGESP e pareceres do Departamento
Jurídico, esses créditos serão repassados à CEAGESP, pela União, após a incorporação dos mesmos no
montante da dívida do Governo do Estado de São Paulo, refinanciada pela União.

10. OUTROS VALORES - LONGO PRAZO

2012 2 0 11
Realizáveis por Venda de Imóveis 2.684 3.621
Contas a Receber Clientes e Usuários 14.129 12.276
Causas Judiciais Trabalhistas - Governo do Estado de São Paulo 25.682 26.907
Convênio Projeto Mesa 29 29
Outros Valores 1 92
(-) Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (14.129) (12.276)

28.396 30.649

DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA
- LONGO PRAZO

2012

Saldo em 31.12.2011 (12.276)
(+) Provisões constituídas no exercício (159.445)
(-) Reversões no exercício 157.592
Saldo em 31.12.2012 (14.129)

O saldo do grupo "Outros Valores - Longo Prazo" registra, basicamente, os valores cor-
respondentes ao Governo do Estado de São Paulo, decorrentes dos processos trabalhistas referentes à
Licença Prêmio, Pensão, Corrida de Faixa e Complementação de Aposentadoria de ex-funcionários de
responsabilidade do Governo do Estado de São Paulo, passíveis de recebimento junto à União, conforme
observado nas Notas Explicativas 1.2 e 9. Em "Realizáveis por Venda de Imóveis" estão registrados os
valores a receber das Prefeituras Municipais. Eventuais inadimplências são demandadas judicial ou
administrativamente e conduzidas negociações para sua liquidação. Não há provisão para créditos de
liquidação duvidosa, pois o bem é garantia real para a Companhia.

11. INVESTIMENTOS
A Companhia possui 6.197.058 ações ordinárias nominais da Companhia de Seguros do Estado

de São Paulo - Cosesp, entre outras, registradas em seu balanço pelo custo de aquisição. Por de-
terminação do Decreto nº 1.068, de 2 de março de 1994, os investimentos da Companhia estão
depositados no Fundo Nacional de Desestatização - FND, sendo acompanhados pelo BNDES - Banco
Nacional de Desenvolvimento Social.

2012 2 0 11
Participação Voluntária Permanente 238 238
Participação Voluntária Semipermanente 4 4
Participação Decreto Incentivos Fiscais 9 9

251 251
(-) Provisão para perdas - -

251 251

12. IMOBILIZADO

2012 2 0 11
Taxa de deprecia-

ção
Custo corri-

gido
Depreciação

acumulada
Valor líqui-

do
Valor líqui-

do
Te r r e n o s 71.198 - 71.198 69.429
Edificações 2% 254.277 (172.003) 82.274 86.382
Equipamentos e Instalações 10% 4 3 . 11 3 (40.049) 3.064 3.634
Ve í c u l o s 20% 816 (752) 64 11 6
Móveis e Utensílios 10% 6.436 (4.840) 1.596 1.998
Bens Cedidos em Comodato 10% 2.626 (738) 1.888 1.912
Benfeitorias Bens de 3º 2% a 10% 2.875 (2.150) 725 772
Obras em Andamento 21.074 - 21.074 9.985

402.415 (220.532) 181.883 174.228

A Companhia possui unidades em alguns municípios do Estado de São Paulo assim iden-
tificadas:

34 Unidades armazenadoras operacionais.
01 Unidade armazenadora frigorífica.
01 Unidade de entrepostagem na capital.
05 Unidades frigoríficas e fábrica de gelo.
12 Unidades de entrepostagem no interior (Ceasas).
05 Terrenos.
Partes das unidades operacionais estão instaladas em terrenos doados por órgãos públicos e

registradas pelo valor constante da documentação legal. Encontra-se em andamento o processo de
regularização das pendências dos terrenos doados por órgãos públicos.

Em 1996, a Companhia reavaliou os ativos instalados em unidades operacionais, cuja do-
cumentação se encontra formalizada.

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO IMOBILIZADO 2012
Saldo em 31.12.2011 174.228
(+) Aquisições ocorridas no exercício 13.133
(-) Baixas de bens ocorridas no exercício ( 11 7 )
(-) Depreciações no exercício (5.378)
(+) Baixas de depreciações no exercício 17
Saldo em 31.12.2012 181.883
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13. INTANGÍVEL

2012 2 0 11
Taxa de depre-

ciação
Custo corrigi-

do
Depreciação

acumulada
Valor líquido Valor lí-

quido
Direitos de Propriedades 10% a 20% 3.517 (2.206) 1 . 3 11 1.627
Marcas e Patentes 10% 70 (66) 4 7

3.587 (2.272) 1.315 1.634

DEMONSTRAÇÃO DA MUTAÇÃO DO INTANGÍVEL 2012
Saldo em 31.12.2011 1.634
(+) Aquisições ocorridas no exercício 58
(-) Baixas de bens ocorridas no exercício -
(-) Amortizações no exercício (377)
Saldo em 31.12.2012 1.315

14. FORNECEDORES

2012 2 0 11
Serviços Médicos e Odontológicos 2 -
Mão-de-Obra 134 11 2
Materiais e Serviços 7.177 3.715
Serviços de Limpeza 5.731 2.727
Serviços de Vigilância 1.431 1.081
Seguradoras 386 363
Pessoa Física 221 251

15.082 8.249

15. EMPRÉSTIMOS A PAGAR

2012 2 0 11
Empréstimos Banco do Brasil 2.500 -

2.500 -

Em 2012 foram realizados empréstimos de recursos destinados a financiar o capital de giro da
Companhia, no valor total de R$ 5.000 mil e está sendo pago mensalmente. No curto prazo estão
registrados R$ 2.500 mil e R$ 1.875 mil no longo prazo, conforme nota explicativa nº 23. O empréstimo
foi realizado em instituição financeira, em 24 parcelas e vencimento final em 15.09.2014. Sobre o saldo
devedor incidem juros remuneratórios à taxa nominal de 1,533% ao mês, correspondentes a 20,029%
efetivos ao ano.

16. PROVISÕES TRABALHISTAS FÉRIAS E ENCARGOS
Com base na folha de pagamento da Companhia constituíram-se as provisões trabalhistas

referentes a direitos trabalhistas relevantes.

2012 2 0 11
Provisão para Férias e Encargos 4.201 3.797
Provisão para Contribuição Social - 1.166

4.201 4.963

17. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS A RECOLHER

2012 2 0 11
INSS - Empresa - Empregados 957 885
INSS - Autônomos e Sindicatos 23 35
IPREM - Empresa - Empregados - 2
FGTS - Empresa 318 282
FGTS - Autônomos e Sindicatos 5 8
PASEP a Recolher 99 70
COFINS a Recolher 458 324
INSS - Lei n° 9711/98 e OS n° 203/99 240 170
INSS - 15% - Lei n° 9876 7 6
Parcelamento de IR a recolher 356 -
Parcelamento de CSLL a recolher 163 -

2.626 1.782

Os saldos de "Parcelamento de IR a recolher" e "Parcelamento de CSLL a recolher" cor-
respondem a IRPJ e CSLL do exercício de 2011, calculados sobre a base de cálculo, já deduzidas as
compensações de base negativa e as retenções por órgãos públicos. O parcelamento foi realizado no mês
de dezembro de 2012 na Secretaria da Receita Federal em 60 vezes. O total devido está registrado no
passivo circulante e não circulante, sendo que o saldo devedor em 31.12.2012 de IRPJ é de R$ 1.758 mil
e de CSLL R$ 810 mil, conforme nota explicativa nº 22.

18. OBRIGAÇÕES FISCAIS A RECOLHER

2012 2 0 11
Imposto de Renda na Fonte - Empregados 513 456
IRPJ a Recolher - 1.813
CSLL a Recolher - 1.084
Imposto de Renda na Fonte - Terceiros 4 -
ISS de Terceiros 125 103
Impostos e Taxas Municipais - 103
ISS - Companhia 76 58
Impostos Retidos - Lei 10833/03 994 727
PPI - Programa Parcelamento Incentivado/PMSP 4.892 4.499
REFIS - Programa Recuperação Fiscal/PASEP-COFINS 895 686

7.499 9.529

Os valores registrados na conta "PPI - Programa de Parcelamento Incentivado/PMSP" referem-
se a débitos de IPTU renegociados e devidos à Prefeitura Municipal de São Paulo atualizados até a data
de encerramento do Balanço. O saldo de "IRPJ a Recolher" e "CSLL a Recolher" foram transferidos para
"Parcelamento de IRPJ" e "Parcelamento de CSLL", conforme notas explicativas nºs 17 e 22.

19. ENCARGOS A PAGAR

2012 2 0 11
Ordenados a pagar 63 1
Acordos Trabalhistas e Judiciais a Pagar 1.549 1.534
Processos Judiciais e Trabalhistas - 8

1.612 1.544

O saldo de "Acordos Trabalhistas e Judiciais a Pagar" corresponde a parcelamentos e acordos
judiciais realizados pela Companhia, decorrentes de processos trabalhistas movidos por ex-funcionários
e funcionários de empresas terceirizadas em que a CEAGESP tem responsabilidade subsidiária.

20. ADIANTAMENTO DE CLIENTES

2012 2 0 11
Correntistas Credores - SERBOM 2.146 -

2.146 -

Em 2012 foi realizado adiantamento do cliente Serbom Armazéns Gerais e Frigoríficos Ltda, no
valor líquido de R$ 4.938 mil. Foram antecipadas 24 parcelas do período de outubro de 2012 a setembro
de 2014, registrados R$ 2.146 mil no curto prazo e R$ 1.789 mil no longo prazo, conforme nota
explicativa nº 24.

21. CONTAS A PAGAR

2012 2 0 11
Caução e Retenção 601 6 11
Colaboradores 2 11
Contas a Pagar 1.663 1.606
Correntistas Credores 4.020 4.042

6.286 6.270

O valor registrado na conta "Correntistas Credores" refere-se aos pagamentos efetuados pela
Prefeitura Municipal de São Paulo em decorrência da desapropriação de um imóvel de propriedade da
CEAGESP o qual foi destinado ao Projeto Singapura pela PMSP - Prefeitura Municipal de São Paulo.
Todavia, o referido imóvel encontra-se registrado no Ativo Imobilizado da CEAGESP que move uma
ação judicial contra a PMSP questionando o valor da desapropriação.

22. OUTRAS OBRIGAÇÕES

2012 2 0 11
PPI - Programa Parcelamento Incentivado/PMSP 34.977 36.664
REFIS - Programa Recuperação Fiscal/PASEP-COFINS 9.567 8.066
Parcelamento de IR a Recolher 1.402 -
Parcelamento de CSLL a Recolher 647 -
ISS a Recolher 13 -

46.606 44.730

O valor registrado na rubrica PPI - Programa de Parcelamento Incentivado - refere-se a débitos de IPTU
devidos à Prefeitura Municipal de São Paulo anteriores ao exercício 2009 e atualizados até a data de encerramento
do Balanço, foram renegociados em dezembro de 2010 e em agosto e outubro de 2011 e estão sendo pagos. O débito
total é da ordem de R$ 39.869 mil, encontram-se contabilizados R$ 4.892 mil no Curto Prazo (nota explicativa nº.
18) e R$ 34.977 mil são de competência de Longo Prazo. O valor registrado na rubrica REFIS - Programa Re-
cuperação Fiscal/PASEP-COFINS - refere-se a débitos de PASEP e COFINS devidos à RFB (Receita Federal do
Brasil) e PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional) anteriores ao exercício 2008 os quais foram renegociados
em junho de 2011 e estão sendo pagos. O débito total é da ordem de R$ 10.462 mil, dos quais, encontram-se no
Curto Prazo (nota explicativa nº. 18) R$ 895 mil e R$ 9.567 mil são de competência de Longo Prazo.

Os saldos de "Parcelamento de IR" e "Parcelamento de CSLL" correspondem ao parcelamento
realizado conforme notas explicativas 17 e 18.

23. EMPRÉSTIMOS A PAGAR

2012 2 0 11
Empréstimos Banco do Brasil 1.875 -

1.875 -

Em 2012 foi realizado empréstimo de recursos destinados a financiar o capital de giro da
Companhia, conforme nota explicativa nº 15.

24. ADIANTAMENTO DE CLIENTES

2012 2 0 11
Correntistas credores - SERBOM 2.146 -

2.146 -

Em 2012 foi realizado adiantamento do cliente Serbom Armazéns Gerais e Frigoríficos Ltda, no
valor líquido de R$ 4.938 mil. Foram antecipadas 24 parcelas do período de outubro de 2012 a setembro
de 2014, registrados R$ 2.146 mil no curto prazo e R$ 1.789 mil no longo prazo, conforme nota
explicativa nº 20.

25. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
Baseada em parecer do Departamento Jurídico da Companhia constituíram-se as provisões face

as prováveis perdas em processos judiciais cíveis e trabalhistas relevantes.

2012 2 0 11
Provisão para Contingências de Processos Cíveis 105 67
Provisão para Contingências Trabalhistas - CEAGESP 4.354 5.123
Provisão para Contingências Trabalhistas - Terceirizadas 3.881 5.412
Provisão para Contingências Trabalhistas - Governo do Estado de São Paulo 15.468 16.676
Provisão para Contingências Diversas Execução Fiscal 992 958

24.800 28.236

DEMONSTRAÇÃO DA PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS 2012
Saldo em 31.12.2011 28.236
(+) Provisões constituídas no exercício 11 0 . 1 9 1
(-) Reversões no exercício ( 11 3 . 6 2 7 )
Saldo em 31.12.2012 24.800

A Companhia, frente a estas provisões contingenciais, possui registrado na conta de depósitos
judiciais (nota explicativa nº. 9) o valor de R$ 57.357 mil que oportunamente será compensado na
liquidação das ações judiciais. O montante de R$ 15.468 mil dessas provisões contingenciais, conforme
quadro acima, refere-se aos processos judiciais de Licença Prêmio, Corrida de Faixa, Pensão e Com-
plementação de Aposentadoria de ex-funcionários de responsabilidade do Governo do Estado de São
Paulo. Esse valor, se consumada sua perda na esfera judicial, será passível de ressarcimento pela União
conforme observado em outros itens destas Notas Explicativas.

A Companhia possui o valor de R$ 13.682 mil classificado como de risco possível de perdas em
processos judiciais cíveis e trabalhistas conforme parecer do Departamento Jurídico.

26. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social
O capital social subscrito e integralmente realizado é composto por 34.403.576 ações ordinárias

nominativas, sem valor nominal em 31 de dezembro de 2012.
Composição acionária
Em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, a composição acionária da Companhia, é:

2012 2 0 11
Número de ações ordinárias % Capital Capital

Governo Federal 34.294.143 99,68 136.576 136.576
Pessoas Jurídicas 109.383 0,32 465 465
Pessoas Físicas 50 - - -

34.403.576 100,00 137.041 137.041
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O prejuízo no exercício de R$ 1.619 mil foi absorvido pela realização da Reserva de Rea-
valiação no valor de R$ 570 mil, pelo resultado de exercícios anteriores no valor de R$ 750 mil e R$
300 mil foram utilizados da Reserva de Lucros a Realizar. A Reserva de Lucros a Realizar constituída
em 2011 no valor de R$ 12.367 mil foi reduzida a R$ 12.067 mil com a absorção do prejuízo do
exercício. Os valores da conta de resultado de exercícios anteriores referem-se às diferenças de IRPJ e
CSLL do exercício de 2011, apurados sobre a base de cálculo do período sem compensação da base
negativa, as correções foram realizadas em 2012.

A Reserva Legal foi constituída em 2011 no valor de R$ 621 mil calculada sobre o lucro líquido
do exercício.

O saldo de "Recursos Para Aumento de Capital" de R$ 747 mil, corrigido mensalmente pela
taxa Selic.

27. INTEGRAÇÃO DO BALANÇO CEAGESP AO DA UNIÃO - BGU
O reconhecimento do patrimônio da CEAGESP é registrado no Balanço Geral da União (BGU)

pelo valor dos investimentos da União, utilizando-se o Método da Equivalência Patrimonial.
28. SEGURO
Os seguros contratados relativos a bens móveis, imóveis, equipamentos e responsabilidade civil

foram efetuados em valores suficientes para cobrir eventuais sinistros que possam ocorrer e impedir a
continuidade normal dos negócios.

Os valores segurados a título de mercadorias de terceiros foram estabelecidos com base nos
controles financeiros que a Companhia mantém sobre esses itens e estão garantidos por apólices
reajustáveis com base em preços correntes, de forma a cobrir eventuais sinistros em estoques de
mercadorias de terceiros nas dependências da Companhia.

29. RESPONSABILIDADES SOBRE DEPÓSITOS EM GARANTIAS
As mercadorias depositadas nos armazéns gerais podem ser negociadas através de títulos de

crédito (Warrant e Conhecimento de Depósito) representativos destas, de acordo com o previsto no
Decreto nº 1.102, de 21 de novembro de 1903.

30. REMUNERAÇÃO PAGA A ADMINISTRADORES E EMPREGADOS
Apresentação das remunerações mensais em 31 de dezembro de 2012, pagas pela Companhia a

seus dirigentes e funcionários. Nelas foram computadas todas as vantagens e benefícios, efetivamente
percebidos, respeitando ainda os limites impostos pela legislação pertinente:

2012 2 0 11
Administradores:
Maior Remuneração 23 22
Menor Remuneração 2 2
Média das Remunerações 7 7

Empregados:
Maior Remuneração 20 14
Menor Remuneração 1 1
Média das Remunerações 4 3

A Companhia autorizou a prorrogação do Concurso Público nº 001/2009 conforme publicação
do DOU nº 76 de 23.04.2010 por igual período de 2 anos, conforme Artigo 37, inciso III da Constituição
Federal e Edital de Concurso Publico, item 5 do Capitulo XI e foram realizadas 32 admissões de
empregados em 2012.

31. RESULTADOS FISCAIS ACUMULADOS
A Companhia possui em 31 de dezembro de 2012, prejuízo fiscal no montante de R$ 1.137 mil

e R$ 7.711 mil em 2011 de lucro fiscal. Foram apurados os tributos e incorporados aos prejuízos fiscais
acumulados. Esses não possuem prazo prescricional.

32. INSTRUMENTOS FINANCEIROS
Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e de 2011, não ocorreram quaisquer

operações no mercado de derivativos.

MÁRIO MAURICI DE LIMA MORAIS
Diretor Presidente

LUIZ CONCILIUS GONÇALVES RAMOS
Diretor Técnico e Operacional

JOÃO JOSÉ XAVIER
Gerente do Departamento Financeiro e Contábil

ELIANE MAYUMI TANE
Contadora CRC1SP 252476/O-7

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇAO
Os membros do Conselho de Administração da CEAGESP, de conformidade com o inciso V, do

artigo 142, da Lei nº 6404, de 15 de dezembro de 1976, em reunião realizada nesta data, examinaram
o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações Contábeis da CEAGESP
- Companhia de Entrepostos e Armazéns Gerais de São Paulo, referentes ao exercício encerrado em 31
de dezembro de 2012. Concluída a análise dos referidos documentos e observados na integra os termos
dos Pareceres dos Auditores Independentes e da Auditoria Interna, são de opinião que as citadas
demonstrações refletem a situação econômico-financeira e patrimonial da Empresa em 31 de dezembro
de 2012 e, portanto em condições de serem submetidas para a aprovação pela Assembléia Geral de
Acionistas. São Paulo, 18 de março de 2013.

FRANCISCO SÉRGIO FERREIRA JARDIM
Presidente do Conselho

CLÁUDIO CAVA CORRÊA
Conselheiro

SÉRGIO FEIJÃO FILHO
Conselheiro

MARCELA TAPAJÓS E SILVA
Conselheira

FLÁVIO LUIZ GODAS
Conselheiro

MARIO MAURICI DE LIMA MORAIS
Conselheiro

PARECER DO CONSELHO FISCAL
O Conselho Fiscal da CEAGESP, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, em reunião

realizada em 19 de março de 2013, examinou o Relatório Anual da Administração, o Balanço Pa-
trimonial e as demais Demonstrações Contábeis da CEAGESP - Companhia de Entrepostos e Armazéns
Gerais de São Paulo, inclusive o Parecer do Conselho de Administração, o Parecer dos Auditores
Independentes - Staff Auditores e Consultores S/S e o Parecer da Auditoria Interna da Empresa, relativos

ao exercício social findo em 31 de dezembro de 2012. Com base nos exames efetuados, nos es-
clarecimentos prestados pelos auditores e representantes da Companhia, o Conselho Fiscal opina que as
demonstrações refletem adequadamente a situação econômico-financeira e patrimonial da Empresa no
exercício encerrado em 31 de dezembro de 2012, razão pela qual manifesta-se favoravelmente à
aprovação do Relatório Anual da Administração e das Demonstrações Financeiras, pela ASSEMBLÉIA
GERAL ORDINÁRIA de acionistas. São Paulo, 19 de março de 2013.

MARIANA DE LOURDES MOREIRA LOPES LEAL
Presidente do Conselho

JOÃO CARLOS BONNA GARCIA
Conselheiro

FERNANDO ANTÔNIO CAVALLARI
Conselheiro

ANDRESSA BEIG JORDÃO
Conselheira

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CON-
TÁBEIS

Exame das Demonstrações Contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMA-

ZENS GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP - que compreendem o Balanço Patrimonial encerrado em
31 de dezembro de 2012, e as respectivas Demonstrações do Resultado, do Resultado Abrangente, das
Mutações do Patrimônio Líquido e dos Fluxos de Caixa para o exercício findo naquela data, assim como
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas, parte integrante dessas de-
monstrações.

Responsabilidade da Administração pelas Demonstrações Contábeis:
A Administração da COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS GERAIS DE SÃO

PAULO - CEAGESP é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas Demonstrações
Contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos Controles Internos que foram
determinados pela mesma, como sendo necessários para permitir a elaboração de Demonstrações Con-
tábeis que não apresentem distorção relevante.

Responsabilidade dos Auditores Independentes:
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre as Demonstrações Contábeis com

base em nossa auditoria conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria,
sendo que tais normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e que a auditoria
seja planejada e executada com o objetivo de obter segurança razoável de que as demonstrações
contábeis estejam livres de distorção relevante.

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidências
a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante
nas demonstrações contábeis, independente da causa. Nessa avaliação de riscos o auditor considera os
controles internos relevantes para a elaboração e apresentação de tais demonstrações. Uma auditoria
inclui também a avaliação da adequação dos procedimentos e práticas contábeis utilizados, bem como a
razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela administração.

Descrição dos Procedimentos da Auditoria:
Os exames foram conduzidos de acordo com as normas Brasileiras e Internacionais de auditoria

e compreenderam: (a) o planejamento dos trabalhos considerando a relevância dos saldos, o volume de
transações e o sistema contábil e de controles internos da Empresa; (b) a constatação, com base em
testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e informações contábeis divulgadas; (c) a
avaliação das práticas e da razoabilidade das estimativas contábeis mais representativas, adotadas pela
administração da entidade e dos riscos de distorção relevante das Demonstrações Contábeis, inde-
pendente da causa, sendo que nessa avaliação de riscos, os controles internos são relevantes para
elaboração das Demonstrações Contábeis e planejamento de procedimentos aplicáveis nas circunstâncias,
bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.

Acreditamos que as evidências obtidas através da auditoria realizada, são suficientes para
fundamentar nossa opinião.

Opinião
Em nossa opinião as demonstrações contábeis supra citadas, quando lidas em conjunto com as

notas explicativas que as acompanham, apresentam de forma correta e adequada, em todos os aspectos
relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE ENTREPOSTOS E ARMAZENS
GERAIS DE SÃO PAULO - CEAGESP em 31 de dezembro de 2012, o resultado de suas operações,
resultado abrangente, as variações do patrimônio líquido e os fluxos de caixa, referentemente ao
exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

As Demonstrações Financeiras do exercício anterior foram auditadas por outros auditores
independentes que emitiram parecer com ressalva em 16 de março de 2012.

Brasília, 22 de fevereiro de 2013.

STAFF AUDITORES E CONSULTORES S/S
CRC/RS.004632/OC - NPJ 09.285.766/0001-34

FRANCISCO INÁCIO DE ASSIS RODRIGUES
Contador CRC/RS 027020/0 -1

CNAI N° 231
Responsável Técnico

SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

PORTARIA Nº 48, DE 22 DE MARÇO DE 2013

O SECRETÁRIO SUBSTITUTO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, no uso das atribuições que
lhe conferem o artigo 10º, do Anexo I, do Decreto Nº 7.127, de 04 de março de 2010, tendo em vista
o disposto no Capítulo XII, Art. 69, do Anexo I, da Instrução Normativa nº 17, de 13 de julho de 2006,
do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o que consta do Processo nº
21020.001565/2012-98, resolve:

Art. 1º Impor a sanção de suspensão temporária do credenciamento à entidade WQS Cer-
tificações de Produtos Ltda, CNPJ 67.664.797/0001-00, estabelecida à Avenida Deputado Dante Del-
manto nº 2660, Bairro Vila Paulista, Botucatu - SP, CEP 18608-393, em razão das não-conformidades
encontradas no processo 21020.001565/2012-98.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

RICARDO DA CUNHA CAVALCANTI JÚNIOR


