TERMINAIS AÉREOS DE MARINGÁ – SBMG S/A
NOTAS EXPLICATIVAS
(valores expressos em reais)
NOTA 01. CONTEXTO OPERACIONAL
A Terminais Aéreos de Maringá – SBMG S/A (Companhia) é uma sociedade de
economia mista, constituída pela lei 4.987 de 23 dezembro de 1999 sob a forma jurídica
de sociedade por ações de capital fechado.
Compete

a

Companhia

implantar,

administrar,

operar

e

explorar

industrial

e

comercialmente a infra-estrutura aeroportuária e de apoio a navegação aérea e explorar a
armazenagem e capatazia em seus armazéns gerais, situados em seu sitio aeroportuário,
que lhe for atribuída pelo município de Maringá, bem como, realizar quaisquer atividades
correlatas ou afins.
Na consecução de seus objetivos e finalidades, cabe a Companhia a execução, direta e
indireta dos serviços públicos necessários ao cumprimento de suas finalidades, na
qualidade de concessionária de serviços públicos.
NOTA 02. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que compreendem as normas estabelecidas pela Comissão de
Valores Mobiliários (CVM) e os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidas
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPV).
As demonstrações financeiras também foram preparadas de acordo com as Normas
Internacionais de Relatórios Financeiros (IFRS) emitidas pelo International Accounting
Standars Board ( IASB).
As demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010,
originalmente preparadas de acordo com as práticas contábeis brasileiras vigentes
naquela data (BRGAAP antigo), estão sendo apresentadas para fins de comparação e
contemplam os ajustes necessários para estarem de acordo com as normas
internacionais de contabilidade.
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NOTA 03. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
a) Apuração do Resultado
O resultado das operações é apurado em conformidade com o princípio contábil da
competência. A receita é reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios
inerentes ao bem são transferidos para o comprador/arrendatário. Uma receita não é
reconhecida se há uma incerteza significativa da sua realização.
b) Estimativas Contábeis
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração use de julgamento na determinação e
registro de estimativas contábeis. A Empresa revisa estas premissas e estimativas por
ocasião do levantamento das demonstrações financeiras.

c) Ativo Circulante e Não Circulante
- Disponibilidades: Estão representadas por valores em caixa e depósitos bancários de
curto prazo.

- Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes são registradas pelo
valor faturado incluindo os respectivos impostos e ajustado ao valor presente quando
aplicável e acrescidos das variações monetárias ou cambiais, quando contratadas.
- Provisão para créditos de liquidação duvidosa: A Companhia efetuou a provisão
vigente para crédito de liquidação duvidosa tendo em vista haver qualquer expectativa de
perda em relação às contas a receber.
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- Imobilizado: Registrado ao custo de aquisição/integralização, construção, deduzido da
respectiva, depreciação. A depreciação de bens do imobilizado é calculada pelo método
linear e leva em consideração a vida útil econômica dos bens.
- Intangível: O ativo intangível compreende os sistemas de informática (softwares) e
licenças de uso dos mesmos. A amortização é calculada pelo método linear, à taxa de
20%, e leva em consideração o tempo de vida útil estimado dos intangíveis.
- Demais ativos circulante e não circulante: São apresentados ao valor líquido de
realização.
d) Passivos circulante e não circulante: São demonstrados pelos valores conhecidos ou
calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações
monetárias e cambiais incorridas até a data do balanço.
e) Provisões: Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Empresa possui uma
obrigação legal ou constituída como resultado de um evento passado, e é provável que
um recurso econômico seja requerido para saldar a obrigação. As provisões são
registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

f) Imposto de renda e contribuição social: O imposto de renda e a contribuição social são
calculados com base nas alíquotas de 15% acrescida do adicional de 10% sobre o lucro
real tributável excedente de R$ 240 mil para imposto de renda e 9% sobre o lucro real
tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. A empresa optou por apurar os
referidos tributos pelo método do lucro real.
g) Demonstrações dos fluxos de caixas: As demonstrações dos fluxos de caixa foram
preparadas pelo método indireto e estão apresentadas de acordo com a Deliberação CVM
n°. 547, de 13 de agosto de 2008, que aprovou o pronunciamento contábil CPC 03 (IAS 7)
– Demonstração dos Fluxos de Caixa, emitidos pelo CPC.
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04 – DISPONIBILIDADES
A composição na data base era a seguinte:
CONTA

2011

2010

Caixa

2.967

493

29.090

10.687

-

5

Caixa Econômica Federal

137.428

10.210

Total

169.485

21.395

Banco do Brasil S/A
Banco Itaú S/A

05 – APLICAÇÕES FINANCEIRAS
A composição na data base era a seguinte:
Instituição
Financeira
Banco do Brasil S/A
Caixa
Federal

Perfil

Fundo
Investimento
Econômica Fundo
Investimento

2011

2010

de

455.053

10.058

de

259.283

124.106

714.336

134.164

Total

As aplicações financeiras em fundos de investimentos estavam com os rendimentos
pactuados provisionados até a data base do balanço.

06 – CLIENTES
A composição do saldo da conta pelos maiores saldos devedores está demonstrado a
seguir:
Cliente

2011

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

38.602

VRG Linhas Aéreas S/A

58.947
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Trip Linhas Aéreas S/A

104.449

Shell Brasil Ltda

21.468

Localiza Rent a Car S/A

19.506

Outros

104.399

Total

347.371

07 – TRIBUTOS A RECUPERAR
A composição por tributo a recuperar está demonstrada a seguir:
Tributo

2011

C. Social a Recuperar

2010
752

752

17.938

17.938

IRPJ a Recuperar

1.002

1.002

IRRF a Recuperar

10.997

10.997

3.895

3.895

34.584

34.584

Cofins a Recuperar

Pis a Recuperar
Total

Os créditos tributários serão utilizados para compensação com débitos tributários futuros.

08 – OUTROS CRÉDITOS
A composição na data base era a seguinte:
Conta
Adiantamento Salarial
Adiantamento de Férias
Adiantamento a Diretoria

2011

2010
-

26.894

2.349

-

-

848
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Adiantamento a Terceiros

492

20

Adiantamento de Viagens

-

1.250

Valores Reembolsáveis

-

32.095

Outros

-

-

2.841

61.107

Total

09- VALORES A RECEBER
A Companhia mantém registrado o subgrupo realizável a longo prazo créditos no valor de
R$ 100.000 decorrentes de adiantamento realizado, no ano de 2004, ao extinto Serviço
Autárquico de Obras Públicas – SAOP, da cidade de Maringá – Pr. Entretanto, após a
extinção da referida autarquia, seus ativos e passivos foram incorporados ao patrimônio
municipal e atualmente a Companhia é autora de processo judicial de ressarcimento de
valores, cujo desfecho final não tem data prevista.

10 – IMOBILIZADO
A evolução do ativo imobilizado no exercício de 2011 está a seguir demonstrada:

Imobilizado

Saldo Anterior

Aquisição

Depreciação
Saldo Atual
Amortização
6.100
(417.289)
18.342

Veículos

429.531

Móveis
e
Utensílios
Máquinas
e
Equipamentos
Aparelhos
de
Comunicação
Equipamentos
de Informática
Bens Imóveis

123.341

132.783

(90.965)

165.159

422.683

94.621

(248.242)

269.062

109.613

4.010

(91.455)

22.168

117.346

23.010

(93.352)

47.003

Benfeitorias Inst.
Operacionais

99.106

985

(25.801)

74.290
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Benfeitorias Inst.
Administrativas
Benfeitorias
Canteiros
Ornamentais
Benfeitorias
Estacionamento
Total

63.930

1.518

(53.028)

12.421

175.172

-

(53.359)

121.813

100.578

-

-

100.577,62

1.641.300

263.027

(1.073.491)

830.836

O imobilizado está livre de ônus, exceto quando atrelado ao próprio financiamento. A
depreciação do exercício totalizou R$ 115.646 e foi calculada pelo método linear com
base na expectativa de vida útil econômica dos bens. As adições no exercício social de
2011 totalizaram R$ 263.028. O teste de recuperabilidade dos ativos imobilizados,
determinado pelo parágrafo 3º.do Art. 183º.da Lei 6.404/76, está em processo de
implantação e análise por parte da administração.

11 – FORNECEDORES
Contabilizado na conta fornecedores encontra-se débitos decorrentes das compras de
mercadorias para utilização nas atividades administrativas e débitos com prestadores de
serviços, essencialmente no mercado interno.
Os valores a pagar aos fornecedores estavam registrados a valor presente na data do
balanço.

12- OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS
A composição da conta está demonstrada a seguir:
Tributo
COFINS a Recolher

2011

2010
49.909

43.309

CSLL a Recolher

9.500

-

IRPJ a Recolher

50.241

-

IRRF a Recolher

19.021

6.605
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ISSQN a Recolher
PIS a Recolher
Retenções Lei 10833/2003
Total

2.769

1.205

10.801

9.366

4.639

1.968

146.880

62.453

13 – OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS E PROVISÕES
A composição da conta está demonstrada a seguir:
Obrigação

2011

2010

INSS a pagar

63.747

49.353

FGTS a pagar

11.890

8.142

Provisões para Férias

169.776

111.908

Total

245.412

169.403

Obrigação

2011

2010

Cheques a compensar

8.992

3.793

Contas a pagar

-

3.511

Pro Labore a pagar

-

2.876

RPA a pagar

-

910

8.992

11.091

14 – OUTRAS OBRIGAÇÕES
A composição da conta está demonstrada a seguir:

Total
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15 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a) Capital Social: O capital social subscrito e totalmente integralizado está representado
por 76.000 ações ordinárias com valor nominal de R$ 50,00.
Capital Social
Acionista

Ações Ordinárias

31/12/2011

31/12/2010

Prefeitura Municipal
de Maringá
José Luiz Bovo

75.969,60

3.798.480

3.548.700

7,60

380

325

Mario
Massao
Hossokawa

7,60

380

325

Valter Viana

7,60

380

325

7,60

380

325

76.000

3.800.00

3.550.000

Marcos
Valêncio
Total

Antonio

b) Reservas de Capital: As reservas de capital no montante de R$ 133.240 foram
constituídas em exercícios anteriores em atendimento ao que rege o art. No. 182 da Lei
No. 6.404/76.
c) Reserva Legal: Em razão da Companhia ter apresentado resultado positivo no
exercício, e pelo fato da companhia ter prejuízos acumulados a compensar, não foram
destinados recursos para aumento da reserva legal. Ademais, a Administração da
Companhia optou pela não reversão da reserva já constituída, conforme possibilitado pelo
art. No. 193 da Lei 6.4040/76.
d) Reserva para Contingência: Com base no Art. No.195 da Lei No.6.4040/76 e
consubstanciado na opinião dos assessores jurídicos, a Administração da Companhia
optou por manter a reserva para contingência considerada como sendo de perda provável
e constituída em exercícios anteriores.
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16 – RECEITAS
As receitas da Companhia são decorrentes, substancialmente, da cobrança de tarifas
pelos serviços prestados no transporte aéreo, as quais estão assim constituídas:
- Tarifa de embarque de passageiro;
- Tarifa de pouso e permanência de aeronaves;
- Tarifa de armazenagem e capatazia de carga aérea; e
- Tarifa de prestação de serviços de comunicações e auxílios à navegação aérea.
Também é parte relevante da receita a arrecadação de valores oriundos do arrendamento
de instalações e equipamentos e do aluguel de áreas e espaços. A Companhia, portanto,
obtém seus recursos financeiros mediante a cobrança de preços específicos e de tarifas
aos usuários e operadoras do transporte aéreo.
17 – RESULTADO FINANCEIRO
O resultado financeiro da empresa em 31 de dezembro de 2011 foi o seguinte:
Descrição

31/12/2011

Receitas de Multas

1.631

2.509

22.241

28.429

82

2.003

92

-

e

(11.886)

(5.008)

e

(5.673)

(8.354)

(4.352)

-

(142)

-

1.994

19.579

Rendimentos de Aplicações
Financeiras
Descontos Obtidos
Receitas
Diversas
Despesas
Multas
Despesas
Diversas

Financeiras

com

Juros

Bancárias

IR sobre Aplicação
Descontos Concedidos
Encargos
Líquidos

31/12/2010

Financeiros
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18 – HONORÁRIOS DA ADMINISTRAÇÃO
A Companhia considera como pessoal-chave da administração os Conselheiros e os
Diretores. Os administradores são remunerados na forma de pró-labore, pagos via folha
de pagamento. O valor total da remuneração dos administradores é apresentado fazendo
parte da rubrica despesas com pessoal na demonstração do resultado e nos meses de
Janeiro a dezembro de 2011 totalizou R$ 428.439 (R$ 414.636 em31/12/2010). A
Companhia não oferece benefícios pós-emprego, benefícios de rescisão de contrato de
trabalho ou outros benefícios de longo prazo a seus administradores. No ano de 2011 não
foram pago valores a título de gratificações a administradores.
19 – COBERTURA DE SEGUROS
A Empresa adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a
riscos, com exceção das dependências administrativas do aeroporto. Tal abstenção devese à ausência de interesse de seguradoras na aceitação dos riscos inerentes ao caso. Os
montantes dos demais bens segurados (veículos) são considerados suficientes para
cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de sua atividade. O escopo de nossos
auditores não inclui a emissão de opinião sobre a suficiência da cobertura de seguros, o
qual foi determinado pela administração da Companhia e que considera suficiente para
cobrir eventuais sinistros.

20 – CONTINGÊNCIAS PASSIVAS
A empresa possui contingências passivas de natureza tributária, trabalhista ou civil.
Depósitos Judiciais no valor de R$ 14.490 e Provisão Para Liquidação de Processos R$
5.874.

21 – POLÍTICA ADOTADA NA COMPOSIÇÃO DO CAIXA E EQUIVALENTES DE
CAIXA
O caixa e equivalentes de caixa são constituídos conforme abaixo:
Descrição
Caixa e saldo em bancos
(Disponibilidades)

31/12/2011

31/12/2010
169.485

21.395
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Aplicações Financeiras de
Curto Prazo
Caixa e Equivalentes de
Caixa

714.336

134.164

883.821

155.559

- Disponibilidades: compreende numerário em espécie e depósitos bancários
disponíveis.
- Equivalentes de caixa: são aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, que
são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão sujeitas a
um insignificante risco de mudança de valor.
A Companhia dispõe de uma política corporativa para o gerenciamento de caixa e
equivalentes de caixa que estabelece as diretrizes, procedimentos e responsabilidades
nas tomadas de decisão em conformidade ao plano estratégico e às boas práticas de
governança corporativa. Essa política permite à alta administração identificar o
comprometimento do capital, bem como, visa garantir:
-Liquidez da Companhia;
- Minimização do risco financeiro; e
- Adequado retorno do capital investido.

22 – AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
Na preparação das demonstrações contábeis levantadas em 31 de dezembro de 2011
foram feitas ajustes de exercícios anteriores conforme o parecer da auditoria de 2010,
para as devidas correções necessárias.
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Maringá - PR, 31 de dezembro de 2011.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
Presidente

Silvio Magalhães de Barros II

Conselheiros:

José Luiz Bovo
Marcos Antonio Valêncio
Mario Massao Hossokawa
Valter Viana
DIRETORIA

Superintendente:

Marcos Antonio Valêncio

Diretora adjunta:

Cibele Carlone Rocha

Contador:

Nelson Yochiaki Takahashi
Contador CRC-PR 012278/O-2
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