MMX divulga o resultado do 1º trimestre de 2007
Rio de Janeiro, 15 de maio de 2007 – A MMX Mineração e Metálicos S.A. (Bovespa: MMXM3) - (“MMX”
ou “Companhia”) anuncia o resultado do trimestre findo em 31 de março de 2007 (1T07). Tendo em vista a
fase inicial das operações das empresas controladas pela Companhia, o resultado consolidado da
Companhia é representado basicamente por investimentos, custos e despesas relacionados a
implementação dos projetos em andamento. As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo
com práticas contábeis adotadas no Brasil, baseada na Lei das Sociedades por Ações e nas
regulamentações da CVM (“BR GAAP”) e serão apresentadas para referência no final deste documento.

DESTAQUES DO PERÍODO
9

Em 25 de janeiro de 2007 a MMX iniciou o programa de desdobramento de suas ações, na
proporção de uma nova ação para cada ação existente, passando o capital social da Companhia a
ser representado por 7.607.756 ações ordinárias.

9

Ao final de março de 2007 a cotação da MMX alcançou R$795,00, representando aumento de 95%]
em relação ao preço de emissão da Oferta e de 73% no 1T07.

9

A Mina 63 do Sistema MMX Corumbá, em operação desde dezembro de 2005, alcançou a
produção de 343 mil toneladas de minério de ferro no 1T07.

9

Em janeiro a MMX Metálicos e a Cargill assinaram acordo de longo prazo para o fornecimento de
cerca de 77% da produção de ferro-gusa do Sistema MMX Corumbá.

9

Em fevereiro foi iniciado o projeto de plantio de eucalipto, dentro do programa de reflorestamento
do Sistema MMX Corumbá.

9

Em janeiro a MMX Amapá recebeu autorização da Agência Nacional de Transportes AquaviáriosANTAQ, que autoriza a construção e exploração, por tempo indeterminado, de terminal portuário
misto de uso privativo, localizado na área portuária do Município de Santana - Amapá.

9

A Cleveland-Cliffs, maior mineradora de ferro e produtora de pelotas dos EUA, passa a deter 30%
da MMX Amapá, em operação concluída em março de 2007.

9

A GIIC decidiu aumentar o volume contratado de minério de ferro com a MMX para 13 milhões de
toneladas, ao exercer em março a opção de adquirir 6,5 milhões de toneladas adicionais.

9

Em março de 2007 foi iniciada a reorganização societária das atividades atualmente desenvolvidas
pela MMX Minas-Rio.

9

IBAMA estabeleceu o cronograma para a realização das audiências públicas e vistorias de áreas
relativas ao mineroduto do Sistema Integrado Minas-Rio, que foram concluídos no dia 20 de abril
de 2007.
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EVOLUÇÃO DOS SISTEMAS INTEGRADOS MMX
Sistema MMX Corumbá
9
A produção de minério de ferro da Mina 63 no 1T07 foi de 343 mil toneladas. A operação foi
iniciada em dezembro de 2005 e alcançou em 2006 produção de 751 mil toneladas;
9
O volume vendido no trimestre foi de 155 mil toneladas, essencialmente de granulados (lump),
sendo 99% para exportação;
9
A Planta de Gusa obteve, em 16 de agosto de 2006, a licença de Instalação. Em setembro foi
iniciada a construção da planta, que contará com dois alto fornos, com capacidade de produção total de
400 mil toneladas ao ano e deverá atingir plena capacidade em 2008.

Licenças ambientais
Em 15 de janeiro de 2007 divulgamos que a MMX Metálicos Brasil Ltda. recebeu do Instituto do Meio
Ambiente Pantanal - IMAP/MS a Licença de Instalação (“LI”) para a ampliação da sua Usina de Produção de
Ferro Gusa. Nos termos da LI, a MMX Metálicos poderá iniciar, em Corumbá, as obras de instalação de
unidades de Sinterização, Aciaria e Laminação, conforme planos da Companhia já divulgados para o
mercado.
Em 10 de abril de 2007 a MMX divulgou Comunicado informando que sua subsidiária MMX Metálicos Brasil
Ltda. foi notificada oficialmente da concessão de liminar embargando as obras de construção da sua planta
de ferro gusa em Corumbá, sob a alegação de que o licenciamento deveria ter sido concedido pelo IBAMA.
A Companhia declarou que seguiu rigorosamente suas obrigações legais e buscou, antecipadamente,
envolver as partes interessadas no processo, promovendo reuniões para apresentar e discutir os diversos
aspectos do seu projeto. Tais reuniões resultaram na assinatura de termos de compromisso de conduta
envolvendo a MMX, o Ministério Público Estadual e os governos do Estado e do Município.
Em 23 de abril a empresa informou que reiniciou as obras de construção da usina de ferro gusa a partir da
revogação doa efeitos da liminar acima mencionada.

Programa florestal
Em Comunicado divulgado em 15 de fevereiro de 2007 a Companhia informou que foi iniciado o projeto de
plantio de eucalipto, dentro do programa de reflorestamento do Sistema MMX Corumbá. O programa visa o
desenvolvimento da base florestal própria, que suprirá o carvão necessário à operação de ferro gusa de
forma sustentável e ambientalmente correta.
Todos os parâmetros utilizados na elaboração do projeto florestal seguem a política de meio ambiente da
MMX, que prima pela sustentabilidade dos empreendimentos, conciliando desenvolvimento econômico com
a preservação da natureza.

Contrato de Venda de Ferro Gusa
Em 5 de janeiro de 2007, a controlada MMX Metálicos Brasil e a Cargill, Incorporated (“Cargill”) assinaram
acordo de longo prazo para o fornecimento da produção de ferro-gusa do Sistema MMX Corumbá, com
garantia firme de retirada e entrega.
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Com o compromisso de adquirir o volume acordado a partir de agosto de 2007, a Cargill passará a ter
exclusividade, com exceção para a América do Sul, na comercialização da produção de ferro-gusa
adquirida da MMX Metálicos proveniente do Sistema MMX Corumbá.

Logística
O escoamento da produção do Sistema Integrado MMX Corumbá é realizado por meio de barcaças, através
do Rio Paraguai, até os portos de Rosário e San Nicolas, na Argentina. A MMX está realizando estudos
buscando alternativas para o escoamento da sua produção e, neste sentido, assinou opção de compra de
imóvel no litoral do estado de São Paulo, através da sua controlada MPC.

Sistema MMX Amapá
Em 2 de março de 2007, foi finalizada a operação de compra das ações da Centennial Amapá pela
Cleveland-Cliffs, Inc., maior mineradora de ferro e maior produtora de pelotas dos EUA. A MMX e sua atual
sócia, que desde aquela daquela data detém 30% da MMX Amapá, aprovaram novo orçamento para o
Sistema Integrado MMX Amapá.
O valor total estimado é de US$347 milhões, contemplando principalmente o aprimoramento da planta de
beneficiamento do Sistema. Deste total, US$250 milhões já são objeto de uma linha de crédito, na
modalidade de project finance, contratada com o Banco Itaú BBA S.A. e o Banco ABC Brasil S.A..

Licenças ambientais
A Mina Amapá obteve Licença de Instalação em 16 de agosto de 2006 e as obras foram iniciadas em
setembro. O ritmo de construção e o avanço das obras civis da planta de beneficiamento e da barragem
estão de acordo com o cronograma estabelecido. Todos os equipamentos necessários para a operação
foram adquiridos, com o recebimento previsto de acordo com o cronograma de entrada em operação da
planta de beneficiamento, previsto para o quarto trimestre de 2007. A planta deverá atingir a capacidade de
6,5 milhões de toneladas/ano de minério de ferro em meados de 2008, sendo 72% de finos de pelotização.
O Sistema conta com a Estrada de Ferro do Amapá (EFA) para o escoamento da sua produção de minério
de ferro até o Porto de Santana, no Estado do Amapá. Com contrato de concessão por 20 anos, a MMX
obteve a Licença de Operação para a ferrovia em agosto de 2006. Os equipamentos (vagões e
locomotivas) estão sendo reformados, assim como a via permanente.
A Licença Prévia para o terminal portuário foi obtida em 16 de agosto de 2006. Em 10 de janeiro de 2007, a
MMX Amapá recebeu termo de autorização expedido pelo Diretor-Geral da Agência Nacional de Transportes
Aquaviários-ANTAQ, o qual autoriza a construção e exploração, por tempo indeterminado, de terminal
portuário misto de uso privativo, localizado na área portuária do Município de Santana, Estado do Amapá.

Sistema MMX Minas-Rio
O Sistema Minas-Rio é o maior projeto da MMX e irá produzir minério de ferro do tipo finos de pelotização,
atingindo a plena capacidade de 26,5 milhões de toneladas em 2011. O minério será escoado através de
um mineroduto de aproximadamente 525 km, que ligará a planta de beneficiamento, a ser construída no
Município de Alvorada de Minas (MG), ao Porto do Açu (RJ).
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Em Comunicado divulgado em 26 de março de 2007 informamos que o IBAMA estabeleceu o cronograma
para a realização das audiências públicas e vistorias de áreas relativas ao mineroduto do Sistema Integrado
Minas-Rio, que foram concluídas no dia 20 de abril de 2007.
De todos os 32 municípios que serão percorridos pelo mineroduto, todos visitados pela MMX, apenas 3
requereram a realização de audiências públicas formais.
A postura pró-ativa e transparente da Companhia, levando antecipadamente às Comunidades o seu
projeto, levam a MMX a reafirmar sua crença na obtenção das licenças exigidas por lei em tempo para
cumprir o cronograma de início de produção do Sistema Integrado MMX Minas-Rio.
Conforme já anunciado, em junho de 2006 foi formalizada a decisão dos Governos dos Estados de Minas
Gerais e Rio de Janeiro em colaborar com a implantação de corredor logístico entre os dois estados.
O Porto do Açu, localizado no Município de São João da Barra, Estado do Rio de Janeiro, será o centro de
escoamento da produção de minério de ferro do Sistema Integrado MMX Minas-Rio e tem potencial para
ser o novo pólo de infra-estrutura logística do Sudeste do Brasil. A Licença Prévia Ambiental para a
implantação do empreendimento foi concedida pela FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio
Ambiente em 28 de dezembro de 2006.

Contrato de Fornecimento de minério de ferro com a GIIC
Em Fato Relevante divulgado em 27 de março de 2007, informamos que a GIIC decidiu aumentar o volume
contratado para 13 milhões de toneladas de minério de ferro, ao exercer a opção de adquirir 6,5 milhões de
toneladas adicionais. O minério a ser fornecido será originado dos Sistemas Integrados MMX Amapá e MMX
Minas-Rio.

ENDIVIDAMENTO
A tabela abaixo mostra a situação atual das linhas de crédito, obtidas e acordadas, para os projetos que
estão em andamento:
Projetos em andamento

Financiamento
US$ milhões

Instituição

Status

Prazo

57

ABC / Unibanco / Itaú / BNDES

Assinado

2,7 anos

Assinado
Empréstimo-ponte de
US$ 50 milhões

7 a 10 anos

Mina e Logística
Corumbá
Amapá
Minas-Rio

250

Itaú BBA / ABC / BNDES

1.518

Unibanco / Sindicato / BNDES

90

Credit Suisse / BNP

12 anos

Metálicos
Corumbá

Empréstimo-ponte de
US$ 50 milhões

7 anos

RECURSOS GEOLÓGICOS
Os estudos de estimativas de recursos e reservas, com dados de pesquisa até 31 de março
de 2006, estão sendo auditados segundo o padrão de referência canadense NI-43.101. A divulgação está
prevista para maio de 2007.
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A pesquisa geológica continua e a análise dos dados coletados deverá ser concluída no terceiro trimestre
de 2007. O resultado da análise poderá ampliar nossos recursos e reservas geológicas, pois foi iniciada a
pesquisa em direitos minerários do Sistema Minas-Rio (Serra do Sapo) adquiridos após 31 de março 2006.
Informamos abaixo o avanço do programa de sondagem realizado de março de 2006 até março de 2007:

Sistema
MMX Corumbá
MMX Amapá
MMX Minas-Rio

Março 2006 a Março
Total Realizado
2007 (metros)
1.175
16.423
18.435

3.337
27.952
27.722

MERCADO DE CAPITAIS
A MMX ingressou no Novo Mercado da Bovespa em 24 de julho de 2006, com o início da negociação das
suas novas ações ordinárias, sob o código MMXM3. A Companhia passou a integrar a carteira do Índice de
Ações com Governança Corporativa Diferenciada (IGC). A cotação das ações é unitária e negociada em
lote de cem ações.
Ao listar suas ações no segmento do Novo Mercado, a MMX se compromete a agir dentro das melhores
práticas de Governança Corporativa, entre elas:
9
Conselho de Administração é composto por 9 membros, dos quais 6 são independentes.
9
Comitê de Auditoria, criado por decisão do Conselho de Administração, composto por 3 membros,
todos independentes em relação ao acionista controlador e aos demais membros de sua Administração.
9
Política de contratação dos auditores independentes atende aos critérios internacionalmente
aceitos, quais sejam: o auditor não deve auditar o seu próprio trabalho nem exercer funções gerenciais para
o seu cliente ou promover os interesses deste aos princípios que preservam a independência do auditor. A
MMX submete à aprovação do Conselho de Administração os honorários e tipos de serviços a serem
prestados por seus auditores independentes.
9
Capital Social é composto exclusivamente por ações ordinárias, sendo assegurado aos
minoritários, conforme Estatuto Social da Companhia, tratamento igualitário àquele dado ao acionista
controlador, em caso de alienação de controle (tag along de 100%).
Em 25 de janeiro de 2007, a MMX iniciou o programa de desdobramento de suas ações, conforme
divulgado no Prospecto referente a Oferta Pública, com a emissão de uma ação nova para cada existente.
O programa prevê para julho de 2007 um segundo desdobramento, na mesma proporção, e um terceiro, na
proporção de nove ações novas para cada ação existente, previsto para janeiro de 2008.

Programa de Global Depositary Receipts
Em 5 de fevereiro de 2007, foi iniciado o programa de Global Depositary Receipts - Nível 1 da MMX,
aprovado pela Comissão de Valores Mobiliários - CVM, tendo como instituição custodiante o Banco Itaú e o
Bank of New York como instituição depositária. Após o desdobramento aprovado em janeiro, cada ação
ordinária equivale a 20 GDRs.
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Reorganização societária
O Conselho de Administração da Companhia aprovou reorganização societária das atividades atualmente
desenvolvidas pela MMX Minas-Rio. A reorganização contempla, principalmente:
9
Criação da LLX Logística S.A., que passará a ser a holding das atividades logísticas da Companhia,
que contará com administração independente, tendo sido nomeados para integrar sua diretoria o Sr. Ricardo
Antunes, Diretor-Presidente, e a Sra. Eliane Lustosa, Diretora Financeira. O Sr. Antunes é atualmente Diretor
Comercial da MMX, cargo que acumulará apenas provisoriamente.
9
A criação de duas novas empresas, a LLX Minas-Rio, que deterá o mineroduto e a área do Porto do
Açu reservada para a construção do terminal portuário de minério de ferro (aproximadamente 300 hectares) e
a LLX Açu, que será a proprietária da porção remanescente do Porto do Açu (aproximadamente 5.700
hectares);
A reorganização não implicará em qualquer diluição aos atuais acionistas da MMX, proporcionando à
Companhia oportunidade única para extrair o máximo valor de seus ativos de logística, com alto potencial
para desenvolver a indústria logística e de infra-estrutura nacional, que representa hoje um dos principais
gargalos para o crescimento da economia do país.

DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
As demonstrações financeiras apresentadas refletem a fase de implementação das controladas da
Companhia, representada por investimentos, custos e despesas relacionados aos projetos em
desenvolvimento. Listamos abaixo os highlights do 1º. Trimestre de 2007 (1T07):
9
9
9
9
9
9
9

Lucro líquido de R$ 3,8 milhões.
Receita líquida de R$ 25,1 milhões.
Receita financeira líquida de R$ 24,9 milhões.
Despesas gerais e administrativas de R$ 13,4 milhões.
Disponibilidades financeiras de R$ 728,1 milhões.
Endividamento bruto de R$ 531,3 milhões.
Patrimônio líquido de R$ 1.052 milhões.

Como estratégia para prevenção e redução dos efeitos da flutuação da taxa de câmbio especialmente sobre
os investimentos em moeda local, a Administração adota a política de manter derivativos, através de
operações a termo de moeda, ativos em reais e passivos em dólares, todas registradas na CETIP.
Na liquidação das operações de termo de moeda no 1º trimestre de 2007 a Companhia obteve resultados
positivos líquidos de R$44,1 milhões, levados ao diferido pelas suas controladas em fase pré-operacional.
Os resultados positivos líquidos não realizados nessas operações, de termo de moeda, no encerramento do
período totalizavam R$16,3 milhões. Cabe destacar que esse resultado está sujeito às variações de taxa de
câmbio enquanto mantivermos as operações em aberto.

EVENTOS SUBSEQUENTES
Em 23 de abril de 2007 a MMX informou ao mercado que, em conjunto com a Centennial Asset Mining
Funding LLC, celebrou acordo preliminar com a Anglo American plc, por meio do qual esta última irá
adquirir 100% do capital social da Centennial Minas-Rio e irá, ainda, subscrever novas ações de emissão
da MMX Minas-Rio Mineração e Logística Ltda. (“MMX Minas-Rio”), em uma operação que resultará na
Anglo American detendo uma participação consolidada de 49% na MMX Minas-Rio.
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A operação, uma vez concluída, atribuirá um valor econômico de US$1,15 bilhão à aquisição de 49% do
capital social da MMX Minas-Rio pela Anglo American.
O Sistema Mina-Rio está atualmente em fase de desenvolvimento. Os trabalhos atuais se concentram na
obtenção das licenças necessárias para o início da construção da primeira fase, que terá uma capacidade
de produção anual de 26.5 milhões de toneladas (“Fase I”).
A MMX Minas-Rio está planejando uma expansão por meio da duplicação da capacidade do Sistema
Minas-Rio (“Fase II”), sendo certo que essa última fase está sujeita a certas condições, dentre elas, a
confirmação da existência de reservas suficientes de minério de ferro e a obtenção das respectivas licenças
ambientais.
Mediante a confirmação da Fase II, a Anglo American efetuará, ainda, um pagamento adicional para a
Centennial Asset e um novo aporte de capital na MMX Minas-Rio, quando a Anglo American aumentará sua
participação no Sistema Minas-Rio para 50%. Caso isso venha a ocorrer, o valor econômico total do
Sistema Minas-Rio, imediatamente anterior à efetivação dos aumentos de capital aqui descritos, atingirá o
montante de US$3.5 bilhões.
Os bancos Credit Suisse e Itaú BBA atuaram como assessores financeiros exclusivos da MMX e Centennial
Asset, enquanto o Banco UBS Pactual atuou como assessor financeiro exclusivo para a Anglo American.
Os termos e condições finais da presente operação com a Anglo American foram aprovados pelos
membros independentes do Conselho de Administração da MMX em Reunião realizada em 25 de abril de
2007.
Em 14 de maio de 2007, a MMX e a Centennial Minas-Rio assinaram com a Anglo American o contrato
definitivo de compra e venda e ações.
Foi emitida pela FEEMA - Fundação Estadual de Engenharia do Meio Ambiente, em 14 de maio de 2007, a
Licença de Instalação para a implantação do Porto do Açu.
As afirmações contidas neste documento relacionadas a perspectivas sobre os negócios, projeções sobre
resultados operacionais e financeiros e aquelas relacionadas a perspectivas de crescimento da MMX são
meramente projeções e, como tais, são baseadas exclusivamente nas expectativas da diretoria sobre o
futuro dos negócios. Essas expectativas dependem, substancialmente, das condições de mercado, do
desempenho da economia brasileira, do setor e dos mercados internacionais e, portanto, sujeitas a
mudanças sem aviso prévio.
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Companhia aberta)

Balanços patrimoniais
Períodos de 1º de janeiro a 31 de março de 2007 e 2006
(Em milhares de Reais)

Controladora
Ativo
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber
Estoques
Adiantamentos diversos
Impostos a recuperar
Depósito vinculado
Retenções contratuais
Empresas controladas e coligadas
Outros créditos

Não Circulante
Realizável a longo prazo
Empresas controladas e coligadas
Despesas antecipadas
Depósitos judiciais

Ativo permanente
Investimentos
Intangível:
Ágio na aquisição de controlada
Direitos minerais e concessão
Obrigações Ligadas a retirada de ativos
Imobilizado
Diferido

2007

Consolidado
2006

2007

2006

688.661
607
8.013
145.295
6.025
199.002
228

727.843
585
7.442
145.282
6.000
163.360
421

728.110
13.872
49.684
14.576
26.685
145.295
6.025
4.708

779.212
4.640
37.330
14.198
18.820
145.282
6.000
4.780

1.047.831

1.050.933

988.955

1.010.262

-

-

55
200

267
687

-

-

255

954

11.945

5.947

2.176

2.176

-

-

125.105
87.730

15.688
-

15.527
-

124.580
162.538
11.027
346.386
155.612

206.678
159.575

27.633

21.474

802.319

581.264

1.075.464

1.072.407

1.791.529

1.592.480
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Companhia aberta)

Balanços patrimoniais
Períodos de 1º de janeiro a 31 de março de 2007 e 2006
(Em milhares de Reais)

Controladora
Passivo
Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Empréstimos e financiamentos
Obrigações com aquisições de investimentos
Empresas controladas e coligadas
Provisão para passivo a descoberto
Outras obrigações

Não Circulante
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Obrigações com aquisições de investimentos
Outras obrigações

Participações de minoritários
Patrimônio líquido
Capital social
Prejuízos acumulados

2007

Consolidado
2006

2007

2006

7.641
5.724
8.830
1.702
23.897

9.813
2.007
10.130
2.059
618
24.627

73.804
18.702
405.790
44.590
10.770
5.265
558.921

66.495
15.596
256.369
28.127
3.306
369.893

-

-

125.524
41.086
13.229

131.503
30.182
11.457
-

-

-

179.839

173.142

-

-

1.202

1.665

1.142.515

1.142.515

1.142.515

1.142.515

(90.948)

(94.735)

(90.948)

(94.735)

1.051.567

1.047.780

1.051.567

1.047.780

1.075.464

1.072.407

1.791.529

1.592.480

0

0

0

0
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
(Companhia aberta)

Demonstrações de resultados
Períodos de 1º de janeiro a 31 de março de 2007 e 2006
(Em milhares de Reais)

Controladora

Consolidado

2007

2007

Receita operacional bruta
Deduções
Receita operacional líquida
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados
Lucro (Prejuízo) bruto
Outras receitas (despesas) operacionais
Administrativas e gerais
Comerciais
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial
Resultado de equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais
Lucro (Prejuízo) operacional
Resultado não operacional
Lucro (Prejuízo) antes das participações minoritárias
Participações minoritárias
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda
Imposto de renda e contribuição
Lucro (prejuízo) do exercício
Lucro (prejuízo) por lote de mil ações - R$
Quantidade de ações ao final do exercício (por lote de mil)

2006
-

25.378

525

-

-

-

-

25.067

417

-

-

(27.264)

(942)

-

-

(2.197)

(525)

(13.399)
(3.548)
29.406
(9.529)
4.994
(2.901)

(987)
177
-

(8.967)
29.629
(889)
225
(5.252)
(6.770)
7.976
7.976
7.976
(4.190)

(987)
177
(525)
(1.335)
(1.335)
(1.335)
-

3.786

(1.335)

0,50

(0,35)

7.608

3.804

(311)

2006

2.826
2.826
5.150
7.976
(4.190)
3.786

(108)

(1.335)
(1.335)
(1.335)
(1.335)
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MMX Mineração e Metálicos S.A.
Demonstrações dos fluxos de caixa
Períodos de 1º de janeiro a 31 de março de 2007 e 2006
(Em milhares de Reais)

Consolidado

Controladora
2007
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Itens de resultado que não afetam o caixa:
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para passivo a descoberto
Variação monetária e juros de longo prazo
Custo residual do ativo permanente baixado
Participações minoritárias
Variações nos ativos e passivos:
Contas a receber clientes
Retenções contratuais
Depósito vinculado
Estoques
Aumento em outras contas a receber
Aumento (redução) em fornecedores
Aumento (redução) em contas a pagar e provisões
Disponibilidades líquidas geradas pelas (aplicadas nas)
atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Créditos com pessoas ligadas
Emprestimos concedidos
Empréstimos liquidados
Aquisição de investimentos
Redução no valor de aquisição de investimentos
Compras de imobilizado
Aquisição de direitos
Baixa de investimentos
Adições ao diferido

3.786

2006

2006

3.786

(1.335)

525
-

2.298
(8.975)
(463)

-

(13)
(25)
(400)
(2.172)
4.801

(340)
351
219

(13)
(25)
(12.354)
(16.704)
7.312
44.973

(1.070)
1.321
(9.473)

14.148

(580)

19.835

(10.557)

12
5.252
6.770
(3.863)
-

(1.335)

2007

(53.232)
21.363
(11.250)
(173)
-

(9.660)
(9.151)
-

(141.174)
(85.989)
525
3.284

(726)
(3.408)
3.056

(43.292)

(18.811)

(223.354)

(1.078)

-

-

-

(10.038)
-

9.792
(19)

193.715
(41.298)

11.400
-

-

-

(10.038)

9.773

152.417

11.400

No início do exercício
No fim do exercício

727.843
688.661

10.660
1.042

779.212
728.110

19.903
19.668

Aumento nas disponibilidades

(39.182)

(9.618)

(51.102)

Disponibilidades líquidas aplicadas nas
atividades de investimentos
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Aumento de capital, líquido
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos obtidos
Empréstimos liquidados
Débitos com pessoas ligadas
Empréstimos obtidos
Empréstimos liquidados
Disponibilidades líquidas geradas pelas
atividades de financiamentos
Demonstração do aumento nas disponibilidades

(235)
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