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BAUMER S.A.
CNPJ nº 61.374.161/0001-30
Senhores Acionistas: Atendendo às disposições legais e estatutárias, a
Administração da Companhia submete à apreciação de V. Sas o Relatório
da Administração e as correspondentes Demonstrações Financeiras, com
Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao
exercício social findo em 31 de dezembro de 2013. a. O lucro operacional foi
de R$ 12.863 mil, representando 12,10% do faturamento bruto e o resultado
da equivalência patrimonial positiva foi de R$ 933 mil, totalizando R$ 13.796
mil de lucro total. b. O lucro operacional da Companhia no exercício atingiu
R$ 12.863 mil, correspondendo à rentabilidade de 13,13% sobre o
patrimônio inicial de R$ 55.850 mil. A cada lote de mil ações do capital
social da Companhia correspondeu o lucro líquido de R$ 13.125,11.
c. Foram feitos investimentos da ordem de R$ 2.915 mil, na construção de
uma nova fábrica e em máquinas e equipamentos industriais. d. Na área de
Recursos Humanos reforçaram-se ações para o desenvolvimento dos

RELATÓRIO DA DIRETORIA
profissionais, com ênfase em treinamentos ligados às competências e
novas técnicas. Em continuidade ao seu processo de crescimento,
a Baumer tem priorizado a atração e desenvolvimento das pessoas
alinhadas à cultura como um dos pilares da estratégia de Pessoas &
Organização. e. A Baumer S.A. está consciente de seu papel social, e neste
sentido procura participar de projetos sociais, culturais e esportivos sempre
envolvendo seus profissionais e as comunidades mais influenciadas pela
organização. f. Os investimentos em pesquisa e desenvolvimento
alcançaram R$ 5.261 mil que corresponde a 5,53% da nossa receita
líquida, evidenciando a preocupação constante com a inovação e
desenvolvimento de novos produtos. g. A Baumer S.A. preza por seu
compromisso na adoção de uma postura e ações éticas que contribuam
para o desenvolvimento econômico de forma consoante com a qualidade
de vida de seus clientes interno e externos, criando novos produtos,

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO - R$ MIL
Controladora
Consolidado Passivo
Controladora
Consolidado
2013 2012
2013
2012 Circulante
2013 2012
2013
2012
Empréstimos e financiamentos........... 10.445 8.736 10.749 9.038
Disponibilidade ...................................
6.969 2.614 7.138 3.061
Fornecedores......................................
3.550 2.569 3.628 1.640
Aplicações financeiras ........................
7.182
89 8.728 1.975
Impostos e contribuições sociais ........
917
840 1.088 1.020
Salários e encargos sociais ................
848
809 1.021
984
Contas a receber de clientes, líquido
32.875 29.939 37.016 32.352
Empresas relacionadas ......................
751
751 1.275 1.274
Estoques ............................................. 17.103 18.292 23.299 23.275
Dividendos e juros s/capital próprio ....
1.085 1.058 1.880 1.228
Impostos a recuperar ..........................
1.939 1.911 1.973 2.012
Contas a pagar e outras provisões ..... 14.391 13.520 15.260 14.183
IR e contribuições sociais ...................
845
654 1.141
938
Outras contas a receber .....................
3.536 2.684 6.914 4.057
Total do Circulante ............................. 32.832 28.937 36.042 30.305
Dividendos a receber ..........................
860
722
494
356 Não Circulante
Despesas antecipadas .......................
826 1.023
866 1.063
Passivo exigível a longo prazo ............ 13.001 7.474 13.001 7.474
Empréstimos e financiamentos...........
8.397 3.621 8.397 3.621
Total do Circulante ............................. 71.290 57.274 86.428 68.151
Impostos e contribuições sociais ........
515
42
515
42
Não Circulante
Impostos e contrib. sociais diferidos ...
1.867 1.867 1.867 1.867
Provisão p/riscos fiscais e trabalhistas
2.222 1.935 2.222 1.935
Realizável a longo prazo ..................... 17.023 11.002 14.230 10.139
Outras contas a pagar ........................
–
9
–
9
Empresas relacionadas ......................
3.290 1.360
497
497
Total do não Circulante ...................... 13.001 7.474 13.001 7.474
Outros créditos ................................... 13.733 9.642 13.733 9.642 Patrimônio Líquido
Capital social ...................................... 15.000 15.000 15.000 15.000
Ativo permanente................................ 25.843 23.985 23.935 22.224
Reserva de capital ..............................
212
212
212
212
Investimentos, líquido .........................
6.062 5.539 2.330 1.880
Reservas de lucros ............................. 49.415 36.942 48.857 36.774
Imobilizado, líquido ............................. 18.859 17.616 20.683 19.514
Ajuste de avaliação patrimonial ..........
3.696 3.696 3.696 3.696
Intangível, líquido ................................
922
830
922
830 Patrimônio líq. atrib. aos controladores. 68.323 55.850 67.765 55.682
Partic. dos acionistas não controladores
–
– 7.785 7.053
Total não Circulante ........................... 42.866 34.987 38.165 32.363 Total do Patrimônio Líquido .............. 68.323 55.850 75.550 62.735
Total do Ativo ...................................... 114.156 92.261 124.593 100.514 Total do Passivo ................................. 114.156 92.261 124.593 100.514
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PERÍODO DE 01/JAN./2010 A 31/DEZ./2012 - R$ MIL
Capital
Reservas de Lucros
Ajuste de
Contas
Retenção Lucros a
Resultados
Realizado Reservas
Avaliação
Total
Especificações
Atualizado de Capital Legal de Lucros Realizar Patrimonial Acumulados
Saldos em 31/Dez./2011 ...........................................
15.000
212 1.901
22.299
4.496
3.695
– 47.603
Lucro Líquido do Exercício .....................................
–
–
–
–
–
–
9.149
9.149
Destinações do Lucro Líquido ................................
–
–
–
8.247
–
–
(9.149)
(902)
Reserva legal..............................................................
–
–
–
457
–
–
(457)
–
Constituição reservas .................................................
–
–
–
7.790
–
–
(7.790)
–
Dividendos propostos .................................................
–
–
–
–
–
–
(902)
(902)
Saldos em 31/12/2012...............................................
15.000
212 1.901
30.546
4.496
3.695
– 55.850
Lucro Líquido do Exercício .....................................
–
–
–
–
–
–
13.796 13.796
Destinações do Lucro Liquido ................................
–
–
–
12.473
–
–
(13.796) (1.323)
Reserva legal..............................................................
–
–
–
690
–
–
(690)
–
Constituição reservas .................................................
–
–
–
13.106
–
–
(13.106)
–
Dividendos propostos exerc. anteriores......................
–
–
–
(421)
–
–
–
(421)
–
–
–
(902)
–
–
–
(902)
Dividendos propostos .................................................
15.000
212 1.901
43.019
4.496
3.695
– 68.323
Saldos em 31/Dez./2013 ...........................................
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO - ANO 2013 - R$ MIL
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2013
2012
2013
2012
2013
2012
2013
2012
1 - Receitas........................................ 106.346 101.385 120.267 112.755 7 - Valor Adicionado Total (5 + 6) ..... 48.949 41.843 55.881 47.988
1.1 - Vendas de merc., prod. e serv. ... 106.286 101.524 120.369 112.884 8 - Distribuição do Valor Adicionado 48.949 41.843 55.881 47.988
1.2 - Outras Receitas..........................
468
69
534
234 8.1 - Pessoal e Encargos.................. 21.241 19.220 25.356 22.988
1.3 - Prov. p/dev. duv. - rev./const........
(408)
(208)
(636)
(363) 8.1.1 - Remuneração direta ................ 17.320 15.411 20.455 18.353
2 - Custos/Despesas ........................ 59.643 60.113 65.675 64.319 8.1.2 - Benefícios................................
2.797 2.784 3.612 3.441
2.1 - Matérias-primas consumidas ..... 24.868 28.059 25.971 28.226 8.1.3 - FGTS .......................................
1.124 1.025 1.289 1.194
2.2 - Mat., ener., serv. de terc. e outros 12.169 9.410 12.929 10.681 8.2 - Impostos, Taxas e Contrib. ...... 10.931 11.981 13.111 14.117
2.3 - Perdas/recup. de valores ativos ..
1.885 2.782 1.907 2.787 8.2.1 - Federais...................................
9.457 9.588 11.052 11.089
2.4 - Serviços técnicos .......................
5.671 6.860 7.190 7.911
8.2.2 - Estaduais.................................
1.164 2.181 1.648 2.722
2.5 - Comissão s/vendas ....................
7.637 7.035 8.590 7.378
8.2.3 - Municipal .................................
310
212
411
306
2.6 - Transportes e viagens ................
4.829 4.012 6.141 5.183
2.7 - Comun., prop., publicid. e public.
2.584 1.955 2.947 2.153 8.3 - Remun. de Capitais de Terceiros 2.981 1.493 3.287 1.829
8.3.1 - Juros........................................
2.309 1.146 2.386 1.147
2.8 - Outras(especificar)
587
269
748
523
3 - Valor Adicionado Bruto (1 - 2) .... 46.703 41.272 54.592 48.436 8.3.2 - Aluguéis...................................
85
78
153
159
4 - Retenções ....................................
1.482 1.786 2.180 2.704 8.3.3 - Outros......................................
4.1 - Depreciações .............................
1.482 1.786 2.180 2.704 8.4 - Remun. de Capitais Próprios .. 13.796 9.149 14.127 9.054
5 - Valor Adicionado Líquido (3 -4) .. 45.221 39.486 52.412 45.732 8.4.1 - Juros sobre o capital próprio ...
902 1.323
902
902
6 - Valor Adic. Rec. em Transferência 3.728 2.357 3.469 2.256 8.4.2 - Dividendos...............................
6.1 - Receitas financeiras ...................
2.795 1.900 2.974 2.168 8.4.3 - Lucros retidos/prej. do exerc.... 12.894 7.826 12.226 7.556
–
–
999
596
6.2 - Resultado de equiv. patrimonial .
933
457
495
88 8.4.4 - Part. dos ñ control. nos luc. ret.
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2013
Em R$ MIL, exceto quando indicado de outra forma
Nota 1. Informações Gerais: A Baumer S.A. (“companhia”) e suas contro- depreciação acumulada e de perdas de redução ao valor recuperável
ladas atuam no desenvolvimento, industrialização, comércio, produção, im- (impairment) acumulada, quando necessário. (Nota 10). Em atendimento à
portação, exportação e assistência técnica em equipamentos médico-hos- Deliberação CVM nº 527 de 01 de novembro de 2007, que aprova o pronunpitalares, de saúde em geral, científica, hoteleira, operando no país e no ciamento Técnico CPC 01, o imobilizado e outros ativos não circulantes e os
exterior. A Companhia está domiciliada no Brasil e sua sede está localizada ativos intangíveis, são revistos anualmente para se identificar evidências de
no estado de São Paulo. Nota 2. Apresentação das Demonstrações Con- perdas não recuperáveis. g) Intangíveis: Referem-se a licenças adquiridas
tábeis: As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as de programas de computador que são amortizados linearmente ao longo de
práticas contábeis adotadas no Brasil, consubstanciadas na Lei das Socie- sua vida útil estimada. Gastos em atividades de pesquisa, desenvolvimendades por Ações (Lei nº 6.404/76, incluindo suas posteriores alterações tos e inovação realizados com a possibilidade de ganho de conhecimento,
com a Lei nº 11.638/07 e a Lei nº 11.941/09, pronunciamentos técnicos entendimento científico ou tecnológico e em atendimento a projetos de proemitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) com endosso dutos customizados, são reconhecidos no resultado conforme incorridos.
por meio de Deliberações da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e h) Empréstimos e Financiamentos: Estão demonstrados pelos valores de
Resoluções do Conselho Federal de Contabilidade (CFC). O processo de contratação, acrescidos dos encargos pactuados que incluem juros e atuaelaboração das demonstrações contábeis envolve a utilização de estimati- lização monetária. (Nota 11). i) Provisões: O valor constituído como provivas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e são é a melhor estimativa do valor de liquidação na data de encerramento
subjetivos, com base no julgamento da Administração para determinação das demonstrações financeiras, levando em consideração os riscos e incerdo valor adequado a ser registrado nas demonstrações contábeis. tezas relacionados à obrigação. j) Imposto de Renda e Contribuição
Nota 3. Sumário das Principais Práticas Contábeis Adotadas: Dentre Social: Os encargos de imposto de renda sobre o lucro real e de contribuias principais práticas contábeis adotadas pela Companhia e suas controla- ção social foram apurados em conformidade com a legislação vigente.
das para a elaboração das demonstrações contábeis, ressaltamos: a) Moe- k) Benefícios a Empregados: A Companhia concede a seus empregados
da Funcional e Moeda de Apresentação: As demonstrações financeiras benefícios que envolvem seguro de vida, assistência médica, participação
da Controladora e de cada controlada incluída na consolidação da Compa- nos lucros e outros benefícios, os quais respeitam o regime de competência
nhia e aquelas utilizadas como base para avaliação dos investimentos pelo em sua contabilização. l) Julgamentos, Estimativas e Premissas Contámétodo de equivalência patrimonial nas Demonstrações Financeiras da beis Significativas: Na elaboração das demonstrações contábeis foram
Controladora e Consolidadas são preparadas usando-se a moeda funcional utilizados julgamentos, estimativas e premissas contábeis para a contabilide cada entidade. A moeda funcional de uma entidade é a moeda do am- zação de certos ativos e passivos e outras transações, e no registro das
biente econômico primário em que ela opera. b) Caixa e Equivalentes de receitas e despesas dos períodos. A definição dos julgamentos, estimativas
Caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem caixa, contas bancárias e in- e premissas contábeis adotadas pela administração foi elaborada com a
vestimentos de curto prazo com liquidez imediata e vencimento original de utilização das melhores informações disponíveis na data das referidas de90 dias ou menos e com baixo risco de variação no valor de mercado, sen- monstrações contábeis, envolvendo experiência de eventos futuros, além
do demonstrados pelo custo acrescido de juros auferidos. (Nota 6). c) Con- do auxílio de especialistas, quando aplicáveis. m) Demais Ativos Circulantas a Receber de Clientes: Correspondem aos valores a receber de clien- tes e não Circulantes: São demonstrados pelos valores de realização
tes pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal (ativos) e pelos valores conhecidos ou calculáveis acrescidos, quando
das atividades, demonstrados a valores presente e de realização. A provi- aplicável, dos correspondentes encargos e variações monetárias incorridos
são com perdas de créditos de clientes é calculada com base em análise de (passivos). Nota 4. Demonstrações Contábeis Consolidadas: As derisco dos créditos, que considera o percentual de duplicatas vencidas, a li- monstrações contábeis consolidadas incluem as empresas Comércio e
quidez de mercado e o nível de crédito, sendo suficiente para cobrir perdas Importação Erecta Ltda., Hospitalar Sul Ltda., A.M. Internacional S.A. e
sobre os valores a receber. (Nota 7) d) Estoques: Está demonstrado ao Waldsea Investment S.A. Descrição dos principais procedimentos de
custo médio de aquisição ou produção, inferior aos custos de reposição consolidação: a) eliminação dos saldos das contas entre as sociedades
ou aos valores de realização. A Administração avalia periodicamente a participantes da consolidação; b) eliminação dos resultados não realizados
necessidade de registrar provisão para estoques de baixa rotatividade ou intercompanhias; c) eliminação dos investimentos da sociedade controladoestoques obsoletos. (Nota 8). e) Investimentos: Os investimentos em con- ra nas sociedades controladas contra a proporção do patrimônio líquido das
troladas e em demais sociedade que fazem parte de um mesmo grupo ou correspondentes sociedades inclusas na consolidação e as participações
que estejam sob controle comum são avaliados por equivalência patrimo- entre as empresas controladas; d) eliminação das receitas e despesas pronial na controladora. (Nota 9). f) Imobilizado: Itens do imobilizado são venientes de operações entre as sociedades integrantes da consolidação;
mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, deduzido de e) destaque das participações dos acionistas minoritários no patrimônio
Ativo
Circulante

inovando em suas ações e sempre priorizando a qualidade e o respeito ao
meio ambiente como valores essenciais de sua marca. h. Atendendo ao
disposto na Instrução C.V.M. nº 381 informamos que a Baumer S.A. e
empresas controladas, não incorreram em outros gastos com Coutinho &
Associados Auditores Independentes S/S, além dos serviços de auditoria
para exame das demonstrações contábeis relativas ao exercício findo em
31 de dezembro de 2013. i. Por fim, a Companhia quer registrar seus
agradecimentos aos clientes, fornecedores, representantes, acionistas,
instituições financeiras e demais partes interessadas pelo apoio recebido,
bem como a dedicação, o comprometimento e o esforço de nossas equipes
em superar as metas e desafios estabelecidos.
Mogi Mirim, 27 de março de 2014
A Diretoria
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO - R$ MIL
Controladora
Consolidado
Períodos de
2013
2012
2013
2012
Receita Operacional Bruta
Vendas e serviços........................... 106.286 101.524 120.369 112.884
Impostos incidentes sobre vendas.. (11.171) (12.606) (11.672) (13.138)
Receita Operacional Líquida ......... 95.115 88.918 108.697 99.746
Custos dos prod. e serv. vendidos .. (36.916) (37.385) (38.238) (37.783)
Lucro Bruto ..................................... 58.199 51.533 70.459 61.963
Receitas (Despesas) Operacionais
Comerciais ...................................... (20.253) (19.518) (27.869) (26.508)
Administrativas................................ (13.515) (12.091) (16.783) (14.983)
Pesquisa e desenvolvimento .......... (5.261) (4.981) (5.261) (4.981)
Tributária .........................................
(379)
(19)
(379)
(19)
Resultado de equiv. patrimonial ......
933
456
495
87
Outras receitas (desp.) oper., líq..... (1.105) (2.586) (1.055) (2.426)
Total das despesas operacionais .... (39.580) (38.739) (50.852) (48.830)
Receitas (Despesas) Financeiras
Receitas financeiras .......................
2.795
1.900
2.974
2.167
Despesas financeiras ..................... (2.309) (1.147) (2.460) (1.270)
Despesas de variação cambial .......
–
–
74
122
486
753
588
1.019
Total das despesas financeiras .......
Lucro Operacional .......................... 19.105 13.547 20.195 14.152
Imposto de renda e contrib. social .. (5.309) (4.398) (6.068) (5.098)
9.149 14.127
9.054
Lucro Líq. antes das Participações 13.796
Lucro atrib. aos acion. não control. .
–
–
(999)
(596)
9.149 13.128
8.458
Lucro Líquido do Exercício ........... 13.796
Lucro líq. atrib. às ações pref. .........
6.898
4.575
7.064
4.527
Lucro líq. atrib. às ações ordinárias
6.898
4.575
7.064
4.527
Lucro por ações
Preferenciais ...................................
14,08
9,34
13,40
8,63
Ordinárias .......................................
14,08
9,34
13,40
8,63
Quantidade de ações (mil)
Preferenciais ................................... 490.000 490.000 490.000 490.000
Ordinárias ....................................... 490.000 490.000 490.000 490.000
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA INDIRETO DO
EXERCÍCIO DE 2013 - R$ MIL
Controladora Consolidado
2013 2012 2013 2012
Fluxo de Caixa das Ativ. Operacionais .
Lucro líquido do exercício ......................... 13.796 9.149 14.127 9.054
Despesas (rec.) que não afetam o caixa:
Depreciações e amortizações ................ 1.482 1.786 2.180 2.703
Resultado da equivalência patrimonial ...
(933) (457) (495)
(88)
Baixas de Investimentos .........................
1
2
1
2
Baixa de imobilizado ...............................
(514)
– (498)
(84)
Provisão p/créditos de liq. duvidosa .......
564
334
799
489
Provisão para perdas em estoques ........
72
40
72
40
Juros e var. cambiais e monet., líquidos .
–
–
175
600
Rev. de prov. p/créditos de liq. duvidosa .
156
126
163
129
Rev. de prov. p/conting. e obrig. legais ....
288
334
288
334
Variação nos ativos operacionais
Contas a receber de clientes .................. (3.656) (6.468) (4.623) (6.089)
Contas a Receber de partes relac. ......... (1.929) (1.086) (1.929) (1.196)
Estoques ................................................. 1.116
730
595
311
Imposto a recuperar................................
(28) 1.521
38 1.494
Outras contas a receber ......................... (4.744) (6.474) (6.751) (7.616)
Variação nos passivos operacionais
Fornecedores..........................................
982
(24)
985 (565)
Contas a pagar de partes relacionadas ..
1
2 1.931 1.481
Salários e encargos sociais ....................
39
(52)
37
(41)
Impostos e contribuições a recolher .......
740 (118)
742 (288)
Adiantamento de clientes .......................
426
628
484
637
Outras contas a pagar ............................
432
830
546
196
Caixa Líquido Prov. das Ativ. Operac.... 8.291
803 8.867 1.503
Fluxo de Caixa das Ativ. de Investimento
Divid. e juros s/o cap. próp. rec. de contr.
271
142
271
142
Adições ao imobilizado ........................... (2.915) (4.504) (3.500) (5.090)
Venda de Imobilizado..............................
612
83
649
169
Caixa Líq. Usado nas Ativ. de Invest. .... (2.032) (4.279) (2.580) (4.779)
Fluxo de Caixa das Ativ. de Financ.
Ingressos de financiamentos .................. 9.271 4.534 9.273 4.534
Pagamento de financiamentos ............... (3.603) (3.255) (3.603) (3.255)
Recebimento por emprést. a longo prazo
817
932
817
932
Divid. e juros sobre capital próprio pagos (1.296) (895) (1.944) (1.234)
Caixa Líq. Usado nas Ativ. de Financ. .. 5.189 1.316 4.543
977
Fluxo de Caixa Líquido .......................... 11.448 (2.160) 10.830 (2.299)
Disp. e Aplic. Financ. - Início do Período 2.703 4.863 5.036 7.335
Disp. e Aplic. Financ. - Fim do Período 14.151 2.703 15.866 5.036
Informações adicionais
Pagamento de IR e contribuição social .... 1.868 1.088 1.868 1.879
(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis)
líquido e nos resultados das controladas. A conciliação entre o resultado do
exercício da controladora e do consolidado em 31 de dezembro está demonstrada a seguir: Nota 5. Consolidação de Resultado: Lucro Lucro
2013 2012
Controladora ....................................................................... 13.796 9.149
Resultados não realizados em controladas........................
(668) (691)
999
596
Minoritários .........................................................................
Consolidado........................................................................ 14.127 9.054
Nota 6. Caixa e Equivalência de Caixa: Controladora Consolidado
2013 2012 2013 2012
Caixa e bancos ........................................ 6.969 2.614 7.138 3.061
89 8.728 1.975
Aplicações moeda nacional ..................... 7.182
Total ......................................................... 14.151 2.703 15.866 5.036
Nota 7. Contas a Receber de Clientes: Controladora Consolidado
2013 2012 2013 2012
Nacional................................................... 27.774 25.505 31.915 28.003
Estrangeiros ............................................ 5.953 5.020 5.953 5.020
Total ......................................................... 33.727 30.525 37.868 33.023
PCLD .......................................................
(852) (671) (852) (671)
Contas a Receber de Clientes, líquido .... 32.875 29.854 37.016 32.352
Vencidas .................................................. 17.311 15.893 19.381 16.600
0 a 30 dias ............................................... 7.636 5.181 8.088 4.479
31 a 60 dias ............................................. 2.641 3.519 3.055 3.978
61 a 90 dias .............................................
990 1.878 1.719 2.485
91 a 120 dias ........................................... 1.658 1.078 1.732 1.139
121 a 150 dias .........................................
404
605
404
605
151 a 180 dias .........................................
191
239
251
290
Acima de 181 dias ................................... 3.791 3.393 4.132 4.299
A Vencer .................................................. 16.416 14.632 18.487 15.748
Total ......................................................... 33.727 30.525 37.868 33.023
Nota 8. Estoques:
Controladora Consolidado
2013 2012 2013 2012
Produtos acabados.................................. 5.492 7.307 11.688 12.290
Produtos em processo............................. 6.437 5.647 6.437 5.647
Mercadorias/materiais/componentes ...... 5.174 5.338 5.174 5.338
Total ......................................................... 17.103 18.292 23.299 23.275
Os saldos de estoques, controladora e consolidado, em 31 de dezembro
de 2013, estão líquidos da provisão para perdas em estoque relativo a estoques obsoletos.
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BAUMER S.A.
CNPJ nº 61.374.161/0001-30
NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2013 - Em R$ MIL, exceto quando indicado de outra forma
Nota 9. Investimentos: a) A seguir, descriminamos as contas que compõem os investimentos da companhia
Controladora
Contas
31/dez./2013 31/dez./2012 31/dez./2013
Participações em controladas/coligadas ...............................................................................
6.209
5.685
2.281
Participações em incentivos fiscais .......................................................................................
1
1
49
(148)
(147)
–
Provisão para perdas ............................................................................................................
6.062
5.539
2.330
Total .......................................................................................................................................
b) No quadro a seguir, apresentamos os investimentos relevantes avaliados pelo método de equivalência patrimonial em R$(1):
Valor
Valor
Capital Patrimônio
% de Patrimonial do Lucros não
Contábil do
Contas
Social
Líquido Participação
Investimento Realizados Investimento
Com. Imp. Erecta Ltda. .................................. 1.800.000
6.169.751
41,85%
2.582.040
(59.366)
2.190.141
Hospitalar Sul Ltda. .......................................
393
(155.962)
95,00%
(148.163)
–
1
Waldsea Investments S.A. .............................
37
3.384.928
100,00%
3.384.928
(50.854)
2.934.796
4.558.815
7,75%
353.308
–
150.310
A. M. Internacional S.A. ................................. 2.848.369
–
6.172.113
(110.220)
5.227.636
Total ................................................................ 4.648.799 13.957.532
Nota 10. Imobilizado:
Controladora
Consolidado
31/dez./ 31/dez./ 31/dez./ 31/dez./
2013
2012
2013
2012
Terrenos/edifícios/instalações ..........
7.182
7.183
8.119
7.767
Máquinas, aparelhos e equipamentos
Industriais ......................................... 10.852 10.936 14.695 12.348
Veículos ............................................
1.638
1.453
2.599
2.365
Intangíveis ........................................
1.934
1.652
1.973
1.673
Outras imobilizações ........................ 10.888
8.950 10.889
8.949
(–) Depreciação acumulada ............. (12.713) (11.728) (16.670) (12.758)
Total .................................................. 19.781 18.446 21.605 20.344
Nota 11. Exigível a Longo Prazo: a) Impostos e Contribuições Sociais:
São demonstrados pelos valores atuais, acrescidos dos correspondentes
encargos e variações monetárias incorridas. b) Financiamentos: Os financiamentos foram obtidos para aquisição de máquinas e equipamentos e
estão garantidos por avais da Diretoria. A sociedade obteve a aprovação de
financiamento junto ao BNDES em 2013, no montante de R$ 6 milhões,
pelo programa de Sustentação do Investimento - BNDES PSI. Sobre estes
financiamentos incidem juros de 4% ao ano. No ano de 2013 a Baumer
efetuou o pagamento de R$ 1,5 milhão para liquidação de empréstimo junto
ao BNDES referente ao empréstimo obtido em 2009 relacionado à pesquisa, desenvolvimento e inovação. A administração da Companhia está permanentemente empenhada na busca por fontes competitivas para financiamentos de suas operações. c) Provisão para Contingências e Obrigações
Legais: A Companhia e suas controladas são parte em ações judiciais e
administrativas de natureza tributária, cível e trabalhista. A Administração
acredita, baseada na opinião de seus consultores legais, que a provisão
para estas ações judiciais e administrativas é suficiente para cobrir perdas
prováveis e razoavelmente estimáveis decorrentes de decisões desfavoráveis, bem como que as decisões definitivas não terão efeitos significativos
na posição econômico-financeira da Companhia e suas controladas.
A provisão foi constituída considerando o julgamento dos assessores legais
e da Administração, para os processos cuja expectativa de perda foi avaliada como provável, sendo suficiente para fazer face às perdas esperadas.
Nota 12. Capital Social: O capital social está composto por 980.000 ações,
sendo 490.000 ações ordinárias e 490.000 ações preferenciais, sem valor
nominal. As ações têm direito ao dividendo mínimo obrigatório de 25% para
as ordinárias e 30% para as preferenciais sobre o lucro líquido, ajustado
nos termos da Lei das Sociedades por Ações, não podendo ser inferior ao
dividendo prioritário de 6% do capital para as ações preferenciais. Nota 13.
Reserva de Lucros: O montante de lucros retidos, adicionados às reservas
de lucros, será utilizado para suprir a necessidade de capital de giro e
possibilitar investimentos destinados ao aumento e à modernização da capacidade produtiva, à introdução de novos produtos, o investimento em
DIRETORIA EXECUTIVA
(Mandato até 2016 - RCA de 27/05/2013)
Diretor Presidente

Ruy Salvari Baumer

Diretora

Monica Salvari Baumer

Diretor

Manoel Amaral Baumer

Diretor

Edson Aprigio Lopes de Mattos

Consolidado
31/dez./2012
1.831
49
–
1.880
Resultado da
Equivalência
Patrimonial
332.533
–
450.132
152.144
934.809

controladas ou ainda, se necessário, para absorver o prejuízo do exercício.
Nota 14. Destinação dos Lucros Acumulados: a) Em cumprimento às
disposições do artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações (Lei
nº 6.404/76), a Diretoria propõe a constituição da reserva de Retenção de
Lucros, considerando os seguintes valores obtidos da Legislação Societária:
31/12/2013 31/12/2012
Lucro líquido do exercício ...............................
13.796
9.149
(–) Reserva legal ................................................
(670)
(457)
Realização de lucros
Reserva de lucros a realizar ...............................
(663)
(244)
Reversão de reservas
(902)
(902)
Dividendos ..........................................................
Reserva de retenção de lucros...........................
11.561
7.546
b) De conformidade com os artigos 7 e 33 do Estatuto da Companhia, a
Administração propõe a distribuição de dividendos prioritária de 6% (seis
por cento) do capital para as ações preferenciais e para as ações ordinárias
no montante de R$ 902 mil. Os dividendos e os juros sobre capital próprio
são reconhecidos como um passivo com base nos dividendos mínimos
definidos pelo estatuto social da Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é reconhecido como um passivo quando aprovado
pelo Conselho de Administração e na Assembleia Geral Ordinária.
Nota 15. Transações entre Partes Relacionadas: a) Referem-se a contratos de mútuo entre controladora e controladas com prazos indeterminados,
registrados a título de contas-correntes como segue:
Contas-correntes
31/12/2013 31/12/2012
Hospitalar Sul Ltda. ............................................
3.191
1.254
Com.Imp. Erecta Ltda. ........................................
85
93
A M Internacional S.A. ........................................
13
13
b) A Remuneração da Administração deve ser fixada pelos acionistas em
Assembleia Geral Ordinária - AGO de acordo com a legislação societária
brasileira e o estatuto social da Companhia. Desta forma, foi liberado na
AGO realizada em 26 de abril de 2013 o montante de até 3%(três por cento)
do faturamento líquido do exercício para os honorários anuais dos órgãos
da administração, cabendo ao Presidente do Conselho proceder à distribuição. Nota 16. Cobertura de Seguro: A Baumer S.A. e suas controladas
possui um programa de gerenciamento de riscos cujo objetivo é delimitar os
riscos, buscando no mercado coberturas compatíveis com seu porte e operação. A Companhia mantém contratos de seguros contra incêndios, raios,
explosão, danos elétricos, vendavais e seguro de responsabilidade civil geral determinada por orientação de seus consultores, considerando a natureza e o grau de risco, por valores considerados suficientes pela administração para cobrir eventuais perdas. Nota 17. Benefícios a Empregados:
A sociedade concede aos empregados benefícios que envolvem seguro de
vida, assistência médica, participação nos lucros e outros benefícios, os
quais respeitam o regime de competência em sua contabilização, podendo
CONSELHO DA ADMINISTRAÇÃO
Mandato até 2016 - AGO de 26/04/2013
Presidente
Manoel Amaral Baumer
Vice-Presidente
Ruy Salvari Baumer
Conselheira
Maria Cristina Baumer Azevedo
Conselheiro
João Carlos Corsini Gambôa
Conselheira
Jorge Antonio Barbosa
Conselheiro
Lupercio Tiseo

a qualquer momento fazer a suspensão ou descontinuidade permanente de
suas contribuições, por decisão única e exclusiva da própria Companhia.
Nota 18. Segmentos Operacionais: A Companhia procedeu à segmentação de sua estrutura operacional levando em consideração o modelo de
gestão adotado pela Administração para gerenciamento do negócio. Unidade Ortopedia produz e comercializa implantes e instrumentais ortopédicos.
Unidade Hospitalar é voltada para a produção e comercialização de equipamentos para hospitais, indústrias farmacêuticas, químicas, de cosméticos e
de alimentos. Unidade Genius é ligada à área de biomateriais. Unidade
Castanho é voltada para a produção e comercialização de equipamentos
para lavanderia hospitalar, industrial e hoteleira.
Controladora
Segmentação
2013
2012
Unidade Ortopedia ....................................................... 36.457
33.386
Unidade Hospitalar ....................................................... 53.811
54.241
Unidade Genius ............................................................
8.921
7.909
7.097
5.988
Unidade Castanho ........................................................
Total .............................................................................. 106.286 101.524
Nota 19. Deliberação CVM nº 550: Determina que a Companhia divulgue
todos os seus instrumentos financeiros derivativos reconhecidos ou não,
como ativo ou passivo, em seu balanço patrimonial. A Companhia não possui operações alavancadas com derivativos de câmbios ou taxa de juros,
inclusive operações com “duplo indexador” ou “target forward”, ou que de
outra forma possam significar posições especulativas. Nota 20. Medida
Provisória nº 627 de 2013: Em 11 de novembro de 2013, foi publicada a
MP nº 627 que trouxe diversas providências, dentre as quais destacamos
as seguintes: (i) revogação do Regime Tributário de Transição (RTT);
(ii) alterações no Decreto-Lei nº 1.598/77 que trata do IRPJ bem como na
legislação pertinente à CSLL; (iii) definição de que a modificação ou a adoção de métodos e critérios contábeis, por meio de atos administrativos emitidos com base em competência atribuída em lei comercial, posteriores à
publicação desta MP, não terá implicação na apuração dos tributos federais
até que lei tributária regule a matéria; (iv) inclusão de tratamento específico
sobre a tributação de lucros ou dividendos; (v) inclusão de disposições sobre o cálculo de juros sobre capital próprio; e (vi) novas considerações sobre investimentos avaliados pelo método de equivalência patrimonial.
As providências da MP indicadas nos itens (i) a (iii) acima entram em vigor
a partir de 2015. Entretanto, a referida MP permite que o contribuinte opte
pela antecipação dos efeitos para 2014 como condição para eliminar eventuais efeitos tributários relacionados a dividendos pagos até a data da publicação da referida MP, ao cálculo dos juros sobre capital próprio e à avaliação dos investimentos relevantes em sociedades controladas e coligadas
pelo método de equivalência patrimonial. Em que pese existir uma tendência da Companhia manifestar-se pela referida adoção antecipada, a decisão final sobre o efetivo exercício de tal opção será tomada quando da
conversão do texto final da MP em lei. Nota 21. Riscos: A Companhia e
suas controladas mantêm operações com instrumentos financeiros, cujos
riscos são administrados através de estratégias de posições financeiras e
sistemas de controles de limites de exposição aos mesmos. Todas as operações estão integralmente reconhecidas na contabilidade e restritas ao
Caixa e equivalentes de caixa, Aplicações financeiras, Contas a receber de
clientes, Fornecedores, Salários a pagar, Partes relacionadas, Ganhos não
realizados com instrumentos financeiros, Perdas não realizadas com instrumentos financeiros, Outros ativos circulantes, Outros ativos não-circulantes,
Outros passivos circulantes e Outros passivos não-circulantes. Nota 22.
Eventos Subsequentes: Até a data da apresentação das referidas demonstrações financeiras, a Companhia não possui quaisquer eventos subsequentes que mereçam destaque em nota explicativa ou ajuste em seus
balanços patrimoniais. Nota 23. Aprovação das Demonstrações Contábeis: As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de
administração e autorizadas para emissão em 27 de março de 2014.
Contador

Claudio José Machado de Almeida
CRC 1SP160003/O-0

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação o desempenho consolidado de suas operações e os fluxos de caixa
Aos Administradores e Acionistas da
dos riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, consolidados para o exercício findo naquela data, de acordo com as
Baumer S.A.
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de Normas Internacionais de Relatório Financeiro (International Financial
Mogi-Mirim - (SP)
Examinamos as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a Reporting Standard - IFRS), emitidas pelo “International Accounting
Baumer S.A. (“Companhia”) identificadas como Controladora e elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis da Standards Board - IASB”, e as práticas adotadas no Brasil.
Consolidado, respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são Ênfase
em 31 de Dezembro de 2013 e as respectivas demonstrações do resultado, apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma Conforme descrito na nota explicativa nº 2, as demonstrações contábeis
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa e do valor opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma individuais foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas
adicionado para o exercício findo naquela data, assim como, o resumo das auditoria inclui, também, a avaliação da adequação das práticas contábeis no Brasil. No caso da Baumer S.A., essas práticas diferem do IFRS,
utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela aplicável às demonstrações contábeis separadas, somente no que se refere
principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as Demonstrações Administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações à avaliação dos Investimentos em controladas pelo método de equivalência
contábeis tomadas em conjunto. Acreditamos que a evidência de auditoria patrimonial, enquanto para fins de IFRS seria feita pelo método de custo ou
Contábeis:
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.
valor justo. Nossa opinião não está ressalvada em função desse assunto.
apresentação dessas demonstrações contábeis individuais de acordo com Base para Opinião com Ressalva sobre as Demonstrações Outros Assuntos
as práticas contábeis adotadas no Brasil e das demonstrações consolidadas Consolidadas
Demonstração do Valor Adicionado.
de acordo com as Normas Internacionais de Relatório Financeiro A empresa controlada Hospitalar Sul Ltda., está com suas operações Examinamos também, a demonstração individual e consolidada do valor
(Internacional Financial Reporting Standards - IFRS), emitidas pelo paralisadas há vários anos e a continuidade depende da retomada das adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de Dezembro de
“International Accounting Stardard Board - IASB”, e de acordo com as operações.
2013, cuja apresentação é requerida pela legislação societária brasileira
práticas contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos Opinião sobre as Demonstrações Contábeis Individuais
para companhias abertas e como informação suplementar pelas IFRS, que
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de Em nossa opinião, as demonstrações contábeis individuais acima não requerem a apresentação da demonstração do valor adicionado. Essas
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente referidas, apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, Demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria
a posição patrimonial e financeira da Baumer S.A. em 31 de Dezembro descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente
se causada por fraude ou erro.
de 2013, o desempenho de suas operações e seus fluxos de caixa para apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às
Responsabilidade dos Auditores Independentes:
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis demonstrações contábeis tomadas em conjunto.
demonstrações contábeis com base em nossa auditoria, conduzida de adotadas no Brasil.
acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Essas Opinião sobre as Demonstrações Contábeis Consolidadas
normas requerem o cumprimento de exigências éticas pelos auditores e Em nossa opinião, exceto quanto aos possíveis efeitos da paralisação
São Paulo, 25 de Março de 2014
que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter operacional da controlada, mencionado no parágrafo Base para Opinião,
segurança razoável de que as demonstrações contábeis estão livres de com ressalva sobre as demonstrações contábeis consolidadas,
distorção relevante. Uma auditoria envolve a execução de procedimentos as demonstrações contábeis consolidadas acima referidas, apresentam Coutinho & Associados
Paulo Coutinho Lima
Contador
selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e Auditores Independentes S/S
CRC 1SP101691/O-9
divulgações apresentados nas demonstrações contábeis. Os procedimentos financeira consolidada da Baumer S.A., em 31 de Dezembro de 2013, CRC 2SP021776/O-0

CPX Brasil Mineração e Participações S.A.
CNPJ/MF nº 13.633.384/0001-21 - NIRE 35.300.415.337
Relatório da Administração
Em cumprimento aos dispositivos legais e estatutários, submetemos à apreciação dos Acionistas as demonstrações financeiras da CPX Brasil Mineração e Participações S.A. (“Companhia”), referentes ao exercício encerrado
em 31 de dezembro de 2013. A Companhia permanece à inteira disposição dos Srs. Acionistas para prestar-lhes quaisquer esclarecimentos que julgarem necessários.
São Paulo, 16 de abril de 2014
Rodrigo Ferreira Lara - Presidente do Conselho de Administração.
Balanços Patrimoniais - em Reais
Demonstrativos de Fluxo de Caixa - em Reais
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
Controladora
Consolidado
2012
2013
2012
2013 Passivo
2012
2013
2012
2013
Ativo
2012
2013
2012
2013
Circulante
10.319.077 27.068.590 10.512.928 27.408.536 Circulante
113.312
205.104 1.981.521 5.088.038 Caixa líquido aplica–
–
1.353
1.353 Total do patrimônio líquido 11.994.004 33.350.492 12.059.504 33.417.756
Longo prazo
do nas atividades
1.788.239
6.487.006
3.526.744 11.095.905 Total do passivo e
Não circulante
operacionais
(2.714.307) (3.466.003) (4.820.225) (6.173.931)
Total do ativo
12.107.316 33.555.596 14.041.025 38.505.794
12.107.316 33.555.596 14.041.025 38.505.794 Caixa aplicado
patrimônio líquido
nas atividades de
Demonstrativos de Permutação do Patrimônio Líquido - em Reais
Demonstrativos de Resultado de Exercício - em Reais
(6.706.857) (25.457.325) (4.506.221) (22.698.886)
investimentos
Capital
Prejuízos Patrimônio
Controladora
Consolidado
2012
2013
2012
2013 Integralização
social acumulados líquido total
de capital
9.437.500 29.825.938 9.437.500 29.825.938
8.172.400
(233.221)
7.939.179 Operações continuadas
Em 31 de dezembro de 2011
Caixa líquido gerado
Subscrição de capital
9.493.100
–
9.493.100 Despesas gerais e adminas atividades de
nistrativas (Nota 10)
(2.491.978) (3.342.137) (6.362.848) (9.015.103)
Prejuízo do exercício
–
(5.372.775)
(5.372.775)
financiamentos
9.437.500 29.825.938 9.437.500 29.825.938
Resultado de equivalênEm 31 de dezembro de 2012
17.665.500
(5.605.996)
12.059.504
–
– Aumento líquido de
cia patrimonial (Nota 5) (3.875.327) (5.688.433)
Subscrição de capital
29.827.701
–
29.827.701 Prejuízo operacional
(6.367.306) (9.030.570) (6.362.848) (9.015.103)
caixa e equivalentes
Prejuízo do exercício
–
(8.469.450)
(8.469.450) Resultado financeiro
994.531
561.120
990.073
545.653
16.336
902.610
111.054
953.121
de caixa
Em 31 de dezembro de 2013
47.493.201 (14.075.446)
33.417.755 Prejuízo do exercício
(5.372.775) (8.469.450) (5.372.775) (8.469.450) Caixa e equivalentes
de caixa
As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras, as quais estão à disposição na sede da Companhia.
No final do exercício
78.186
980.796
180.605
1.133.726
Diretoria
Contador - Marcos Rosenbaum - CRC nº 1SP187.425/O-9
61.850
78.186
69.551
180.605
No início do exercício

