Investimentos Bemge S.A.
CNPJ nº 01.548.981/0001-79 - Companhia Aberta
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas:
Apresentamos o Relatório da Administração e as Demonstrações Contábeis da Investimentos Bemge S.A. relativos aos exercícios de 01/01 a 31/12 de 2007
Conforme estabelecido na instrução CVM nº 381, relacionamos os outros serviços prestados e sua data de contratação:
e 2006, os quais seguem os dispositivos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).
• 25 de Janeiro de 07 - Contrato de prestação de serviços de assessoria na preparação de relatório mensal/anual para restituição de Imposto sobre o Valor
Agregado (IVA) 2007 - Banco Itaú Europa Luxembourg;
RESULTADO, PATRIMÔNIO LÍQUIDO E ATIVOS
•
08 de Março de 07 - Contrato de utilização de biblioteca eletrônica relativa a regras internacionais de contabilidade - Itaú Holding - Brasil;
A Investimentos Bemge S.A. apresentou ao final do exercício lucro de R$ 13,2 milhões (R$ 16,6 milhões em 31/12/2006).
• 27 de Março de 07 - Contrato de prestação de serviço de assessoria com o objetivo de solucionar questões específicas de tratamento contábil das
O lucro líquido por ação do capital social foi de R$ 5,62 (R$ 7,02 em 31/12/2006), enquanto o valor patrimonial por ação atingiu R$ 50,98 (R$ 48,47 em
operações - Banco Itaú Europa;
31/12/2006).
• 27 de Março de 07 - Contrato de prestação de serviço de assessoria com o objetivo de solucionar questões específicas de tratamento contábil e fiscal Os ativos totais atingiram R$ 159,7 milhões (R$ 155,6 milhões em 31/12/2006) e estão compostos substancialmente por Depósitos Judiciais e Aplicações
Banco Itaú Europa;
no Mercado Aberto.
• 25 de maio de 07 - Contrato de prestação de serviço referente a curso de USGAAP - Banco Itaú - Brasil;
AUDITORIA INDEPENDENTE - INSTRUÇÃO CVM nº 381
• 11 de Julho de 07 - Contrato de prestação de serviço de consultoria e assessoria com objetivo de solucionar questões específicas envolvendo a legislação
tributária, contábil e societária - Itaú Holding - Brasil; e
Procedimentos adotados pela Sociedade
• 20 de Julho de 07 - Pesquisa de remunerações e benefícios das empresas locais - OCA S.A. - Uruguay.
A política de atuação da Investimentos Bemge, empresas controladas e controladora, na contratação de serviços não relacionados à auditoria externa dos
nossos auditores independentes, se fundamenta na regulamentação aplicável e nos princípios internacionalmente aceitos que preservam a independência
Justificativa dos Auditores Independentes
do auditor. Estes princípios consistem em: (a) o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho, (b) o auditor não deve exercer funções gerenciais no seu
A prestação de outros serviços profissionais não relacionados à auditoria externa, acima descritos, não afeta a independência nem a objetividade na
condução dos exames de auditoria externa efetuados a Investimentos Bemge, controladora e suas controladas/coligadas. A política de atuação com a
cliente e (c) o auditor não deve promover os interesses de seu cliente.
Investimentos Bemge na prestação de serviços não relacionados a auditoria externa se substancia nos princípios que preservam a independência do
No período de janeiro a dezembro de 2007, não foram prestados pelos auditores independentes e partes a eles relacionadas, serviços não relacionados à
Auditor Independente, todos observados na prestação dos referidos serviços.
auditoria externa em patamar superior a 5% do total dos honorários relativos aos serviços de auditoria externa.
BALANÇO PATRIMONIAL (Em Milhares de Reais)
ATIVO

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO (Em Milhares de Reais)
31/12/2007

31/12/2006

CIRCULANTE .........................................................................................
Disponibilidades ......................................................................................
Outros Créditos (Nota 5) .........................................................................
Outros Valores e Bens ............................................................................
NÃO CIRCULANTE ................................................................................
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO ...........................................................
Aplicações no Mercado Aberto (Notas 3a e 4) ......................................
Títulos e Valores Mobiliários (Notas 3a e 4) ...........................................
Outros Créditos (Nota 5) .........................................................................
PERMANENTE - Investimentos (Nota 3b) ...........................................

78.282
65
78.214
3
81.397
80.863
76.762
656
3.445
534

72.719
42
72.674
3
82.845
82.306
78.344
586
3.376
539

TOTAL DO ATIVO ....................................................................................

159.679

155.564

PASSIVO
CIRCULANTE .........................................................................................
OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................................................
Sociais e Estatutárias .............................................................................
Fiscais e Previdenciárias (Notas 3c e 6c) ..............................................
Diversas ...................................................................................................
NÃO CIRCULANTE ................................................................................
EXIGÍVEL A LONGO PRAZO .................................................................
OUTRAS OBRIGAÇÕES ........................................................................
Fiscais e Previdenciárias (Notas 3c e 6c) ..............................................
PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 7) ..........................................................
Capital Social de Domiciliados no País ..................................................
Reservas de Capital ................................................................................
Reservas de Lucros ................................................................................
TOTAL DO PASSIVO ..............................................................................

31/12/2007
37.033
37.033
6.521
30.471
41
2.127
2.127
2.127
2.127
120.519
57.200
182
63.137
159.679

31/12/2006
38.904
38.904
6.377
32.344
183
2.083
2.083
2.083
2.083
114.577
56.000
182
58.395
155.564

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (NOTA 7) (Em Milhares de Reais)
Capital
Social

Reservas
de Capital

Reservas
de Lucros

Lucros
Acumulados

Total

SALDOS EM 01/01/2006 ......................................................................................................................

56.000

182

50.136

–.–

106.318

Lucro Líquido .....................................................................................................................................
Destinações:
Reserva Legal ................................................................................................................................
Reservas Estatutárias ....................................................................................................................
Dividendos Provisionados ..............................................................................................................
SALDOS EM 31/12/2006 ......................................................................................................................

–.–

–.–

–.–

16.604

16.604

–.–
–.–
–.–
56.000

–.–
–.–
–.–
182

830
7.429
–.–
58.395

(830)
(7.429)
(8.345)
–.–

–.–
–.–
(8.345)
114.577

MUTAÇÕES NO PERÍODO ..................................................................................................................

–.–

–.–

8.259

–.–

8.259

SALDOS EM 01/01/2007 ......................................................................................................................
Aumento de Capital - AGO/E de 26/04/2007 ....................................................................................
Lucro Líquido .....................................................................................................................................
Destinações:
Reserva Legal ................................................................................................................................
Reservas Estatutárias ....................................................................................................................
Dividendos Provisionados ..............................................................................................................
SALDOS EM 31/12/2007 ......................................................................................................................

56.000
1.200
–.–

182
–.–
–.–

58.395
(1.200)
–.–

–.–
–.–
13.296

114.577
–.–
13.296

–.–
–.–
–.–
57.200

–.–
–.–
–.–
182

665
5.277
–.–
63.137

(665)
(5.277)
(7.354)
–.–

–.–
–.–
(7.354)
120.519

MUTAÇÕES NO PERÍODO ..................................................................................................................

1.200

–.–

4.742

–.–

5.942

RECEITAS OPERACIONAIS ........................................................................
Financeiras ....................................................................................................
Outras Receitas Operacionais ......................................................................
DESPESAS OPERACIONAIS ......................................................................
Despesas Administrativas ............................................................................
Despesas Tributárias .....................................................................................
Outras Despesas Operacionais ....................................................................
RESULTADO OPERACIONAL .....................................................................
RESULTADO NÃO OPERACIONAL ............................................................
RESULTADO ANTES DA TRIBUTAÇÃO SOBRE O LUCRO ......................
IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL (NOTAS 3d e 6a) ......
Devidos Sobre Operações do Período .........................................................
A Compensar Referentes a Adições Temporárias ........................................
LUCRO LÍQUIDO ..........................................................................................

01/01 a
31/12/2007
14.861
12.071
2.790
(71)
(10)
(46)
(15)
14.790
71
14.861
(1.565)
(591)
(974)
13.296

01/01 a
31/12/2006
20.897
20.690
207
(213)
(160)
(35)
(18)
20.684
81
20.765
(4.161)
(3.839)
(322)
16.604

Nº DE AÇÕES (NOTA 7a) .............................................................................
LUCRO LÍQUIDO POR AÇÃO - R$ ..............................................................
VALOR PATRIMONIAL POR AÇÃO - R$ .....................................................

2.363.936
5,62
50,98

2.363.936
7,02
48,47

DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS (Em Milhares de Reais)

A - ORIGENS DOS RECURSOS ..................................................................
LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO ......................................................................
Lucro Líquido ..............................................................................................
Ajuste ao Lucro Líquido:
Provisão/(Reversão) para Perdas ...............................................................
RECURSOS DE TERCEIROS ......................................................................
Redução do Realizável a Longo Prazo ......................................................
Aumento do Exigível a Longo Prazo ..........................................................
B - APLICAÇÕES DE RECURSOS .............................................................
DIVIDENDOS PROVISIONADOS .................................................................
RECURSOS DE TERCEIROS ......................................................................
Aumento do Realizável a Longo Prazo ......................................................
AUMENTO (REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (A-B) ......
AUMENTO OU REDUÇÃO DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO ............
Início do Período .........................................................................................
Final do Período ..........................................................................................

01/01 a
31/12/2007
14.788
13.301
13.296

01/01 a
31/12/2006
17.109
16.600
16.604

5
1.487
1.443
44
7.354
7.354
–.–
–.–
7.434

(4)
509
–.–
509
16.908
8.345
8.563
8.563
201

7.434
33.815
41.249

201
33.614
33.815

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS DE 01/01 A 31/12 DE 2007 E 2006 (Em Milhares de Reais)
NOTA 1 - CONTEXTO OPERACIONAL
A Investimentos Bemge S.A. tem por objeto apoiar as empresas de cujo capital participar através de
estudos, análises e sugestões sobre a política operacional e os projetos de expansão das aludidas
empresas mobilizando recursos para o atendimento das respectivas necessidades adicionais de
capital de risco mediante subscrição ou aquisição de valores mobiliários que emitirem, objetivando o
fortalecimento da respectiva posição no mercado de capitais, arrendando imóveis de que
necessitarem, e atividades correlatas ou subsidiárias de interesse das mencionadas sociedades,
excetuadas as privativas de instituições financeiras.
NOTA 2 - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As Demonstrações Contábeis da Investimentos Bemge S.A. foram elaboradas de acordo com a Lei das
Sociedades por Ações e normativos da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), que incluem práticas
e estimativas contábeis no que se refere à constituição de provisões.
Na elaboração das Demonstrações Contábeis, destaca-se a incorporação das alterações introduzidas
pela Deliberação nº 488, de 03/10/2005, da CVM.
NOTA 3 - RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
a) Aplicações no Mercado Aberto e Títulos e Valores Mobiliários - Escriturados ao Custo de
Aquisição atualizado e ajustados por provisão para refletir o valor de mercado, quando este for inferior.
b) Investimentos - Correspondem a Investimentos por Incentivos Fiscais, registrados pelo valor de
custo, corrigidos monetariamente até 31/12/1995 e ajustados a valor de mercado através da
constituição de provisão, de acordo com as normas vigentes.
c) Ativos e Passivos Contingentes e Obrigações Legais - Fiscais e Previdenciárias: são avaliados,
reconhecidos e divulgados de acordo com as determinações estabelecidas na Deliberação nº 489, de
03/10/2005, da CVM.
I. Ativos e Passivos Contingentes
Referem-se a direitos e obrigações potenciais decorrentes de eventos passados e cuja ocorrência
depende de eventos futuros.
• Ativos Contingentes: não são reconhecidos, exceto quando da existência de evidências que
assegurem elevado grau de confiabilidade de realização, usualmente representado pelo trânsito em
julgado da ação e a confirmação da capacidade de sua recuperação por recebimento ou compensação
com outro exigível.
• Passivos Contingentes: decorrem basicamente de processos judiciais e administrativos, inerentes ao
curso normal dos negócios, movidos por terceiros e órgãos públicos, em ações cíveis, trabalhistas e de
natureza fiscal e previdenciária. Essas contingências, coerentes com práticas conservadoras
adotadas, são avaliadas por assessores legais e levam em consideração a probabilidade que recursos
financeiros sejam exigidos para liquidar as obrigações e que o montante das obrigações possa ser
estimado com suficiente segurança. As contingências são classificadas como prováveis, para as quais
são constituídas provisões; possíveis, que somente são divulgadas sem que sejam provisionadas; e
remotas, que não requerem provisão e divulgação. Os valores das contingências são quantificados
utilizando-se modelos e critérios que permitam a sua mensuração de forma mais adequada, apesar da
incerteza inerente ao prazo e valor.
Os Depósitos Judiciais em Garantia correspondentes são atualizados de acordo com a
regulamentação vigente.
II) Obrigações Legais - Fiscais Previdenciárias
Representadas por exigíveis relativos às obrigações tributárias, cuja legalidade ou constitucionalidade
é objeto de contestação judicial, constituídas pelo valor integral em discussão.
Os Exigíveis e os Depósitos Judiciais correspondentes são atualizados de acordo com a
regulamentação vigente.
A Investimentos Bemge S.A., com base na opinião de seus assessores legais, não está envolvida em
quaisquer outros processos administrativos ou judiciais, que possam afetar significativamente os
resultados de suas operações. A adaptação às determinações estabelecidas na Deliberação nº 489,
de 03/10/2005 da CVM, não produziu efeitos no resultado e no patrimônio líquido.
d) Tributos
Calculados às alíquotas abaixo demonstradas, consideram, para efeito das respectivas bases de
cálculo, a legislação vigente pertinente a cada encargo.
Imposto de Renda ..............................................................................................................
15,00%
Adicional de Imposto de Renda .........................................................................................
10,00%
Contribuição Social ............................................................................................................
9,00%
PIS ......................................................................................................................................
1,65%
COFINS ..............................................................................................................................
7,60%
CPMF (*) .............................................................................................................................
0,38%
(*) A partir de 01/01/2008, a retenção e o recolhimento desta contribuição foram encerrados conforme
Instrução Normativa nº 450, de 21/09/2004 da Secretaria da Receita Federal.
NOTA 4 - APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO E TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Em 31/12/2007 a carteira totaliza R$ 77.418 (R$ 78.930 em 31/12/2006), sendo R$ 76.762 (R$ 78.344
em 31/12/2006) de aplicações em títulos privados - Certificados de Depósitos Bancários, e R$ 656
(R$ 586 em 31/12/2006) de títulos públicos.
Em 31/12/2007 e 2006 não existiam posições em aberto no mercado de derivativos.

NOTA 5 - DETALHAMENTO DE CONTAS
Outros Créditos
Depósitos Judiciais - Fiscais e Previdenciárias (Nota 6c) ...................
Impostos a Compensar .........................................................................
Outros ....................................................................................................

31/12/2007
64.202
14.929
2.528

31/12/2006
61.071
12.669
2.310

Total .......................................................................................................

81.659

76.050

NOTA 6 - TRIBUTOS
a) Composição das Despesas com Impostos e Contribuições
Demonstramos a seguir o Imposto de Renda e a Contribuição Social devidos sobre as operações do
período e sobre as diferenças temporárias decorrentes de adições e exclusões:
01/01 a
31/12/2007
Devidos sobre Operações do Período
Resultado Antes do Imposto de Renda e Contribuição Social ...
Encargos (Imposto de Renda e Contribuição Social) às
alíquotas de 25% e 9% (Nota 3d) respectivamente ....................
Acréscimos/Decréscimos aos encargos de Imposto
de Renda e Contribuição Social decorrentes de:
(Inclusões) Exclusões Permanentes ..............................................
Juros sobre o Capital Próprio .........................................................
Outras ..............................................................................................
(Inclusões) Exclusões Temporárias ...............................................
Despesa com Imposto de Renda e Contribuição Social ..............
(Despesas)/Receitas de Tributos Diferidos ...................................
Provisões para Imposto de Renda/Contribuição
Social - Ativa .................................................................................
Provisões para Imposto de Renda/Contribuição
Social - Passiva ............................................................................

01/01 a
31/12/2006

14.861

20.765

(5.053)

(7.060)

3.488
2.500
988
974
(591)

2.899
2.837
62
322
(3.839)

(974)

(322)

(48)

(22)

(926)

(300)

Total de Imposto de Renda e Contribuição Social ..........................
(1.565)
(4.161)
b) Créditos Tributários
I) O saldo de Créditos Tributários e sua movimentação (Imposto de Renda e Contribuição Social) está
representado por:
31/12/2006
Diferenças Temporárias: ............................
Provisão para Obrigações Legais (1) ........
Provisões Trabalhistas (1) .........................
Outros ........................................................
Contribuição Social a Compensar (2) .......

1.647
1.585
50
12
–.–

Realização
(62)
–.–
(50)
(12)
(48)

Constituição
13
–.–
–.–
13
114

31/12/2007
1.598
1.585
–.–
13
66

Total ..............................................................
1.647
(110)
127
1.664
(1) A realização dos créditos tributários sobre a Provisão para Obrigações Legais e Trabalhistas
depende da evolução processual da lide, com a efetiva realização do crédito quando do seu trânsito
em julgado. O prazo de realização dos demais créditos está vinculado à realização dos ativos e
passivos correspondentes.
(2) A realização deste crédito é de 30% ao ano com base na Contribuição Social sobre o Lucro apurado
no encerramento do exercício.
II) Em 31/12/2007 não existem Créditos Tributários não contabilizados.
c) Obrigações Fiscais e Previdenciárias
I) O saldo das Obrigações Legais - Fiscais está representado por:
01/01 a
31/12/2007

01/01 a
31/12/2006

Impostos e Contribuições sobre Lucros a Pagar ..............................
Impostos e Contribuições a Recolher ................................................
Provisão para Impostos e Contribuições Diferidos (*) ......................
Obrigações Legais - Fiscais (Nota 6c II) ...........................................

–.–
984
1.226
30.388

2.473
1.137
300
30.517

TOTAL .................................................................................................

32.598

34.427

(*) Referem-se a tributos incidentes sobre apropriação de rendas diferidas sobre Depósitos Judiciais,
líquidas da atualização da Provisão para Obrigações Legais correspondentes.

II) Obrigações Legais - Fiscais e Depósitos em Garantia para Interposição de Recursos
01/01 a
01/01 a
Movimentação das Obrigações Legais
31/12/2007
31/12/2006
Saldo Inicial .......................................................................................
30.517
23.083
Encargos sobre Tributos ..................................................................
–.–
8.334
Constituição Líquida ........................................................................
(129)
(900)
Saldo Final ........................................................................................
30.388
30.517
01/01 a
01/01 a
Movimentação dos Depósitos em Garantia
31/12/2007
31/12/2006
Saldo Inicial .......................................................................................
61.071
44.123
Apropriação de Rendas .....................................................................
3.103
16.138
Depositados .......................................................................................
28
810
Saldo Final (*) ....................................................................................
64.202
61.071
(*) Do montante depositado aguarda-se o levantamento de R$ 33.350 (R$ 31.365 em 31/12/2006) face
à opção pela desistência de algumas ações judiciais baseada em anistia fiscal.
NOTA 7 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social - O capital social está representado por 2.363.936 ações escriturais sem valor
nominal, sendo 792.124 ações ordinárias e 1.571.812 preferenciais.
Em AGO/E de 26/04/2007, foi deliberado aumento de capital no valor de R$ 1.200, mediante
capitalização de reservas de lucros.
b) Dividendos - Os acionistas têm direito a dividendo mínimo obrigatório de 1% do lucro líquido,
ajustado conforme disposto na Lei das Sociedades por Ações. As ações preferenciais têm direito à
participação diferenciada na distribuição de lucros e dividendos.
31/12/2007
31/12/2006
Lucro líquido ........................................................................................
13.296
16.604
Ajustes
(-) Reserva Legal ...................................................................................
665
830
Base de Cálculo para Dividendos ........................................................
12.631
15.774
Dividendo Mínimo Obrigatório ...........................................................
126
158
c) Juros sobre o Capital Próprio - Juros sobre o Capital Próprio - Conforme Reunião do Conselho de
Administração em 19/12/2006, foi deliberado pagamento de Juros sobre o Capital Próprio no valor de
R$ 3,3100 por ação ordinária e R$ 3,6410 por ação preferencial. O Quadro a seguir apresenta os
valores a serem pagos.
Bruto
IRF
Liquido
Juros sobre o Capital Próprio ............................................
7.354
977
6.377
d) Reservas de Capital e de Lucros
31/12/2007
31/12/2006
Reservas de Capital ............................................................................
182
182
Opções por Incentivos Fiscais ............................................................
182
182
Reservas de Lucros ............................................................................
63.137
58.395
Legal ....................................................................................................
7.982
7.317
Estatutárias ..........................................................................................
55.155
51.078
Equalização de Dividendos (1) .........................................................
30.155
27.517
Reforço de Capital de Giro (2) ...........................................................
25.000
23.561
(1) Reserva para Equalização de Dividendos - tem a finalidade de garantir recursos para o pagamento
de dividendos, inclusive na forma de Juros sobre o Capital Próprio, ou suas antecipações, visando
manter o fluxo de remuneração aos acionistas.
(2) Reserva para Reforço do Capital de Giro - objetiva garantir meios financeiros para a operação da
sociedade.
NOTA 8 - PARTES RELACIONADAS
As operações realizadas com partes relacionadas, basicamente com o Banco Itaú S.A., são efetuadas
a valores, prazos e taxas médias usuais de mercado, vigentes nas respectivas datas, e em condições
de comutatividade, entre as quais destacam-se Aplicações no Mercado Aberto no valor de R$ 76.762
(R$ 78.344 em 31/12/2006) e resultado correspondente no valor de R$ 8.298.
NOTA 9 - EVENTO SUBSEQÜENTE
Lei nº 11.638 - Em 28/12/2007 foi sancionada a Lei nº 11.638 que altera e revoga dispositivos da Lei nº
6.404, de 15/12/1976, e da Lei nº 6.385, de 07/12/1976 sobre práticas contábeis, elaboração e
divulgação das demonstrações contábeis.
O artigo 9º da referida lei estabeleceu a sua entrada em vigor no primeiro dia do exercício seguinte ao
de sua publicação. Desta forma, as alterações contidas nesta lei deverão produzir efeitos sobre as
demonstrações dos exercícios iniciados a partir de 01/01/2008 sendo que algumas dessas alterações
aguardam regulamentação do BACEN, SUSEP e CVM e devem estar em consonância com os padrões
internacionais de contabilidade. Em razão disso, a Investimentos Bemge entende que, no momento,
não é praticável determinar os impactos da adoção plena desta Lei.
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das origens e aplicações de recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaboradas sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião
sobre essas demonstrações contábeis.
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 de
transações e os sistemas contábeis e de controles internos da Companhia; b) a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam os valores e as informações contábeis divulgados;
c) a avaliação das práticas e das estimativas contábeis mais representativas adotadas pela Administração da Companhia, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam, adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Investimentos Bemge S.A. em
31 de dezembro de 2007 e 2006, o resultado de suas operações, as mutações de seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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