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Relatório da Administração
1.

Mensagem da Administração
O Superporto Sudeste, terminal privativo de uso misto dedicado exclusivamente à
movimentação de minério de ferro e com profundidade de 20 metros, está localizado
no município de Itaguaí, ao sul do litoral fluminense. Com uma área de 80 ha,
próxima à Baía de Sepetiba, este terminal portuário será responsável pela
movimentação de minério de ferro originado no Sistema Sudeste da MMX Mineração
e Metálicos S.A. (“MMX”), empresa de mineração do Grupo EBX, bem como de
outras mineradoras. O Superporto Sudeste terá capacidade anual de 50 milhões de
toneladas de minério de ferro por ano, com expansão para 100 milhões na segunda
fase.
Neste ano foi concluída a incorporação da PortX Operações Portuárias S.A. pela
MMX, concluindo a aquisição deste importante ativo para a integração logística da
Companhia.
O projeto de implementação do Superporto Sudeste avançou ao longo de 2012, com
as conclusões da construção civil de toda a estrutura marítima bem como a
montagem mecânica dos viradores de vagões. Em andamento as obras de
infraestrutura do caminho de rolamento das empilhadeiras recuperadoras, a
construção das bases das correias transportadoras e das casas de transferência nos
pátios de estocagem.
Foram realizadas, neste período, audiências públicas nos municípios de Itaguaí e
Mangaratiba, etapas importantes para o processo de obtenção da licença prévia para
a expansão do Superporto Sudeste para 100 Mtpa.

2.

Relacionamento com auditores independentes
Em atendimento à instrução CVM nº 381/2003 informamos que a Ernst & Young
Terco Auditores Independentes S.S. (“Ernst & Young Terco”) presta serviços de
auditoria externa para a MMX, relacionados ao exame das demonstrações financeiras
da Companhia.
Durante o exercício fiscal encerrado em 31 de dezembro de 2012, o auditor
independente da Companhia, Ernst & Young Terco, não prestou serviços não
relacionados à auditoria independente.
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2.

Relacionamento com auditores independentes--Continuação
Na contratação de serviços não relacionados à auditoria independente, a Companhia
adota procedimentos que se fundamentam na legislação aplicável e nos princípios
internacionalmente aceitos que preservam a independência e objetividade do auditor.
Esses princípios consistem em: (i) o auditor não deve auditar seu próprio trabalho, e
(ii) o auditor não deve atuar, gerencialmente, perante seu cliente nem tampouco
promover os interesses desse cliente.
A Ernst & Young Terco declarou à Companhia que não existe qualquer vínculo ou
situação de fato que configure conflito de interesses, inviabilizando o exercício da sua
atividade de forma independente.

3.

Declaração da Diretoria
Nos termos da Instrução CVM 480/09, os diretores da MMX Porto Sudeste Ltda
declaram que discutiram, reviram e concordaram com as opiniões expressas no
parecer dos auditores independentes e com as demonstrações financeiras referentes
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2012.

4.

Agradecimento
A Administração da MMX Porto Sudeste Ltda agradece aos senhores acionistas, aos
governos federal, estaduais e municipais, aos parceiros e fornecedores, às
comunidades das áreas onde a Companhia desenvolve seus projetos, e, em especial,
aos seus colaboradores e pela dedicação, compromisso, contribuição e confiança ao
longo de 2012.

Rio de Janeiro, 14 de março de 2013
A Administração
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras
Ao
Conselho de Administração e Acionistas da

MMX Porto Sudeste Ltda.
Rio de Janeiro, RJ
Examinamos as demonstrações financeiras individuais e consolidadas da MMX Porto
Sudeste Ltda. (“Companhia”), identificadas como controladora e consolidado,
respectivamente, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, assim como o
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras individuais de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, e das demonstrações financeiras consolidadas de acordo com as normas
internacionais de relatório financeiro (IFRS), emitidas pelo International Accounting
Standards Board IASB, e de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, assim
como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a
elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante,
independentemente se causada por fraude ou erro.
Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de
evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações
financeiras. Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor,
incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor
considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de
auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma
opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui,
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade
das estimativas contábeis feitas pela Administração, bem como a avaliação da
apresentação das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
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Responsabilidade dos auditores independentes--Continuação
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para
fundamentar nossa opinião.
Opinião sobre as demonstrações financeiras individuais
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras individuais acima referidas apresentam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
MMX Porto Sudeste Ltda. em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas
operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Opinião sobre as demonstrações financeiras consolidadas
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras consolidadas acima referidas
apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e
financeira consolidada da MMX Porto Sudeste Ltda. em 31 de dezembro de 2012, o
desempenho consolidado de suas operações e os seus fluxos de caixa consolidados para
o exercício findo naquela data, de acordo com as normas internacionais de relatório
financeiro (IFRS) emitidas pelo International Accounting Standards Board - IASB, e com
as práticas contábeis adotadas no Brasil.
Ênfases
Parte substancial da Companhia e suas controladas encontram-se em fase préoperacional, e a implementação dos planos de negócios para início das operações
dependerá do suporte financeiro dos acionistas e/ou recursos de terceiros até que a
Companhia e suas controladas gerem caixa suficiente para a manutenção de suas
atividades. A recuperação dos valores registrados no ativo não circulante depende do
sucesso das operações futuras e a falta dos recursos necessários para implementação
dos planos de negócios levantaria dúvidas quanto à continuidade dos negócios da
Companhia e suas controladas. As demonstrações financeiras foram preparadas no
pressuposto de continuidade normal das operações. Os planos da Administração com
relação às atividades operacionais estão descritos na Nota 1.
Conforme descrito na Nota 3, as demonstrações financeiras individuais foram elaboradas
de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. No caso da MMX Porto Sudeste
Ltda. essas práticas diferem do IFRS, aplicável às demonstrações financeiras separadas,
somente no que se refere à avaliação dos investimentos em controladas pelo método de
equivalência patrimonial, enquanto que para fins de IFRS seria custo ou valor justo.
Nossa opinião não esta ressalvada em função desse assunto.
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Outros assuntos
Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior
As demonstrações financeiras da Companhia referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2011 foram examinadas por outros auditores independentes, que emitiram
relatório de auditoria sobre as demonstrações financeiras, datado de 29 de abril de 2012,
sem qualquer modificação.
Rio de Janeiro, 14 de março de 2013
ERNST & YOUNG TERCO
Auditores Independentes S.S.
CRC - 2SP 015.199/O-6-F-RJ

Wilson J. O. Moraes
Contador CRC - 1RJ 107.211/O-1
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Paulo José Machado
Contador CRC - 1RJ 061.469/O-4

MMX Porto Sudeste Ltda.
Balanços patrimoniais
31 de dezembro de 2012 e 2011
Em milhares de reais

Nota
Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Estoques
Despesas antecipadas
Impostos a recuperar
Depósitos vinculados
Outros créditos

Nãocirculante
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social
diferidos
Investimentos
Imobilizado
Ativo diferido
Outros

Total do ativo

6

4

Controladora
2012
2011

Consolidado
2012
2011

70.713
18.197
1.904
11.156
3.209

77.006
4.561
3.581
9.299
1.173

70.921
90
1.277
18.197
2.080
11.156
3.412

85.377
2.339
117
4.575
4.276
9.299
1.295

105.179

95.620

107.133

107.278
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87

1.038

92

1.042

13
8
9

9.378
40.820
2.439.993
2.027
790

10.491
40.549
1.283.308
2.027
-

10.067
2.465.997
790

11.180
1.301.961
-

2.493.095

1.337.413

2.476.946

1.314.183

2.598.274

1.433.033

2.584.079

1.421.461
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7

Nota
Passivo
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos
Impostos e contribuições a recolher
Partes relacionadas
Empréstimos obtidos partes
relacionadas
Outras valores a pagar com partes
relacionadas
Outros
Não circulante
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos e financiamentos
Patrimônio líquido
Capital social
Adiantamentos para futuro aumento de
capital
Reservas de capital
Prejuízos acumulados
Atribuído a participação dos acionistas
controladores
Participações de acionistas não
controladores
Total do patrimônio líquido
Total do passivo e patrimônio líquido

10
11
12

10

Controladora
2012
2011

Consolidado
2012
2011

205.011
400.779
1.638

46.941
39.908
2.683

205.366
400.779
2.485

47.536
39.908
5.553

221.171

14.890

221.171

-

16.768
16.363
861.730

529
3.981
108.932

1.967
17.081
848.849

671
4.756
98.424

839.245
111
839.356

700.586
8.124
708.710

839.245
134
839.379

700.586
274
8.123
708.983

692.788

137.400

692.788

137.400

288.528
4.100
(88.228)

555.387
(77.396)

288.528
4.100
(89.566)

555.387
(78.733)

897.188

615.391

895.850

614.054

-

-

1

-

897.188

615.391

895.851

614.054

2.598.274

1.433.033

2.584.079

1.421.461

14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MMX Porto Sudeste Ltda.
Demonstrações de resultados
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

Nota
Receita de venda de bens e/ou serviços
Custo dos bens e/ou serviços vendidos

15

Resultado bruto
Receitas (despesas) operacionais
Despesas com vendas e distribuição
Despesas administrativas
Despesas com opções de ações
outorgadas
Resultado de equivalência patrimonial
Outras receitas (despesas)
operacionais

Controladora
2012
2011

Consolidado
2012
2011

-

-

6.106
(4.684)

3.995
(2.590)

-

-

1.422

1.405
202
(35.871)

15

(9.138)

(30.066)

(9.444)

12
8

(4.100)
(43)

(6.283)

(4.100)
-

-

15

(2)

(14)

589

603

(13.283)

(35.746)

(13.558)

(35.080)

(13.283)

(35.746)

(12.136)

(33.675)

1.738
(12.920)
14.568

5.700
(2.936)
(1.281)

1.865
(12.943)
14.568

5.724
(2.963)
(1.281)

3.386

1.483

3.490

1.480

(9.897)

(34.263)

(8.646)

(32.195)

-

(1.074)

(2.066)

(1.113)

3.441

(1.113)

3.441

Resultado líquido das operações em
continuidade

(10.832)

(30.822)

(10.833)

(30.820)

Prejuízo do exercício

(10.832)

(30.822)

(10.833)

(30.820)

Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não
controladores

(10.832)

(30.822)

(10.832)

(30.822)

(10.832)

(30.822)

(10.832)

(30.822)

Resultado antes do resultado financeiro
e dos tributos
Resultado financeiro
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variação cambial líquida
Resultado antes dos tributos sobre o
lucro
Imposto de renda e contribuição social
corrente
Imposto de renda e contribuição social
diferido

15

13
13

178

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

8

MMX Porto Sudeste Ltda.
Demonstrações dos resultados abrangentes
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)
Controladora
2012
2011
Prejuízo do exercício
Outros resultados abrangentes

(10.832)
-

Consolidado
2012
2011

(30.822)

(10.833)

-

-

(30.820)
-

Total do resultado abrangente

(10.832)

(30.822)

(10.833)

(30.820)

Atribuído aos acionistas controladores
Atribuído aos acionistas não controladores

(10.832)
-

(30.822)
-

(10.832)
(1)

(30.822)
2

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MMX Porto Sudeste Ltda.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Controladora
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

Nota
Saldos em 1° de janeiro de 2011
Integralização de adiantamento para
futuro aumento de capital
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2011
Aumento de capital e integralização
de adiantamento para futuro
aumento de capital
Opção de ações outorgadas
reconhecidas no exercício
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2012

12

Capital
social

Reservas
de capital

Controladora
Adiantamento
para futuro
aumento de
capital

Prejuízos
acumulados

Total

137.400

-

212.772

(46.574)

303.598

-

-

342.615
-

(30.822)

342.615
(30.822)

137.400

-

555.387

(77.396)

615.391

555.388

-

(266.859)

-

4.100
-

-

(10.832)

4.100
(10.832)

692.788

4.100

288.528

(88.228)

897.188

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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288.528

MMX Porto Sudeste Ltda.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido - Consolidado
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)

Nota
Saldos em 1° de janeiro de 2011
Integralização de adiantamento para
futuro aumento de capital
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2011
Aumento de capital mediante
subscrição de ações
Opção de ações outorgadas
reconhecidas no exercício
Prejuízo do exercício
Saldos em 31 de dezembro de 2012

12

Capital
social

Consolidado
Adiantamento
para futuro
Reservas de aumento de
Prejuízos
capital
capital
acumulados

Participação
de acionistas
não
controladores

137.400

-

212.772

(47.911)

(2)

302.259

-

-

342.615
-

(30.822)

2

342.615
(30.820)

137.400

-

555.387

(78.733)

-

614.054

555.388

-

(266.859)

-

288.529

-

4.100
-

-

(10.833)

1

4.100
(10.832)

692.788

4.100

288.528

(89.566)

1

895.851

-

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Total

MMX Porto Sudeste Ltda.
Demonstrações dos fluxos de caixa
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais)
Controladora
2012
2011
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Itens de resultado que não afetam o caixa
Opções de ações outorgadas reconhecidas
Depreciação e amortização
Resultado de equivalência patrimonial
Variação monetária e juros
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Outras provisões

Consolidado
2012
2011

(10.832)

(30.822)

(10.833)

(30.820)

4.100
828
43
84.805
1.113
3.748

764
6.283
30.306
(3.441)
1.854

4.100
1.225
84.805
1.113
3.496

1.232
30.305
(3.441)
1.658

(220.681)
(552)
(3.606)
150.133
1.213
(289)
4.539
(331)

616
(3.885)
(2.540)
7.707
10.895
(305)
390
(1.323)
(4.683)
(366)

2.249
(220.715)
(1.159)
(552)
(4.021)
149.816
(1.816)
2.015
(400)
4.575
(298)

180
575
796
(3.885)
(3.067)
6.045
11.155
1.009
(305)
390
(1.268)
(4.660)
(238)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais

14.231

11.450

13.600

5.661

Fluxos de caixa das atividades de investimento
Partes relacionadas
Empréstimos concedidos a partes relacionadas
Empréstimos liquidados de partes relacionadas
Imobilizado
Adiantamento para futuro aumento de capital
Títulos e valores mobiliários

289.379
(77.648)
(883.415)
(265.925)
-

(933.043)
325.150
67.730

289.317
(77.620)
(891.234)
(265.610)
-

(936.379)
342.615
67.730

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento

(937.609)

(540.163)

(945.147)

(526.034)

Variações nos ativos e passivos
Contas a receber
Adiantamentos diversos
Estoques
Depósitos vinculados
Impostos a recuperar
Fornecedores
Impostos e contribuições a recolher
Imposto de renda e contribuição social pagos
Outras obrigações
Obrigações com terceiros
Empresas controladas e coligadas
Despesas antecipadas
Salários e remunerações

Fluxos de caixa das atividades de financiamento
Aumento de capital
Empréstimos e financiamentos
Empréstimos obtidos
Custo de transação
Empréstimos liquidados
Juros pagos
Caixa líquido gerado pelas atividades de financiamento
Variação cambial sobre caixa e equivalentes de caixa

555.387
524.493
(28.890)
(100.829)
(33.076)

-

555.387

-

636.598
(3.321)
(27.692)

524.493
(28.890)
(100.829)
(33.076)

636.598
(3.443)
(27.692)

917.085

605.585

917.085

605.463

-

-

-

-

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

(6.293)

76.872

(14.462)

85.090

Demonstração do aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa
No início do exercício
No fim do exercício

77.006
70.713

134
77.006

85.377
70.921

287
85.377

Aumento (redução) no caixa e equivalentes de caixa

(6.293)

76.872

(14.462)

85.090

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

1. Contexto operacional
A MMX Porto Sudeste Ltda. (“MMX Porto” ou “Companhia”) foi constituída em 7 de
novembro de 2007, pelos acionistas LLX Açú Operações Portuárias S.A. (“ LLX Açu”)
e LLX Logística S.A. (“LLX”), objetivando o desenvolvimento e as operações de
logísticas integradas no setor portuário, através do Superporto Sudeste.
O Superporto Sudeste é composto pela Companhia, sua controladora MMX Porto
Sudeste S.A. (“MMX Porto S.A.”) e suas controladas Pedreira Sepetiba Ltda.
(“Pedreira”) e Terminal de Conteineres Sepetiba Ltda. (“TCS”).
1.1. Licenças
A política ambiental da Companhia e suas controladas têm como pré-requisito
obter todas as licenças exigidas por lei para cada uma das suas instalações e
atividades. Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia possui, através de suas
controladas diretas e indiretas, as seguintes licenças:
Empresa
MMX Porto (a)
MMX Porto

Nº

Tipo

Data de
emissão

Vigência

LI 491/09
LO 246/09

Licença de instalação
Licença de operação

30/07/2009
03/06/2009

3 anos
5 anos

(a) A Companhia emitiu Requerimento de renovação junto ao Instituto Estadual do Ambiente (“INEA”).

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
a)

Declaração de conformidade com as normas internacionais e brasileiras de
contabilidade
As demonstrações financeiras individuais foram elaboradas e estão sendo
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, que
compreendem as disposições da Lei das Sociedades por Ações e os
pronunciamentos e interpretações do Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(“CPC”). Essas práticas diferem das normas internacionais de relatório financeiro
(International Financial Reporting Standards - IFRS), aplicáveis às
demonstrações financeiras separadas, somente no que se refere à avaliação dos
investimentos em controladas, efetuada pelo método de equivalência patrimonial,
enquanto que para fins de IFRS deveria ser custo ou valor justo.
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MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
--Continuação
a)

Declaração de conformidade com as normas internacionais e brasileiras de
contabilidade--Continuação
As demonstrações financeiras consolidadas foram elaboradas de acordo com as
práticas contábeis adotadas no Brasil e com o IFRS, emitido pelo International
Accounting Standards Board - IASB.
Em 14 de março de 2013, a Administração da Companhia autorizou a conclusão
e a divulgação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012.

b)

Base de mensuração
As demonstrações financeiras individuais e consolidadas foram preparadas com
base no custo histórico, com exceção de certos instrumentos financeiros e dos
pagamentos baseados em ações, mensurados pelo valor justo.

c)

Consolidação
As demonstrações financeiras consolidadas incluem as informações contábeis da
Companhia e de suas controladas:
Participação - %
Capital social
Capital votante
2012
2011
2012
2011
Controladas diretas
Pedreira
TCS

99,99%
99,99%

99,99%
99,99%

99,99%
99,99%

99,99%
99,99%

Localização
da sede

Atividade
principal

Brasil
Brasil

Pedras
Logística

As controladas são integralmente consolidadas a partir da data de aquisição,
sendo esta a data na qual a Companhia obtém o controle, e continuam a ser
consolidadas até a data em que esse controle deixe de existir. As demonstrações
financeiras das controladas são elaboradas para o mesmo período de divulgação
que o da controladora, utilizando políticas contábeis consistentes.
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MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

2. Base de preparação e apresentação das demonstrações financeiras
--Continuação
c)

Consolidação--Continuação
O resultado do exercício e cada componente dos outros resultados abrangentes
(reconhecidos diretamente no patrimônio líquido) são atribuídos aos detentores
de ações da controladora e à participação dos não controladores. Perdas são
atribuídas à participação de não controladores, mesmo que resultem em um
saldo negativo.
Descrição dos principais procedimentos de consolidação
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a.

Eliminação dos saldos das contas de ativos e passivos entre as empresas
consolidadas;

b.

Eliminação dos saldos das contas de investimentos e correspondentes
participações no capital e lucros (prejuízos) acumulados das empresas
controladas;

c.

A participação dos acionistas não controladores, que representa a parcela do
resultado do exercício e patrimônio líquido que não são detidos pelo grupo, é
apresentada separadamente da demonstração do resultado consolidada e
dentro do grupo do patrimônio líquido no balanço patrimonial consolidado,
em separado no patrimônio líquido atribuível aos acionistas da controladora;

d.

Eliminação dos saldos de receitas e despesas, bem como dos lucros não
realizados decorrentes de negócios entre as empresas. Perdas não
realizadas são eliminadas da mesma maneira, mas apenas quando não há
evidências de problemas de recuperação dos ativos relacionados; e

e.

Os saldos das transações intercompanhias da controlada de controle
compartilhado são eliminados e as participações que cabem aos demais
acionistas são destacadas no balanço patrimonial.

f.

Alterações no percentual de participação em controladas que não resultem
em perda e/ou ganho de controle são registradas no patrimônio líquido.

MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
3.1. Instrumentos financeiros
a)

Ativos financeiros
Ativos financeiros são classificados como ativos financeiros a valor justo por
meio do resultado, empréstimos e recebíveis, investimentos mantidos até o
vencimento, ativos financeiros disponíveis para venda, ou derivativos
classificados como instrumentos de hedge eficazes, conforme a situação. A
Companhia determina a classificação dos seus ativos financeiros no
momento do seu reconhecimento inicial, quando ele se torna parte das
disposições contratuais do instrumento.
Ativos financeiros são reconhecidos inicialmente ao valor justo, acrescidos,
no caso de investimentos não designados a valor justo por meio do
resultado, dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à
aquisição do ativo financeiro.
A mensuração subsequente de ativos financeiros depende da sua
classificação, que pode ser da seguinte forma:
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado incluem ativos
financeiros mantidos para negociação e ativos financeiros designados no
reconhecimento inicial a valor justo por meio do resultado. Ativos financeiros
são classificados como mantidos para negociação se forem adquiridos com o
objetivo de venda no curto prazo. Esta categoria inclui instrumentos
financeiros derivativos contratados pela Companhia que não satisfazem os
critérios para a contabilidade de hedge, definidos pelo CPC 38 Instrumentos Financeiros: Reconhecimento e Mensuração (“CPC 38”).
Derivativos são também classificados como mantidos para negociação, a
menos que sejam classificados como instrumentos de hedge eficazes.
Ativos financeiros a valor justo por meio do resultado são apresentados no
balanço patrimonial a valor justo, com os correspondentes ganhos ou perdas
reconhecidos na demonstração do resultado.
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MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.1. Instrumentos financeiros--Continuação
a)

Ativos financeiros--Continuação
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos, com
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo.
Após a mensuração inicial, esses ativos financeiros são contabilizados ao
custo amortizado, utilizando o método de juros efetivos (taxa de juros
efetiva), menos perda por redução ao valor recuperável. O custo amortizado
é calculado levando em consideração qualquer desconto ou “prêmio” na
aquisição e taxas ou custos incorridos. A amortização do método de juros
efetivos é incluída na linha de receita financeira na demonstração de
resultado. As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas
como despesa financeira no resultado.
Investimentos mantidos até o vencimento
Ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis e
vencimentos fixos são classificados como mantidos até o vencimento quando
a Companhia tiver manifestado intenção e capacidade financeira para
mantê-los até o vencimento. Após a avaliação inicial, os investimentos
mantidos até o vencimento são avaliados ao custo amortizado utilizando o
método da taxa de juros efetiva, menos perdas por redução ao valor
recuperável.
A Companhia não registrou investimentos mantidos até o vencimento
durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011.
Ativos financeiros disponíveis para venda
Os ativos financeiros disponíveis para venda são aqueles ativos financeiros
não derivativos que não são classificados como: (a) empréstimos e
recebíveis, (b) investimentos mantidos até o vencimento ou (c) ativos
financeiros pelo valor justo por meio do resultado. Esses ativos financeiros
podem incluir instrumentos patrimoniais e títulos de dívida.
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MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.1. Instrumentos financeiros--Continuação
a) Ativos financeiros--Continuação
Ativos financeiros disponíveis para venda--Continuação
Após mensuração inicial, ativos financeiros disponíveis para venda são
mensurados a valor justo, com ganhos e perdas não realizados reconhecidos
diretamente dentro dos outros resultados abrangentes até a baixa do
investimento, com exceção das perdas por redução ao valor recuperável, dos
juros calculados utilizando o método de juros efetivos e dos ganhos ou perdas
com variação cambial sobre ativos monetários que são reconhecidos
diretamente na demonstração do resultado do exercício.
Quando o investimento é desreconhecido ou quando for determinada perda
por redução ao valor recuperável, os ganhos ou as perdas cumulativos
anteriormente reconhecidos em outros resultados abrangentes devem ser
reconhecidos no resultado.
Perdas por redução de valor recuperável de ativos financeiros ao custo
amortizado
O Grupo inicialmente avalia individualmente se existe evidência clara de perda
por redução ao valor recuperável de cada ativo financeiro. Quando houver
evidência clara da ocorrência de redução do valor recuperável, o valor da
perda é mensurado como a diferença entre o valor contábil do ativo e o valor
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo perdas de crédito
futuras esperadas ainda não incorridas). O valor presente dos fluxos de caixa
futuros estimados é descontado pela taxa de juros efetiva original para o ativo
financeiro. Quando aplicável, o valor contábil do ativo é reduzido por meio de
uma provisão, e o valor da perda é reconhecido na demonstração do
resultado. Se, em um exercício subsequente, o valor da perda estimada de
valor recuperável aumentar ou diminuir devido a um evento ocorrido após o
reconhecimento da perda por redução ao valor recuperável, a perda
anteriormente reconhecida é aumentada ou reduzida ajustando-se a provisão.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.1. Instrumentos financeiros--Continuação
a)

Ativos financeiros--Continuação
Desreconhecimento (baixa) dos ativos financeiros
Um ativo financeiro é baixado quando os direitos de receber fluxos de caixa
do ativo expirarem e/ou quando a Companhia transfere os seus direitos de
receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar
integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a um
terceiro por força de um acordo de “repasse”, e tiver transferido
substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo.
O envolvimento contínuo na forma de uma garantia sobre o ativo transferido
é mensurado pelo valor contábil original do ativo ou pela máxima
contraprestação que puder ser exigida da Companhia, dos dois o menor.

b)

Passivos financeiros
Passivos financeiros são classificados como passivos financeiros a valor
justo por meio do resultado, empréstimos e financiamentos, ou como
derivativos classificados como instrumentos de hedge, conforme o caso. A
Companhia determina a classificação dos seus passivos financeiros no
momento do seu reconhecimento inicial.
Passivos financeiros são inicialmente reconhecidos a valor justo e, no caso
de empréstimos e financiamentos, são acrescidos do custo da transação
diretamente relacionado.
A mensuração dos passivos financeiros depende da sua classificação, que
pode ser da seguinte forma:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Esta categoria inclui instrumentos financeiros derivativos contratados pela
Companhia que não satisfazem os critérios para a contabilidade de hedge.
Ganhos e perdas de passivos para negociação são reconhecidos na
demonstração do resultado.
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31 de dezembro de 2012 e 2011
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.1. Instrumentos financeiros--Continuação
b)

Passivos financeiros--Continuação
Empréstimos e financiamentos
Após reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos sujeitos a juros
são mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, utilizando o
método da taxa de juros efetivos. Ganhos e perdas são reconhecidos na
demonstração do resultado.
Desreconhecimento (baixa) de passivos financeiros
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada,
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for substituído
por outro do mesmo montante com termos substancialmente diferentes, ou
os termos de um passivo existente forem significativamente alterados, essa
substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo original e
reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos
correspondentes valores contábeis reconhecida na demonstração do
resultado.

c)

Instrumentos financeiros - apresentação líquida
Ativos e passivos financeiros são apresentados líquidos no balanço
patrimonial se, e somente se, houver um direito legal corrente e executável
de compensar os montantes reconhecidos e se houver a intenção de
compensação, ou de realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

d)

Valor justo de instrumentos financeiros
O valor justo de instrumentos financeiros ativamente negociados em
mercados financeiros organizados é determinado com base nos preços de
compra cotados no mercado no fechamento dos negócios na data do
balanço, sem dedução dos custos de transação.
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Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.1. Instrumentos financeiros--Continuação
d)

Valor justo de instrumentos financeiros--Continuação
O valor justo de instrumentos financeiros para os quais não haja mercado
ativo é determinado utilizando técnicas de avaliação. Essas técnicas podem
incluir o uso de transações recentes de mercado (com isenção de
interesses); referência ao valor justo corrente de outro instrumento similar;
análise de fluxo de caixa descontado ou outros modelos de avaliação.

3.2. Caixa e equivalentes de caixa
Os equivalentes de caixa são mantidos pela Companhia com a finalidade de
atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou
outros fins. A Companhia considera equivalentes de caixa uma aplicação
financeira de conversibilidade imediata em um montante conhecido de caixa e
estando sujeita a um insignificante risco de mudança de valor. Por conseguinte,
um investimento, normalmente, se qualifica como equivalente de caixa quando
tem vencimento de curto prazo, por exemplo, três meses ou menos, a contar da
data da contratação.
3.3. Estoques
Os estoques são avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção,
reduzido por provisão para perda ao valor de mercado, quando aplicável. O custo
dos estoques inclui gastos incorridos na aquisição, transporte e armazenagem
dos estoques. No caso de estoques acabados, o custo inclui os gastos gerais de
fabricação baseadas na capacidade normal de operação.
3.4. Investimentos
Os investimentos da Companhia em suas controladas são contabilizados com
base no método da equivalência patrimonial nas demonstrações financeiras
individuais. O investimento na coligada se mantém refletido por equivalência
patrimonial nas demonstrações financeiras consolidadas.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.4. Investimentos--Continuação
Com base no método da equivalência patrimonial, os investimentos nas
controladas e coligada são contabilizados no balanço patrimonial da controladora
ao custo, adicionado das mudanças após a aquisição da participação societária
na controlada ou coligada. O ágio, se houver, é incluído no valor contábil do
investimento, não sendo amortizado. Nas demonstrações financeiras
consolidadas, o ágio é reclassificado para o ativo intangível.
A demonstração do resultado reflete a parcela dos resultados das operações das
controladas e coligada, e mudanças diretamente reconhecidas no patrimônio são
refletidas, quando aplicável, na demonstração das mutações do patrimônio
líquido da controladora.
A Companhia determina se é necessário reconhecer perda adicional em relação
ao valor recuperável do investimento em suas investidas. Se aplicável, a
Companhia calcula o montante da perda por redução ao valor recuperável como
a diferença entre o valor recuperável do investimento e o valor contábil e
reconhece este montante na demonstração dos resultados.
Quando ocorrer perda de controle ou influência significativa sobre controladas, a
Companhia avalia e reconhece o investimento neste momento a valor justo.
3.5. Imobilizado
O imobilizado é apresentado ao custo de aquisição, formação ou construção,
adicionado dos juros e demais encargos financeiros incorridos durante a
construção ou desenvolvimento de projetos, líquido de depreciação acumulada
e/ou perdas acumuladas por redução ao valor recuperável, se for o caso.
Um item do imobilizado é baixado quando vendido ou quando nenhum benefício
econômico futuro for esperado do seu uso ou venda. Eventual ganho ou perda
resultante da baixa do ativo são incluídos na demonstração do resultado no
exercício em que o ativo for baixado.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.5. Imobilizado--Continuação
Os gastos incorridos com manutenção e reparo são capitalizados somente se os
benefícios econômicos associados a esses itens forem prováveis e os valores
mensurados de forma confiável, enquanto que os demais gastos são registrados
diretamente na demonstração do resultado quando incorridos.
Depreciação
O valor residual, a vida útil estimada e o método de depreciação destes ativos
são revisados anualmente no encerramento do exercício e ajustados
prospectivamente, quando necessário.
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo,
ou outro valor substituto do custo, deduzido do valor residual.
A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método linear levando em
consideração a vida útil-econômica desses bens, como segue:
Equipamentos de TI
Máquinas e equipamentos
Edificações
Móveis e utensílios
Outros componentes

5 anos
10 anos
25 anos
10 anos
5 anos

Para o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, não houve mudanças
significativas nas vidas úteis dos ativos.
Custos de empréstimos
Custos de empréstimos diretamente relacionados com a aquisição, construção
ou produção de um ativo que necessariamente requer um tempo significativo
para ser concluído para fins de uso ou venda são capitalizados como parte do
custo do correspondente ativo. Todos os demais custos de empréstimos são
registrados em despesa no período em que são incorridos. Custos de
empréstimo compreendem juros e outros custos incorridos por uma entidade
relativos ao empréstimo.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.6. Intangível
Ágios
Para fins de comparabilidade, a Companhia efetuou a reclassificação do ágio
registrado no intangível em 31 de dezembro de 2011, no valor de R$ 20.185,
referente à compra do terreno do Superporto Sudeste, para terrenos no ativo
imobilizado.
3.7. Redução ao valor recuperável - impairment
Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma evidência objetiva indica
que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que
aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa futuros
projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
Os recebíveis são avaliados individualmente ou coletivamente quanto à perda de
valor específico. Ao avaliar a perda de valor recuperável de forma coletiva a
Companhia utiliza tendências históricas da probabilidade de inadimplência, do
prazo de recuperação e dos valores de perda incorridos.
Uma redução do valor recuperável com relação a um ativo financeiro medido pelo
custo amortizado é calculada como a diferença entre o valor contábil e o valor
presente dos futuros fluxos de caixa estimados descontados à taxa de juros
efetiva original do ativo. As perdas são reconhecidas na demonstração do
resultado e refletidas em uma conta de provisão contra recebíveis. Quando um
evento subsequente indica reversão da perda de valor, a diminuição na perda de
valor é revertida em contrapartida ao resultado.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.7. Redução ao valor recuperável - impairment--Continuação
Ativos financeiros (incluindo recebíveis--Continuação
Perdas de valor (redução ao valor recuperável) nos ativos financeiros disponíveis
para venda são reconhecidas pela reclassificação da perda cumulativa que foi
reconhecida em outros resultados abrangentes no patrimônio líquido para o
resultado. A perda cumulativa que é reclassificada de outros resultados
abrangentes para o resultado é a diferença entre o custo de aquisição, líquido de
qualquer reembolso e amortização de principal, e o valor justo atual, decrescido
de qualquer redução por perda de valor recuperável previamente reconhecida no
resultado.
Ativos não-financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia são revistos a
cada data de apresentação para apurar se há indicação de perda no valor
recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo é
determinado. No caso de ágio e ativos intangíveis com vida útil indefinida ou
ativos intangíveis em desenvolvimento que ainda não estejam disponíveis para
uso, o valor recuperável é estimado todo ano na mesma época.
O valor recuperável de um ativo ou unidade geradora de caixa (UGC) é o maior
entre o valor em uso e o valor justo, menos despesas de venda. Ao avaliar o
valor em uso, os fluxos de caixa futuros estimados são descontados aos seus
valores presentes por taxa de desconto antes de impostos que reflita as
condições vigentes de mercado quanto ao período de recuperabilidade do
capital e os riscos específicos do ativo.
Uma perda por redução ao valor recuperável é reconhecida, no resultado do
exercício, caso o valor contábil de um ativo ou sua UGC exceda seu valor
recuperável estimado. Perdas no valor recuperável relacionadas às UGCs são
alocadas inicialmente para reduzir o valor contábil de qualquer ágio alocado, e
então, se ainda houve perda remanescente, para reduzir o valor contábil dos
outros ativos.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.7. Redução ao valor recuperável - impairment--Continuação
Ativos financeiros (incluindo recebíveis--Continuação
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada a ágio não é revertida.
Quanto a outros ativos, as perdas de valor recuperável reconhecidas em
exercícios anteriores são avaliadas a cada data de apresentação para quaisquer
indicações de que a perda tenha aumentado, diminuído ou não mais exista.
Uma perda de valor é revertida caso tenha havido uma mudança nas
estimativas usadas para determinar o valor recuperável, sendo o limite da
reversão o valor contábil, líquido de depreciação ou amortização, caso a perda
de valor não tivesse sido reconhecida.
3.8. Demais ativos e passivos circulantes e não circulante
Um ativo é reconhecido no balanço quando for provável que seus benefícios
econômicos futuros serão gerados em favor da Companhia e seu custo ou valor
puder ser mensurado com segurança.
Um passivo é reconhecido no balanço quando a Companhia possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, sendo
provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. As provisões
são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.
Os ativos e passivos monetários de longo prazo e os de curto prazo, quando o
efeito é considerado relevante em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto, são ajustados pelo seu valor presente. O ajuste a valor
presente é calculado levando em consideração os fluxos de caixa contratuais e
a taxa de juros explícita, e em certos casos implícita, dos respectivos ativos e
passivos.
3.9. Empréstimos e financiamentos
Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor
justo, líquido dos custos incorridos na transação e são, subsequentemente,
demonstrados pelo custo amortizado, utilizando o método da taxa efetiva de
juros. As taxas pagas no estabelecimento dos empréstimos e financiamentos
são reconhecidas como custos da transação dos mesmos.

26

MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.10. Tributação
Impostos sobre vendas e serviços
As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e
contribuições, pelas seguintes alíquotas básicas:
►

Programa de Integração Social (PIS) 0,65% e 1,65%;

►

Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) 3,0% e
7,65%;

►

Imposto sobre Serviços (ISS) - de 5%.

Esses encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração
do resultado.
Imposto de renda e contribuição social
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição
social, computados sobre o lucro tributável na alíquota de 15%, acrescido do
adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no período de 12
meses, e 9% para contribuição social. As adições ao lucro contábil de
despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas,
temporariamente não tributáveis, consideradas para apuração do lucro
tributável corrente geram créditos ou débitos tributários diferidos. As
antecipações ou valores passíveis de compensação são demonstrados no ativo
circulante ou não circulante, de acordo com a previsão de sua realização.
Imposto diferido é gerado por diferenças temporárias na data do balanço entre
as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis.
Os impostos diferidos ativos são reconhecidos para todas as diferenças
temporárias dedutíveis, créditos e perdas tributários não utilizados, na extensão
em que seja provável que o lucro tributável esteja disponível para que as
diferenças temporárias dedutíveis possam ser realizadas, e créditos e perdas
tributários não utilizados possam ser utilizados. Os impostos diferidos passivos
são reconhecidos para todas as diferenças tributárias temporárias.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.10. Tributação
Imposto de renda e contribuição social--Continuação
O valor contábil dos impostos diferidos ativos é revisado em cada data do
balanço, sendo o saldo mantido na extensão em que sua recuperação seja
provável, com base nos lucros tributáveis futuros.
Impostos diferidos ativos e passivos são mensurados à taxa de imposto que é
esperada de ser aplicável no ano em que o ativo será realizado ou o passivo
liquidado.
Impostos diferidos ativos e passivos são apresentados líquidos quando
relacionados à mesma entidade tributada e sujeitos à mesma autoridade
tributária.
3.11. Benefícios a empregados
A Companhia reconhece um passivo e uma despesa de participação nos
resultados com base no acordo coletivo com a categoria sindical de seus
empregados. A Companhia oferece aos empregados e executivos o benefício
da participação nos lucros e resultados como plano de remuneração variável.
3.12. Pagamentos baseados em ações
A Companhia registra as opções de compra de ações outorgadas pela
Companhia e pelo Controlador, inclusive as opções de compras de ações de
outras companhias do Grupo EBX, outorgadas pelo Controlador a executivos e
Conselheiros, às quais somente poderão ser exercidas após prazos específicos
de carência.
O custo de transações com funcionários liquidadas com instrumentos
patrimoniais, e com prêmios outorgados, é mensurado com base no valor justo
na data em que foram outorgados, em conta específica no patrimônio líquido e
demonstração do resultado, conforme as condições contratuais sejam
atendidas. Para determinar o valor justo, a Companhia utiliza especialista de
precificação externo, o qual efetua o cálculo utilizando o modelo Merton (1973),
uma variante do modelo Black & Scholes.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.12. Pagamentos baseados em ações--Continuação
O custo de transações liquidadas com títulos patrimoniais é reconhecido no
resultado do exercício, em conjunto com um correspondente aumento no
patrimônio líquido, ao longo do período em que a performance e/ou condição de
serviço são cumpridos, com término na data em que o funcionário adquire o
direito completo aos títulos patrimoniais. A despesa acumulada reconhecida
para as transações liquidadas com instrumentos patrimoniais em cada database até a data de aquisição reflete a extensão em que o período de aquisição
tenha expirado e a melhor estimativa da Companhia do número de títulos
patrimoniais que serão adquiridos.
Nenhuma despesa é reconhecida por prêmios que não completam o seu
período de aquisição, exceto prêmios em que a aquisição é condicional a uma
condição do mercado (condição conectada ao preço das ações da Companhia),
a qual é tratada como adquirida, independentemente se as condições do
mercado são satisfeitas ou não, desde que todas as outras condições de
aquisição forem satisfeitas.
Em uma transação liquidada com títulos patrimoniais em que o plano é
modificado, a despesa mínima reconhecida em “despesas de pessoal”
correspondente às despesas como se os termos não tivessem sido alterados.
Uma despesa adicional é reconhecida para qualquer modificação que aumenta
o valor justo total do contrato, ou que de outra forma beneficia o funcionário,
mensurada na data da modificação.
Quando um prêmio de liquidação com instrumentos patrimoniais é cancelado, o
mesmo é tratado como se tivesse sido adquirido na data do cancelamento, e
qualquer despesa não reconhecida do prêmio é reconhecida imediatamente.
Isto inclui qualquer prêmio em que as condições de não aquisição dentro do
controle da Companhia ou da contraparte não são cumpridas. Porém, se um
novo plano substitui o plano cancelado, e é designado como plano substituto na
data de outorga, o plano cancelado e o novo plano são tratados como se fosse
uma modificação ao plano original, conforme descrito no parágrafo anterior.
Todos os cancelamentos de transações liquidadas com títulos patrimoniais são
tratados da mesma forma. O efeito de diluição das opções em aberto é refletido
como diluição de ação adicional no cálculo do resultado por ação diluído.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.13. Provisões (incluindo contingências)
Provisões são reconhecidas quando há obrigação presente (legal ou não
formalizada) em consequência de evento passado, e é provável que benefícios
econômicos sejam requeridos para liquidar a obrigação e uma estimativa
confiável do valor da obrigação possa ser feita. Quando a Companhia espera
que o valor de uma provisão seja reembolsado, no todo ou em parte, o
reembolso é reconhecido como ativo separado, mas apenas quando o
reembolso for praticamente certo.
A Companhia reconhece provisão para causas cíveis, trabalhistas e tributárias.
A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências
disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as decisões
mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e
ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições
adicionais identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.
A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em
valores significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações
financeiras devido às imprecisões inerentes ao processo de sua determinação.
A Administração da Companhia revisa suas estimativas e premissas em bases
anuais.
3.14. Reconhecimento de receita
Receita de serviços
A receita é reconhecida na extensão em que for provável que benefícios
econômicos serão gerados para a Companhia e quando possam ser
mensuradas de forma confiável. A receita é mensurada com base no valor justo
da contraprestação recebida, excluindo descontos, abatimentos e impostos ou
encargos sobre serviços.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.14. Reconhecimento de receita--Continuação
Receita de serviços--Continuação
A Companhia avalia as transações de receita de acordo com os critérios
específicos para determinar se está atuando como agente ou principal e, ao
final, concluiu que está atuando como principal em todos os seus contratos de
receita. Os critérios específicos, a seguir, devem também ser satisfeitos antes
de haver reconhecimento de receita:
Receita de juros
Para todos os instrumentos financeiros avaliados ao custo amortizado e ativos
financeiros que rendem juros, classificados como disponíveis para venda, a
receita ou despesa financeira é contabilizada utilizando-se a taxa de juros
efetiva, que desconta exatamente os pagamentos ou recebimentos futuros
estimados de caixa ao longo da vida estimada do instrumento financeiro ou em
um período de tempo mais curto, quando aplicável, ao valor contábil líquido do
ativo ou passivo financeiro. A receita de juros é incluída na rubrica receita
financeira, na demonstração do resultado.
3.15. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas
A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a
Administração faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os
valores apresentados de receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as
divulgações de passivos contingentes, na database das demonstrações
financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas e estimativas pode
levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor contábil do
ativo ou passivo afetado em períodos futuros. Itens relevantes sujeitos a
julgamentos e estimativas são: valor justo de instrumentos financeiros,
reconhecimento e análise de recuperabilidade de créditos fiscais, vida útil do
ativo imobilizado e intangível, perda por redução ao valor recuperável de ativos,
provisão para contingências e plano de pagamento baseado em ações.
3.16. Demonstrações dos fluxos de caixa
As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas e estão apresentadas
pelo método indireto.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.17. Novos pronunciamentos técnicos e interpretações
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►

IAS 1 (CPC 26 R1) - Apresentação das Demonstrações Financeiras - a
principal alteração é a separação dos outros componentes do resultado
abrangente em dois grupos: os que serão realizados contra o resultado e
os que permanecerão no patrimônio líquido. A alteração da norma é
aplicável a partir de 1o de janeiro de 2013. Essa alteração não deverá
impactar a Companhia.

►

IFRS 7 - Divulgações - Compensação entre Ativos Financeiros e Passivos
Financeiros – Revisões da IFRS 7. Estas revisões exigem que uma
entidade divulgue informações sobre os direitos à compensação e acordos
relacionados (por exemplo, acordos de garantia). As divulgações fornecem
informações úteis aos usuários para avaliar o efeito de acordos de
compensação sobre a posição financeira de uma entidade. A revisão
entrará em vigor para os períodos anuais em ou após 1º de janeiro de
2013. Essa alteração não deverá impactar a Companhia.

►

IFRS 9 (CPC 38) - Instrumentos Financeiros - aborda a classificação,
mensuração e reconhecimento de ativos e passivos financeiros. Foi emitido
em novembro de 2009 e outubro de 2010 e substitui os trechos do IAS 39
relacionados à classificação e mensuração de instrumentos financeiros. O
IFRS 9 requer a classificação dos ativos financeiros em duas categorias:
mensurados ao valor justo e mensurados ao custo amortizado. A
determinação é feita no reconhecimento inicial. A base de classificação
depende do modelo de negócios da entidade e das características
contratuais do fluxo de caixa dos instrumentos financeiros. Com relação ao
passivo financeiro, a norma mantém a maioria das exigências
estabelecidas pelo IAS 39. A principal mudança é a de que nos casos em
que a opção de valor justo é adotada para passivos financeiros, a porção
de mudança no valor justo devido ao risco de crédito da própria entidade é
registrada em outros resultados abrangentes e não na demonstração dos
resultados, exceto quando resultar em descasamento contábil. A norma
originalmente aplicável a partir de 1o de janeiro de 2013 foi alterada para 1º
de janeiro de 2015. A Administração da Companhia avalia que o impacto
total dessas alterações em suas demonstrações financeiras, se houver, não
será significativo.
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3.17. Novos pronunciamentos técnicos e interpretações--Continuação
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►

IFRS 10 (CPC 36 R3) - Demonstrações Financeiras Consolidadas - apoiase em princípios já existentes, identificando o conceito de controle como
fator preponderante para determinar se uma entidade deve ou não ser
incluída nas demonstrações financeiras consolidadas. A norma expande o
conceito de controle e fornece orientações adicionais na sua
determinação. A norma é aplicável a partir de 1º de janeiro de 2013. Não
existe em 31 de dezembro de 2012 acordos que ensejem que a
Companhia tenha controle sobre outras entidades além das consolidadas.
Dessa forma, a Administração entende que não haverá impacto
decorrente desse pronunciamento nas demonstrações financeiras.

►

IFRS 11 (CPC 19 R2) - Acordos em Conjunto - a norma define os acordos
em conjunto com base nos direitos e obrigações do acordo ao invés de
sua forma jurídica. Há dois tipos de acordos em conjunto: (i) operações
em conjunto - que ocorre quando um operador possui direitos sobre os
ativos e obrigações sobre os passivos e, como consequência,
contabilizará sua parcela nos ativos, passivos, receitas e despesas; e (ii)
empreendimentos controlados em conjunto (joint venture) - ocorre quando
um operador possui direitos sobre os ativos líquidos do contrato e
contabiliza o investimento pelo método de equivalência patrimonial. O
método de consolidação proporcional não será mais permitido nos
empreendimentos controlados em conjunto. A Companhia não possui
acordos em conjunto em 31 de dezembro de 2012 e, portanto, este
pronunciamento não trará impactos às demonstrações financeiras. A
norma é aplicável a partir de 1o de janeiro de 2013.

►

IFRS 12 (CPC 45) - Divulgação sobre Participações em Outras Entidades
- trata das exigências de divulgação para todas as formas de participação
em outras entidades, incluindo controladas, coligadas, acordos conjuntos,
associações, participações com fins específicos e outras participações. A
norma é aplicável a partir de 1o de janeiro de 2013. A Administração da
Companhia entende que não haverá impacto relevantes nas divulgações
decorrente desse pronunciamento.
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3. Resumo das principais práticas e estimativas contábeis
--Continuação
3.17. Novos pronunciamentos técnicos e interpretações--Continuação
►

IFRS 13 (CPC 46) - Mensuração de Valor Justo - o objetivo do IFRS 13 é
aprimorar a consistência e reduzir a complexidade da mensuração ao
valor justo, fornecendo uma definição mais precisa e uma única fonte de
mensuração do valor justo e suas exigências de divulgação. As
exigências não ampliam o uso da contabilização ao valor justo, mas
fornecem orientações sobre como aplicá-lo quando seu uso é requerido
ou permitido por outros pronunciamentos. A norma é aplicável a partir de
1o de janeiro de 2013. A Administração da Companhia entende que não
haverá impacto significativo decorrente desse pronunciamento nas
demonstrações financeiras da Companhia.

Não há outras normas ou interpretações que ainda não entraram em vigor
que poderiam ter impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

4. Caixa e equivalentes de caixa
Controladora
2012
2011
Caixa e bancos
Operações compromissadas

1.290
69.423
70.713

1.298
75.708
77.006

Consolidado
2012
2011
1.492
69.429
70.921

9.669
75.708
85.377

A Companhia possui fundos exclusivos administrados pelo Banco BTG Pactual S.A.,
nos quais as aplicações realizadas são de curto prazo e lastreadas em títulos
privados (Certificados de Depósitos Bancários) emitidos por empresas e instituições
financeiras de primeira linha, todos vinculados a taxas pós-fixadas e com
rentabilidade média sobre o DI CETIP (“CDI”) de 101,2% (marcação a mercado) e
102,1% (taxa nominal na curva) (respectivamente 102,1% e 102,5% em 31 de
dezembro de 2011).
O Banco BTG Pactual S.A. compromete-se a efetuar a qualquer momento o regaste
das operações compromissadas, sem qualquer deságio à Companhia, que efetuou a
classificação como equivalentes de caixa.
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4. Caixa e equivalentes de caixa--Continuação
O cálculo do valor justo das aplicações financeiras é efetuado levando-se em
consideração as cotações de mercado do papel ou informações de mercado que
possibilitem tal cálculo, com base nas taxas futuras de papéis similares.
Os fundos exclusivos são regularmente revisados e auditados por auditores
independentes e estão sujeitos a obrigações de serviços prestados pela
administração dos ativos, tais como taxas de custódia, auditoria e outras despesas,
inexistindo obrigações financeiras relevantes.

5. Despesas antecipadas
As despesas antecipadas em 31 de dezembro de 2012 e 2011 são como segue:
Controladora
2012
2011
Comissão de garantia
Premio de seguros e riscos

18.197
18.197

4.551
10
4.561

Consolidado
2012
2011
18.197
18.197

4.551
24
4.575

6. Impostos a recuperar ou compensar
Os impostos a recuperar ou compensar estão demonstrados pelo valor líquido de
eventuais perdas de realização e assim se apresentam:

Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços - ICMS
Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
Outros

Circulante
Não circulante

Controladora
2012
2011

Consolidado
2012
2011

253
1.738
1.991

1.038
433
3.132
16
4.619

434
1.738
2.172

1.707
458
3.134
19
5.318

1.904
87
1.991

3.581
1.038
4.619

2.080
92
2.172

4.276
1.042
5.318

O ativo não circulante é composto, principalmente, por créditos de imposto de renda,
contribuição social e imposto de renda retido na fonte da Companhia.
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7. Depósitos vinculados
Controladora
2012
2011
Trustee ACC Itaú BBA
Poupança - Banco Itaú S.A.

10.736
420
11.156

8.900
399
9.299

Consolidado
2012
2011
10.736
420
11.156

8.900
399
9.299

O saldo de depósitos vinculados é representado substancialmente por bloqueios
temporários de uma parte das aplicações financeiras (Trustee Account) referentes à
compra de terrenos para expansão do Porto Sudeste, em Sepetiba, Estado do Rio de
Janeiro, e ao termo de compromisso de compensação ambiental, instituído de acordo
com o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (“SNUC”), firmado entre o
Estado do Rio de Janeiro, o INEA e a MMX Porto. A conta poupança no Banco Itaú
S.A. existe devido ao Termo de Compensação Ambiental da MMX Porto.

8. Investimentos
a)

Movimentação dos investimentos
Controladora
Equivalência
patrimonial

2011
Controladas diretas
Pedreira
TCS

122
(165)
(43)

18.797
21.752
40.549

2011
Controladas diretas
Pedreira
TCS

36

Integralização/
baixa

7.633
21.733
29.366

27.130
315
27.445

Adiantamento
para futuro
aumento de
capital
(27.130)
(27.130)

Controladora
Adiantamento
para futuro
Equivalência
aumento de
patrimonial
capital
(6.236)
(47)
(6.283)

17.400
66
17.466

2012
18.919
21.901
40.820

2012
18.797
21.752
40.549
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8. Investimentos--Continuação
b)

Participações societárias
2012

Controladas diretas
Pedreira
TCS

Participação

Quantidade
ações/
quotas (mil)

Ativo

99,99%
99,99%

49.002
3.132

18.608
1.729

Participação

Quantidade
ações/
quotas (mil)

Ativo

99,99%
99,99%

21.872
2.817

28.573
1.694

Passivo
2.099
14

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Resultado do
exercício

16.509
1.716

14.966
-

(7.537)
(166)

Patrimônio
líquido

Receita
líquida

Resultado do
exercício

24.045
1.567

21.300
-

(1.099)
(47)

2011

Controladas diretas
Pedreira
TCS

Passivo
4.528
127

Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa
contendo ágio
Principais premissas utilizadas nas projeções de fluxos de caixa descontados
O valor recuperável dos ativos foi calculado com base na metodologia de fluxo de
caixa descontado no período de vida útil do ativo. As principais premissas
utilizadas no cálculo do valor recuperável são a taxa de desconto dos fluxos de
caixa e as margens EBITDA estimadas no período projetivo, influenciadas
diretamente pelo preço do minério de ferro, custos de extração e produção. As
premissas utilizadas são conforme abaixo:
Taxa de desconto
2012
2011
%
%
MMX Porto
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8. Investimentos--Continuação
b)

Participações societárias--Continuação
Teste de redução ao valor recuperável para unidades geradoras de caixa
contendo ágio--Continuação
Taxa de desconto
A taxa de desconto utilizada foi estimada com base no custo de capital próprio
pela metodologia CAPM (Capital Asset Pricing Model) em termos reais (ou seja,
sem efeito de inflação), considerando como premissas os títulos de dívida livre de
risco emitidos pelo governo norte-americano, ajustados por um prêmio de risco
de mercado e o beta do mercado de mineração, além do risco país (Brasil).
Análise de sensibilidade das premissas
A análise de sensibilidade para o Superporto Sudeste indica que seria necessária
uma queda muito brusca de preços da tarifa no longo prazo do preço atual
estimado de US$14/t para valor abaixo de US$7,9/t, e um aumento significativo
da percepção de risco para efeitos do cálculo da taxa de desconto dos atuais 8%
para >15,6% para que o valor recuperável se iguale ao valor contábil.
Resultado do teste de valor recuperável dos ativos
Como consequência do teste de valor recuperável dos ativos da Companhia,
contata-se que o valor recuperável é superior ao valor contábil não havendo,
portanto perdas a serem reconhecidas.
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9. Imobilizado
Instalações
Custo
Saldo em 1º de janeiro de 2011
Adições
Baixas
Transferências
Depreciação do exercício
Saldo líquido em 31 de dezembro
de 2011
Adições
Transferências
Depreciação do exercício
Saldo líquido em 31 de dezembro
de 2012
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Máquinas e
equipamentos

Terrenos

Controladora
Adiantamentos
a fornecedores

Obras em
andamento

Outros

Total

89

5.987

29.832

128.718

169.248

378

334.252

(8)

1.352
(635)

10.243
(90)
10.019
-

269.688
(32.225)
-

668.152
22.206
-

463
(109)

949.898
(90)
(752)

81

6.704

50.004

366.181

859.606

732

1.283.308

15
(8)

4.255
(637)

281.451
(189.396)
-

871.100
189.396
-

664
(160)

1.157.490
(805)

88

10.322

5
50.009

458.236

1.920.102

1.236

2.439.993
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9. Imobilizado--Continuação
Instalações
Custo
Saldo em 1º de janeiro de 2011
Adições
Baixas
Transferências
Depreciação no exercício
Saldo líquido em 31 de dezembro de
2011
Adições
Baixa
Transferências
Depreciação no exercício
Saldo líquido em 31 de dezembro de
2012
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Máquinas e
equipamentos

Terrenos

Consolidado
Adiantamentos
a fornecedores

Obras em
andamento

Outros

Total

246

7.516

31.513

128.718

169.248

910

338.151

(30)

1.439
(853)

30.778
(440)
10.019
-

269.687
(32.225)
-

662.905
22.206
-

625
(6)
(295)

965.434
(446)
(1.178)

216

8.102

71.870

366.180

854.359

16
(25)

4.343
(48)
(866)

281.451
(189.396)
-

878.760
189.396
-

207

11.531

6
71.876

458.235

1.922.515

1.234
733
(3)
(331)
1.633

1.301.961
1.165.309
(51)
(1.222)
2.465.997
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9. Imobilizado--Continuação
►

Adiantamentos a fornecedores
Os adiantamentos registrados pela Companhia referem-se basicamente a
construção do Porto Sudeste.

►

Obras em andamento
Os principais gastos capitalizados referem-se a gastos incorridos na construção
do Porto Sudeste, entre os principais gastos estão serviços de terceiros, os
custos de mão-de-obra com colaboradores diretamente alocados e os juros
capitalizados.
Os custos de empréstimos capitalizados, relacionados às obras em andamento,
estão descritos abaixo:
Empreendimento
Projeto Superporto Sudeste

Taxa efetiva
8%

Consolidado
2012
Taxa efetiva
100.512

8%

2011
24.414

Teste de valor recuperável para os ativos imobilizados
Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2012, a Companhia avaliou se
havia a existência de indicadores que algum ativo poderia estar acima do valor
recuperável e não identificou a necessidade de realizar testes de impairment,
assim como de reconhecer qualquer provisão para redução ao valor recuperável
de seus ativos.
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10. Empréstimos e financiamentos
Consolidado
Passivos circulantes
Passivos não circulantes
2012
2011
2012
2011
Contratados em moeda estrangeira
Dólares norte-americanos
Indexados por Libor
Encargos decorridos
Contratados em moeda local
Títulos em juros fixos
Indexados por CDI ou TJLP
Encargos incorridos

805
352
1.157

-

56.552
967
57.519

4.001
164
4.165

6.652
387.898
5.072
399.622
400.779

37.074
2.834
39.908
39.908

55.168
726.558
781.726
839.245

71.830
624.591
696.421
700.586

As parcelas classificadas no passivo não circulante têm o seguinte cronograma de
pagamento:
Consolidado
2012
2011
Ano de vencimento
2013
2014
2015
2016 até o último ano

59.375
106.071
673.799
839.245

77.693
77.343
545.550
700.586

Em 31 de dezembro de 2012, as taxas de juros anuais sobre as dívidas em dólares
norte-americanos (“US$”), são como segue:
Consolidado
Até 5%
5,1% até 7%
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64.778
17.866
82.644

MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

10. Empréstimos e financiamentos--Continuação
Em 31 de dezembro de 2012, as taxas de juros anuais sobre as dívidas em R$ são
como segue:
Consolidado
64.241
789.286
303.853
1.157.380

Até 5%
7,1% até 9%
9% até 10,5%

Custo de transação
Os custos de emissão da dívida, no montante total de R$ 44.140 em 31 de dezembro
de 2012 (R$ 12.411 em 31 de dezembro de 2011), referentes a honorários legais
externos e a comissões de fiança, foram lançados como redutores do passivo.
Garantias
A Companhia é avalista de alguns empréstimos e financiamentos obtidos por suas
controladas.
Os contratos de empréstimos firmados pela Companhia não possuem garantias e
cláusulas de “covenants”.

11. Impostos e contribuições a recolher
Controladora
2012
2011
Imposto de renda retido na fonte - IRRF
Imposto sobre circulação de mercadorias e
serviços - ICMS/ICMS DIFAL
Imposto de renda - IRPJ
Imposto sobre serviços - ISS
Contribuição social - CSLL
Contribuição financeira pela exploração de
recursos minerais - CFEM
PIS, COFINS e CSLL retidos
Outros
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Consolidado
2012
2011

584

-

582

45

75
716
-

345
126
2.018
52

408
47
720
21

1.444
723
2.134
287

108
155
1.638

142
2.683

429
113
165
2.485

489
431
5.553
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12. Partes relacionadas
a)

Controlador
O controle da Companhia é exercido pela MMX Porto S.A., que detêm 99,99%
das quotas. A MMX Mineração e Metálicos S.A. possui 0,01% das quotas.

b)

Saldos com partes relacionadas
A Companhia e suas controladas firmaram em 26 de março de 2007 um contrato
Master de Mútuos Intercompany, entre si e com pessoas ligadas, em condições
usuais de mercado, cujas operações são documentadas na forma de notas de
negociação que determinam as partes envolvidas, o valor, a taxa de juros e o
índice de correção, equivalente a 101% do CDI, bem como o prazo de
pagamento, que varia entre 180 e 360 dias.
A Companhia e suas controladas mantêm contratos de compartilhamento dos
custos de atividades operacionais e financeiras firmados com a empresa EBX
Holding Ltda. Os custos das atividades sujeitas ao compartilhamento são
medidos com base em folhas de tempo, sendo cobrados por meio de notas de
negociação, cujos pagamentos são realizados de acordo com entendimentos
entre as partes (média de 30 a 60 dias de prazo).
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12. Partes relacionadas--Continuação
b)

Saldos com partes relacionadas--Continuação
Controladora
Passivo
Notas de
débito
MMX S.A.
EBX Holding Ltda.
Pedreira

1.574
222
1.796

2012
Empréstimos
captados

Contas
a pagar

221.171
221.171

Notas de
débito

14.972
14.972

2011
Empréstimos
captados

322
207
529

-

Contas
a pagar
14.890
14.890

Consolidado
Passivo
Notas de
débito
MMX S.A.
EBX Holding Ltda.

1.642
325
1.967

2012
Empréstimos
captados
221.171
221.171

Notas de
débito
365
306
671

2011
Empréstimos
captados
-

O quadro abaixo demonstra o efeito no resultado das transações com partes
relacionadas:
Despesas
Controladora
2012
2011
Controladas e outras pessoas ligadas
MMX S.A.
Pedreira
EBX Holding S.A.

c)

(8.709)
(8.860)
(409)
(17.978)

(17.306)
(1.036)
(18.342)

Consolidado
2012
2011
(8.709)
(409)
(9.118)

(1.543)
(1.543)

Plano de opção de compra de ações
As opções de ações outorgadas a colaboradores da Companhia pela
controladora MMX, a título de distribuição de capital em 31 de dezembro de 2012
é de R$ 4.100.
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12. Partes relacionadas--Continuação
c)

Plano de opção de compra de ações--Continuação
c.1) Opção de ações outorgadas pela Companhia
Em 28 de abril de 2006, mediante aprovação em Assembleia Geral
Extraordinária, a Companhia aprovou um programa de opções de compra
de ações de sua emissão. Este programa consiste no direito de compra de
certa quantidade de ações da Companhia, cedido aos administradores,
executivos e colaboradores beneficiários do programa a um determinado
preço de exercício por ação, devendo ser exercido no prazo de exercício. O
limite de ações destinadas ao programa seria 1% das ações em circulação.
Em 28 de dezembro de 2010, ocorreu a renovação do programa até 31 de
dezembro de 2015 aumentando o limite máximo de ações destinadas ao
programa para 2,5% do total em circulação. Ainda nesta data, foi aprovado
o programa de ações para executivos atuais ou futuros com duração de 7
anos. Conforme o regulamento do plano, o Conselho de Administração da
Companhia deve determinar a quantidade de ações concedidas, os preços
de exercício, prazos de maturação e vencimento dos direitos. Na data do
exercício do direito, as ações alienadas ao beneficiário do plano devem ser
objeto de uma nova subscrição ou devem estar em tesouraria. Os demais
acionistas da empresa não têm direito de subscrição sobre as ações
destinadas aos planos de opções.
Ano da
outorga
De 2011 a 2012

Período de
exercício

Prazo final de
vencimento

7 anos

de 01/03/2018 a
02/04/2019

2012
Quadro 2 - Opções de ações outorgadas pela Companhia
Preço de
Valor justo
Preço da
Volatilidade
exercício
das opções
ação em
esperada
da opção
outorgadas (a)
R$ (b)
(% a.a.) (c)
5,45 a 6,45

4,33 a 8,46

4,45

53,10% a
79,53%

Prazo médio
remanescente

Valor
intrínseco
(R$ mil)

Taxa de juros
livre de risco
média (d)

6,70 anos

8.436

10,25% a
12,47%

Movimentação de ações outorgadas
Consolidado
Preço de exercício
Quantidade de
médio ponderado
opções de compra
(R$)
Opções de ações em circulação em 31/12/2011
Opções concedidas
(-) Opções de ações canceladas/ expiradas
Opções de ações em circulação em 31/12/2012
(a)
(b)
(c)
(d)
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1.980.000
1.980.000

5,45 a 6,45

5,45 a 6,45

Cálculo do valor justo das opções com base no modelo de Merton (1973) uma variante do modelo de Black & Scholes (1973) que
considera o pagamento de dividendos (variável não contemplada do modelo de Black & Scholes).
Preço de fechamento do pregão em 31 de dezembro de 2012.
Para o cálculo da volatilidade da ação foram utilizados os retornos contínuos da cotação história da ação MMXM3.
Taxa prefixada de referência para ajustes de contratos de SWAP, divulgadas pela BM&FBOVESPA.
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13. Imposto de renda e contribuição social
a)

Imposto de renda e contribuição social diferidos
O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos foram calculados à
alíquota de 34%. A legislação fiscal brasileira permite que prejuízos fiscais sejam
compensados com lucros tributáveis futuros por prazo indefinido. No entanto,
esta compensação é limitada a 30% do lucro tributável de cada período de
apuração.
a.1) Impostos diferidos reconhecidos
Controladora
2012
2011
Ativo
Prejuízos fiscais
Base negativa de contribuição social
Ajustes Lei n° 11.638/07 - resultado
financeiro
Ajustes Lei n° 11.638/07 - outros
Ativo diferido
Outros
Imposto de renda e contribuição
social diferidos reconhecidos
Efeito no resultado
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Consolidado
2012
2011

411
148

411
148

411
148

411
148

5.235
3.546
38

1.433
8.499
-

5.235
3.546
689
38

1.433
8.499
689
-

9.378
(1.113)

10.491
3.441

10.067
(1.113)

11.180
3.441
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13. Imposto de renda e contribuição social--Continuação
b)

Resultado do exercício
A conciliação da despesa calculada pela aplicação das alíquotas fiscais do
imposto de renda e contribuição social é demonstrada como segue:

Prejuízo antes do imposto de renda e
contribuição social
Imposto de renda e contribuição social à
alíquota de 34%
Ajustes que afetaram o cálculo dos
tributos
Resultado de equivalência patrimonial
Ajustes Lei nº 11.638/07 - outros
Opção de compras de ações
Outros
Empresas
tributadas
pelo
lucro
presumido
Prejuízo fiscal e base negativa do
exercício
Imposto de renda e contribuição social
corrente no resultado
Imposto de renda e contribuição social
diferido no resultado
Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido

Controladora
2012
2011

Consolidado
2012
2011

(9.897)

(34.280)

(8.646)

(32.214)

3.365

11.655

2.939

10.953

(15)
1.150
(1.394)
(4.041)

(390)
(7.824)

1.151
(1.394)
(1.437)

(7.496)

-

-

(3.389)

(2.066)

-

-

(57)

(16)

178

-

(1.074)

(2.066)

(1.113)

3.441

(1.113)

3.441

(935)

3.441

(2.187)

1.375

14. Patrimônio líquido
a)

Capital social
O capital social da Companhia é representado por ações ordinárias, escriturais e
sem valor nominal.
Quotas
Qde. (mil)
Em 31 de dezembro de 2012
Em 31 de dezembro de 2011

48

692.788
137.400

R$
692.788
137.400
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14. Patrimônio líquido--Continuação
a)

Capital social--Continuação
Em 30 de abril de 2012 foi efetuado o aumento de capital mediante a emissão de
555.388 novas ações ordinárias, nominativas e sem valor nominal, subscritas e
integralizadas pela controladora MMX Porto Sudeste S.A.
A composição acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2012 assim se
apresenta:
Qde.

Ações ordinárias
R$

MMX Porto Sudeste S.A.
MMX Mineração e Metálicos S.A.

692.787.573
3

692.787
1

99,99
0,01

Total

692.787.576

692.788

100,00

Acionistas

b)

%

Adiantamento para futuro aumento de capital
Representado pelos montantes recebidos em virtude do exercício do direito de
preferência pelos acionistas da Companhia, no âmbito do aumento do capital
social, dentro do limite do capital autorizado, aprovado pelo Conselho de
Administração em reunião realizada em 3 de dezembro de 2012. Esses
adiantamentos para futuro aumento de capital são irrevogáveis e irretratáveis e
possuem uma quantidade fixa de ações para aumento.

c)

Reserva de capital
Representada pelo registro contábil do plano de opção de compra de ações no
montante de R$4.100 (conforme detalhado anteriormente, obedecendo ao que
determina o CPC 10 (R1).
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15. Receita operacional, despesas por natureza, resultado financeiro e
outras despesas (receitas) operacionais
Abaixo segue a conciliação da receita bruta e líquida para os exercícios findos em 31
de dezembro de 2012 e 2011:
Consolidado
2012
2011
8.730
(2.624)
6.106

Receita bruta
(-) Impostos sobre vendas
Receita líquida

6.388
(2.393)
3.995

A Companhia apresenta as despesas administrativas por natureza como se segue:
Controladora
2012
2011
Salários e encargos
Serviços de terceiros (*)
Despesas diversas
Aluguéis e arrendamentos
Depreciação e amortização
Multas e penalidades
Impostos e taxas
Doações não dedutíveis

(111)
(9.027)
(9.138)

(7.048)
(2.399)
(456)
(1.016)
(630)
(913)
(17.604)
(30.066)

Consolidado
2012
2011
(1)
(456)
98
(150)
(1)
93
(9.027)
(9.444)

(8.968)
(5.317)
(911)
(1.245)
(825)
(1.001)
(17.604)
(35.871)

(*) Nesta rubrica estão registrados os rateios de custos corporativos repassados às controladas da Companhia, conforme contrato de
compartilhamento de custos de atividades operacionais e financeiras de cada projeto.

A composição do resultado financeiro da Companhia e suas controladas é
demonstrada como segue:
Controladora
2012
2011
Despesas financeiras
Juros
Variação cambial
Juros sobre mútuo
IOF
Corretagens e comissões
Outras despesas financeiras
Receitas financeiras
Rendimento de aplicações financeiras
Variação cambial
Juros
Outras receitas financeiras
Resultado financeiro líquido
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Consolidado
2012
2011

(1.547)
(8.709)
(2.733)
69
(12.920)

(24)
(1.281)
(47)
(358)
(2.498)
(9)
(4.217)

(10.262)
(2.742)
61
(12.943)

(40)
(1.281)
(47)
(362)
(2.498)
(16)
(4.244)

1.474
14.568
264
16.306
3.386

4.378
62
1.260
5.700
1.483

1.600
14.568
265
16.433
3.490

4.393
65
1.266
5.724
1.480
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16. Compromissos assumidos
Contratação de bens e serviços
Os principais compromissos assumidos junto a fornecedores de bens e serviços são
relativos ao Superporto Sudeste no montante de R$436.633 (R$970.887 em 31 de
dezembro de 2011).
O cronograma de vencimentos dos compromissos é como segue:
Cronograma de vencimentos
2012
2011
2012
2013
2014
2015
2016 a 2027

417.118
18.283
1.144
88
436.633

807.839
158.609
3.507
932
970.887

17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco
O Grupo MMX realiza o gerenciamento de risco de suas empresas no âmbito
consolidado, aproveitando a possível sinergia entre os negócios para dirimir o risco.
17.1. Hierarquia de valor justo dos instrumentos financeiros
O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos
preços de mercado, quando se tratar de ativos com liquidez, ou em
metodologias matemáticas de precificação, caso contrário. O nível de hierarquia
do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados em
mercado ativo.
Uma parte das contas da empresa tem seu valor justo igual ao valor contábil;
são contas do tipo caixa e equivalentes de caixa, contas a pagar e a receber,
dívidas bullet e de curto prazo. As contas cujo valor justo difere do valor contábil
estão especificadas a seguir. Aplicações financeiras estão sendo apresentadas
pelo valor justo, devido à sua classificação na categoria de valor justo através
do resultado.
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17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
17.2. Instrumentos derivativos e hedge
A administração dos instrumentos financeiros é efetuada por meio de
estratégias operacionais e controles internos, visando à liquidez, rentabilidade e
segurança. A política de controle consiste em acompanhamento permanente
das taxas contratadas versus as vigentes no mercado. A Companhia não efetua
aplicações de caráter especulativo com instrumentos financeiros derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco, sendo essa determinação prevista na política
de gerenciamento de risco aprovada pelo Conselho de Administração.
A Companhia e suas controladas não possuíam instrumentos derivativos e de
hedge contratados em 31 de dezembro de 2012 e 2011.
Os valores de realização estimados de ativos e passivos financeiros da
Companhia foram determinados por meio de informações disponíveis no
mercado e metodologias apropriadas de avaliação. Entretanto, considerável
julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir
a estimativa do valor de realização mais adequada. Como consequência, as
estimativas a seguir não indicam, necessariamente, os montantes que poderão
ser realizados no mercado de troca corrente. O uso de diferentes metodologias
de mercado pode ter um efeito material nos valores de realização estimados.
A classificação e a mensuração dos principais ativos financeiros por categoria
são os seguintes:
Consolidado

Ativos financeiros
Caixa e equivalentes de
caixa
Contas a receber de clientes
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Recebíveis
90
90

2012
Ativos ao
valor justo
através do
resultado
70.921
70.921

Total
70.921
90
71.011

Recebíveis
2.339
2.339

2011
Ativos ao
valor justo
através do
resultado
85.377
85.377

Total
85.377
2.339
87.716
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17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
17.2. Instrumentos derivativos e hedge--Continuação
Os principais passivos financeiros, exceto por instrumentos financeiros
derivativos, são classificados e mensurados ao custo amortizado, como se
segue:
Consolidado
2012
2011

Passivos financeiros

(1.240.024)
(223.138)
(1.463.162)

Empréstimos e financiamentos
Contas a pagar a partes relacionadas

(740.494)
(671)
(741.165)

O conceito do “valor justo” prevê a avaliação de ativos e passivos com base nos
preços de mercado, quando se tratar de ativos com liquidez, ou em
metodologias matemáticas de precificação, caso contrário. O nível de hierarquia
do valor justo fornece prioridade para preços cotados não ajustados em
mercado ativo. Uma parte dos ativos e passivos financeiros da Companhia tem
seu valor justo igual ao valor contábil, tais como caixa e equivalentes de caixa,
contas a pagar e a receber, e dívidas bullet e de curto prazo. Apresentamos
abaixo os instrumentos financeiros cujos valores justos diferem do valor
contábil:
Preços
observáveis em
mercado ativo
(Nível I)
Empréstimos e financiamentos
Saldo em 31 de dezembro de 2012

-

Precificação
com preços
observáveis
(Nível II)
(1.191.550)
(1.191.550)

Precificação
sem preços
observáveis
(Nível III)
-

17.3. Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos
A Companhia possui política formal para gerenciamento dos riscos financeiros.
A contratação de instrumentos financeiros com o objetivo de proteção
patrimonial (hedge) é feita por meio de uma análise da exposição ao risco
(câmbio, taxa de juros entre outros riscos) e obedece a estratégia aprovada
pela Adminsitração.

53

MMX Porto Sudeste Ltda.
Notas explicativas às demonstrações financeiras individuais e consolidadas--Continuação
31 de dezembro de 2012 e 2011
(Em milhares de reais, exceto quando mencionado de outra forma)

17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
17.3. Objetivos e estratégias de gerenciamento de riscos--Continuação
As diretrizes de proteção são aplicadas de acordo com o tipo de exposição. Os
fatores de risco relacionados a moedas estrangeiras deverão ser
obrigatoriamente neutralizados no curto prazo (até um ano), podendo a
proteção se estender a um prazo maior. A tomada de decisão frente ao risco
das taxas de juros e inflação oriundas dos passivos adquiridos será avaliada no
contexto econômico e operacional e ocorrerá quando a Administração
considerar o risco relevante.
17.4. Risco de mercado
Risco de variação nas taxas de câmbio e de juros.
17.5. Risco cambial
Risco de flutuação nas taxas de câmbio as quais podem estar associados
ativos e passivos da Companhia.
A Companhia trabalha no gerenciamento do risco cambial no âmbito do
consolidado de suas empresas para identificar e dirimir os riscos associados a
oscilação do valor das moedas as quais estão associados ativos e passivos. O
objetivo é identificar ou criar proteções naturais, aproveitando a sinergia entre
as operações das empresas controladas da Companhia e minimizar o uso de
derivativos de proteção, realizando o gerenciamento do risco cambial sobre a
exposição líquida. Instrumentos derivativos são utilizados nos casos em que
não é possível utilizar-se da estratégia do hedge natural.
A análise de sensibilidade da exposição cambial pode ser resumida como
segue:

Risco

Valor justo

Análise de sensibilidade
CenárioI | BRL 25%+
CenárioII | BRL 50%+
Valor I
Perda I
Valor II
Perda II

MMX Porto Sudeste
Saldo Dívida: BRL
Resultado

Valorização
do Real

91.796

114.745

(22.949)

137.694

(45.898)

91.796

114.745

(22.949)

137.694

(45.898)

(*) Referenciado na Ptax 800 Venda em 31/12/2012: 2,0435.
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17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
17.6. Risco de taxa de juros
Risco de deslocamento das estruturas de juros que podem estar associadas
aos fluxos de pagamento de principal e juros de dívida. O Grupo MMX possui
mais de 80% de sua dívida indexada a taxas flutuantes. O risco associado ao
descolamento das taxas de mercado, portanto, não é considerado relevante. A
Administração monitora o risco associado à incerteza sobre o fluxo de caixa no
médio e longo prazos decorrente da indexação a taxas flutuantes e, se
necessário, fixa a remuneração da dívida através de operações de hedge.
Sempre que possível, os financiamentos são efetuados através de linhas de
Trade Finance com vencimentos situados entre o curto e o médio prazo.
O Grupo MMX monitora constantemente os possíveis efeitos e a eventual
necessidade de contratação de instrumentos derivativos de proteção.
17.7. Risco de liquidez
A Companhia monitora seu nível de liquidez considerando os fluxos de caixa
esperados em contrapartida ao montante disponível de caixa e equivalentes de
caixa. A gestão do risco de liquidez implica em manter caixa, títulos e valores
mobiliários suficientes e capacidade de liquidar posições de mercado nos
respectivos vencimentos.
As disponibilidades são suficientes para honrar as despesas ao longo dos
próximos 90 dias. Além disso, há que se considerar a geração de caixa oriunda
das vendas de minério de ferro e as linhas de crédito em aberto com bancos
para operações ou Trade Finance, garantidas pelos contratos de fornecimento
de minério de ferro em vigor. Os valores reconhecidos em 31 de dezembro de
2012 se aproximam dos valores de liquidação das operações, incluindo a
estimativa de pagamentos futuros de juros, sendo o montante de caixa
disponível suficiente para cobrir essas obrigações, conforme quadro abaixo:
Até
6 meses
Passivos financeiros
Fornecedores
Partes relacionadas
Empréstimos,
financiamentos
Total por faixa de prazo
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Fluxos futuros projetados para o vencimento
De 6 a 12
De 1 a
De 2 a
Mais
meses
2 anos
5 anos
que 5 anos

Total
por conta

205.366
223.138

-

-

-

-

205.366
223.138

373.932
802.436

71.659
71.659

145.643
145.643

408.260
408.280

520.052
520.052

1.519.546
1.948.050
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17. Instrumentos financeiros e gerenciamento de risco--Continuação
17.8. Risco de crédito
O risco de crédito decorre da possibilidade da Companhia sofrer perdas em
função da inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras
depositárias de recursos ou de investimentos financeiros. Esse fator de risco
pode ser oriundo de operações comerciais e da gestão de caixa.
Para mitigar os riscos, o Grupo MMX adota como prática a análise da situação
financeira e patrimonial de suas contrapartes, assim como o acompanhamento
permanente das posições em aberto. Para avaliação das instituições financeiras
com as quais mantém operações, a referência utilizada é o Índice RiskBank,
demonstrado abaixo.
Banco
Banco Bradesco S.A.
Banco BTG Pactual S.A.
HSBC Bank Brasil
Banco Itaú Unibanco S.A.
Banco Safra S.A.
Banco Votorantim S.A.

Classificação de risco
Baixo risco para longo prazo
Baixo risco para longo prazo
Baixo risco para longo prazo
Baixo risco para longo prazo
Baixo risco para longo prazo
Baixo risco para longo prazo

Índice RiskBank
2012
2011
11,23
11,27
10,49
11,25
11,60
8,90

11,61
11,42
10,33
11,92
11,59
10,43

A Companhia possui uma Política de Aplicações Financeiras, na qual
estabelece limites de aplicação por instituição e considera a avaliação de rating
como referencial para limitar o montante aplicado. Os prazos médios são
constantemente avaliados, bem como os indexadores das aplicações para fins
de diversificação do portfólio.
As operações da Companhia estão sujeitas aos riscos de crédito abaixo
descritos:
Posições representativas do risco de crédito
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes
Depósito vinculado
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2012

2011

70.921
90
11.156
82.167

85.377
2.339
9.299
97.015
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18. Cobertura de seguros
A Companhia e suas controladas contratam cobertura de seguros para os bens
sujeitos a riscos por montantes considerados pela Administração como suficientes
para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade.
As coberturas contratadas englobam riscos como responsabilidade civil, seguro
automóvel, contra incêndio, riscos operacionais, além de uma apólice de seguro de
vida em grupo para os nossos colaboradores.
Risco coberto
Danos materiais
Responsabilidade Civil
Responsabilidade Civil Facultativa (RCF-V)

Importância
segurada
2.099.208
382.500
1.110

A Companhia e suas controladas consideram que as coberturas destas apólices são
consistentes às utilizadas na indústria de mineração e são contratadas de acordo
com os objetivos da Companhia obedecendo às melhores práticas de gestão de risco
corporativo.
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