
O ano de 2011 marcou mais um ano de conquistas para a Imprensa Oficial do 
Estado de São Paulo – IMESP. Uma nova diretoria assumiu a gestão da empresa em 
janeiro, com a missão de conciliar os contínuos desafios de crescimento sustentá-
vel e modernização constante com um cuidadoso controle de gastos que reduzisse 
substancialmente as despesas da empresa. Processos e estruturas organizacionais 
foram remodelados buscando aumentar a eficiência produtiva, sempre com base na 
missão de garantir o acesso democrático às informações de interesse público e de 
dar transparência e perenidade aos atos da administração pública estadual.

Os números alcançados pela IMESP comprovam o sucesso e a trajetória as-
cendente da empresa, reafirmando sua autossutentabilidade e compromisso com 
a austeridade. A solidez da empresa se revela nos números do balanço anual apre-
sentado aqui: a receita bruta atingiu o valor de R$ 342 milhões, o que representa 
aumento de 12% em relação a 2010. O lucro líquido alcançou R$ 114 milhões, re-
presentando expressivo aumento de 34% em comparação ao ano anterior. Deste 
total, foram repassados R$ 60 milhões à Secretaria Estadual da Fazenda a título de 
dividendos e juros sobre o capital próprio.

Em relação aos gastos, o controle meticuloso e os ajustes em processos e 
estruturas propiciaram economia de 9,0% no total de despesas apropriadas em re-
lação a 2010, totalizando R$ 173 milhões. O volume de investimentos, outro número 
importante da empresa, também traduz a constante busca de modernização, ver-
satilidade e eficiência: em 2011, foram investidos R$ 18 milhões em infraestrutura e 
tecnologia de informação.

Na parte editorial, foram produzidos 471 títulos, atingindo a venda de 47 mil 
exemplares. Em relação ao site da IMESP, em 2011 foram 21 milhões de visitas. Os 
modernos sistemas de busca garantem ao cidadão informações rápidas e precisas 
sobre licitações e contratos públicos, concursos, balanços de empresas, novas leis 
e decretos, bem como informações sobre todas as empresas registradas na Junta 
Comercial do Estado de São Paulo. No ano passado, foi atingida a média de 133 mil 
pesquisas eletrônicas por dia no site do Diário Oficial.

Assim, ano após ano, a trajetória e o desempenho consistentes da Imprensa 
Oficial do Estado de São Paulo vêm comprovando que há tarefas jurídicas, culturais 
e administrativas que só podem ser cumpridas satisfatoriamente por empresas pú-
blicas e que uma empresa pode ser pública e, ao mesmo tempo, atualizada, eficiente 
e autossustentável.

Os resultados obtidos em 2011 demonstram que, em consonância com di-
retrizes do Governo do Estado de São Paulo, a diretoria da Imprensa Oficial tem 
buscado adequar sua estrutura produtiva, notadamente o controle de custos, para 
resultar em formas de desoneração dos serviços que a empresa presta à sociedade.  
O balanço patrimonial aqui publicado comprova que a empresa está firmemente 
comprometida em vencer esses novos desafios.
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e 2010 – (Em milhares de Reais)

Ativo Passivo
Nota 2011 2010 Nota 2011 2010

Circulante Circulante
Caixa e bancos 4 356 475 Fornecedores 3 b 1.827 2.980 
Aplicações financeiras 4 220.043 198.831 Impostos e contribuições 3 b 6.540 6.112 
Clientes 5 19.130 22.274 Adiantamento de clientes 3 b 3.631 2.929 
Estoques 6 18.239 23.740 Contas a pagar 3 b 12.182 16.658 
Impostos a recuperar 7 2.405 2.388 Provisão para férias 3 e 8.306 8.009 
Outros créditos 3 c 2.791 4.000 Provisão para licença-prêmio 3 e 131 125 
Despesas antecipadas 3 c 930 2.146 Provisão para contingências 3 e 4.576 4.646 

Provisão para imposto de renda 3 f 26.316 17.486 
Provisão para contribuição social 3 f 8.410 4.937 
Provisão para dividendos propostos 10 d 0 53.039 

Total circulante 263.894 253.854 Total circulante 71.919 116.921
Não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos diferidos 3 f 2.892 2.945 
Depósitos judiciais e cauções 3 c 1.270 1.068 
Créditos diversos 3 c 755 1.887 
Total realizável a longo prazo 4.917 5.900

 Patrimônio líquido

Investimentos 3 d 1.823 1.823 Capital social  10 a 125.819 123.500 
Imobilizado 8 91.678 89.818 Reserva legal 10 b 25.164 19.924 
Intangivel 9 12.733 14.845 Reserva de lucros 10 c 152.143 105.895 
Total não circulante 111.151 112.386 Total patrimônio líquido 303.126 249.319 
Total do ativo 375.045 366.240 Total do passivo 375.045 366.240 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Resultado dos Exercícios Findos em 31 de 
dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais, exceto o lucro 
líquido por ação do capital social integralizado - em Reais)

Nota 2011 2010
Receita líquida 14 322.912 286.962 
Custo dos produtos vendidos e dos 
serviços prestados

14 (88.977) (80.086)

Lucro bruto 233.935  206.876  
Receitas (despesas) operacionais 3 b
Honorários da Diretoria e dos 
Conselhos de Administração e Fiscal

(1.750) (1.867)

Gerais e administrativas (78.565) (91.391)
Outras despesas operacionais (10.596) (8.448)
Outros Resultados - líquido (7) 981 
Lucro operacional antes do resultado 
financeiro

143.017  106.151 

Resultado financeiro - líquido 3 b 7.915  2.985 
Lucro antes do imposto de renda, da 
contribuição social e da reversão dos 
juros sobre o capital próprio

150.932  109.136  

Imposto de renda 3 f (37.980) (28.017)
Contribuição social 3 f (14.104) (10.378)
Lucro antes da reversão dos juros 
sobre o capital próprio

98.848  70.741 

Reversão dos juros sobre o capital 
próprio  

10 d 14.959  14.261 

Lucro líquido do exercício 113.807 85.002  
Lucro líquido por ação do capital 
social integralizado - R$

0,474 0,407 

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 – (Em milhares de Reais)
Nota Capital Social Reserva Legal Reserva de Lucros Total

Saldos em 31 de dezembro de 2009  121.000  15.674  107.643  244.317 
Aumento de capital social 10 a  2.500 -  (2.500)  - 
Lucro líquido do exercício - -  85.002  85.002 
Destinação do lucro:
Reserva legal 10 b -  4.250  (4.250)  - 
Juros sobre o capital próprio 10 d - -  (14.261)  (14.261)
Dividendos propostos 10 d - -  (65.739)  (65.739)
Saldos em 31 de dezembro de 2010  123.500  19.924  105.895  249.319 
Aumento de capital social  10 a  2.319 -  (2.319)  - 
Lucro líquido do exercício - -  113.807  113.807 
Destinação do lucro:
Reserva legal 10 b -  5.240  (5.240)  - 
Juros sobre o capital próprio 10 d - -  (14.959)  (14.959)
Dividendos 10 d - -  (45.041)  (45.041)
Saldos em 31 de dezembro de 2011  125.819  25.164  152.143  303.126 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração do Valor Adicionado – DVA dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 – 
(Em milhares de Reais)

Demonstração do valor adicionado Nota 2011 % 2010 %

1 - Receitas 3 b 341.968 307.943 

1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 341.975 306.962

1.2. Não operacionais (ganhos e perdas de capital) (7) 981 

2 - Insumos adquiridos de terceiros (inclui ICMS E IPI) 3 b 69.132 79.435 

2.1 Matérias-primas consumidas 13.744 14.374 

2.2 Custo das mercadorias e serviços vendidos 19.425 12.634 

2.3 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 35.963 52.427 

3 - Valor adicionado bruto (1-2) 272.836 228.508 

4 - Retenções 16.028 13.197

4.1 Depreciação e amortização ativo permanente 8 e 9 15.911 13.102 

4.2 Amortização e exaustão 253 220 

4.3 Crédito PIS/Cofins sobre depreciação (136) (125)

5 - Valor adicionado líquido produzido pela empresa (3-4) 256.808 215.311 

6 - Valor adicionado recebido em transferência   23.544 18.059 

6.1 Receitas financeiras 23.544 18.059 

7 - Valor adicionado a distribuir (5+6) 280.352 233.370 

8 - Distribuição do valor adicionado 280.352 100,00 233.370 100,00

8.1 Pessoal (excluindo INSS) colaboradores 81.416 29,04 77.973 33,41

8.2 Impostos, taxas e contribuições (incluindo INSS) governo 84.009 29,97 69.032 29,58

8.3 Juros e aluguéis terceiros 1.120 0,40 1.363 0,58

8.4 Juros sobre capital próprio e dividendos acionistas 10 d 60.000 21,40 80.000 34,28

8.5 Lucros retidos/prejuízo do exercício retido 53.807 19,19 5.002 2,14

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

Demonstração de Fluxos de Caixa – DFC dos Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2011  
e 2010 – (Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa originados de: Nota 2011 2010

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL 150.932 109.136 

Ajustes patrimoniais:

Depreciação 8 e 9 15.911 13.102 

Resultado na venda de ativos permanentes 0 (1.033)

Reversão dos juros s/ capital próprio 10 d 14.959 14.261 

Aumento/redução em contas a receber 5 3.144 2.500 

Aumento/redução de estoque 6 5.501 (4.727)

Aumento/redução em impostos a recuperar 7 (17) (228)

Aumento/redução em outros créditos 1.209 760 

Aumento/redução em despesas pagas antecipadamente 1.216 849 

Aumento/redução do realizável a longo prazo 983 1.180 

Aumento/redução em fornecedores (1.153) 760 

Aumento/redução de impostos e contribuições 428 (222)

Aumento/redução de adiantamento de clientes 702 (1)

Aumento/redução em contas a pagar e provisões (57.282) 57.997 

Pagamento de imposto de renda e contribuição social (39.781) (33.196)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (a) 96.752 161.138 

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Compra de imobilizado 8 e 9 (18.019) (44.778)

Venda do imobilizado 0 1.525 

Baixa do imobilizado 8 e 9 2.360 80 

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (b) (15.659) (43.173)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de dividendos/lucros aos acionistas 10 d (60.000) (80.000)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (c) (60.000) (80.000)

Redução líquida de caixa e equivalentes 21.093 37.965 

Caixa e equivalente ao caixa no início do período 4 199.306 161.341 

Caixa e equivalente ao caixa no fim do período 4 220.399 199.306 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. – IMESP CNPJ 48.066.047/0001-84

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

R
$ 

m
il

Patrimônio Líquido 2002 - 2011

101.639

111.659
120.966

132.517
147.831

184.534

220.287
244.317

249.319

303.126

0

65.000

130.000

195.000

260.000

325.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

R
$ 

m
il

Receita Líquida 2002 - 2011

132.301

134.790

148.837

172.391

191.849 212.022

250.524

259.687

286.962

322.912

100.000

130.000

160.000

190.000

220.000

250.000

280.000

310.000

340.000

Despesa apropriada 2002-2011

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

127.769

122.152
132.680

144.970

159.665

155.114

164.702

178.627

173.440

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

R
$ 

m
il

190.326

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

R
$ 

m
il

Lucro Líquido 2002 - 2011

619 12.870

16.807
21.551

30.315

47.328

71.753
72.030

85.002

113.807

0

15.000

30.000

45.000

60.000

75.000

90.000

105.000

120.000

07093 - 38395001 DOoriginal pb.indd   2 3/21/12   10:03 AM



NOTA 1 – CONTEXTO OPERACIONAL

A Imprensa Oficial do Estado S.A – IMESP é sociedade 
por ações, de capital fechado, tem seus atos constitutivos 
registrados na Junta Comercial do Estado de São Paulo 
sob o nº 35300054636.

Constitui objeto da companhia: I – editar, imprimir e distri-
buir os Diários Oficiais e neles veicular as publicações deter-
minadas por lei, de natureza pública e privada, inclusive as 
matérias de interesse de particulares de publicação obrigató-
ria nos jornais oficiais; II – manter sob sua permanente guar-
da e conservação as publicações dos atos e documentos pú-
blicos e privados por ela veiculados, assegurando o acesso 
a qualquer interessado, pelos meios físicos e tecnológicos 
mais apropriados; III – prestar serviços de certificação digital 
e mecânica, a pedido de qualquer interessado, de todos os 
atos e documentos públicos e privados, objeto de suas pu-
blicações; IV – promover e atualizar permanentemente servi-
ços eletrônicos das publicações dos atos e documentos pú-
blicos e privados, assegurando o acesso a qualquer interes-
sado, mediante a utilização das mais avançadas tecnologias; 
V – prestar serviços de certificação digital desempenhando 
o papel de Autoridade Certificadora do Governo do Estado; 
desempenhando o papel de Autoridade de Registro da sua 
própria Autoridade Certificadora e de outras subordinadas à 
estrutura da ICP-Brasil; credenciando outros órgãos dos Po-
deres Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e 
Municípios, e demais instituições de interesse público como 
Autoridade Certificadora e/ou Autoridade de Registro para 
validação presencial no processo de emissão de certificados 
digitais; fornecendo certificados digitais para pessoas físicas 
e jurídicas, sistemas e redes; prestando serviços de digita-
lização, indexação, disponibilização, certificação digital e 
selo cronológico de documentos para os Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e Municípios, 
e demais instituições de interesse público; desenvolvendo 
aplicações e demais programas utilizados pelos órgãos dos 
Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Esta-
dos e Municípios, e demais instituições de interesse público 
que admitirem o uso de certificação digital como ferramenta 
de apoio à segurança da informação; VI – editar e coeditar 
publicações de interesse público e de difusão cultural, tais 
como livros, revistas, calendários, catálogos, coleções de 
leis e decretos; VII – prestar serviços gráficos, editoriais e de 
digitalização para publicações de interesse público, tais co-
mo livros, revistas, calendários, catálogos, coleções de leis 
e decretos, cartazes e folhetos de interesse dos Poderes Exe-
cutivo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e Municí-
pios, e demais instituições de interesse público; VIII – a dis-
tribuição, diretamente ou por intermédio de terceiros, dos 
seus produtos e serviços; IX – a prestação de serviços de 
comunicação, diretamente ou por intermédio de terceiros, 
aos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, 
Estados e Municípios, e demais instituições de interesse pú-
blico; e X – a capacitação e o aperfeiçoamento profissional 
de seus empregados.

Parágrafo primeiro – A publicação dos atos oficiais do 
Estado, na hipótese do inciso I, será gratuita.

Parágrafo segundo – A Imprensa Oficial, na execução 
dos serviços objeto do seu estatuto, visará à preservação 
do meio ambiente.

Parágrafo terceiro – A sede da Companhia fica na Rua 
da Mooca, 1.921, Bairro da Mooca, São Paulo, Brasil.

NOTA 2 – ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS

As demonstrações contábeis foram elaboradas e são 
apresentadas em conformidade com as Leis federais nº 
6.404/76, nº 11.638/07 e nº 11.941/09, de acordo com as prá-
ticas contábeis adotadas no Brasil e, além da legislação 
federal, utilizamos das interpretações e orientações reali-
zadas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). 

NOTA 3 – PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS

A preparação das demonstrações contábeis requer o 
uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da So-
ciedade no processo de aplicação das políticas contábeis. 
Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e 
possuem maior complexidade para a elaboração das de-
monstrações contábeis, estão divulgadas na nota 11.

As principais práticas contábeis adotadas pela Socieda-
de para elaboração das demonstrações contábeis são as 
seguintes:

a) Juros sobre o capital próprio
A Lei nº 9.249/95, complementada por disposições le-
gais contidas na Lei 9.430/96, facultou a dedutibilida-
de fiscal do registro contábil de juros sobre o capital 
próprio, calculados com base na variação da Taxa de 
Juros de Longo Prazo – TJLP vigente no período. 
Esses juros são computados tendo por base o patrimô-
nio líquido, sendo que, para efeito de dedutibilidade 
fiscal, devem ser pagos ou creditados aos acionistas, 
estando limitados a 50% do lucro líquido do exercício 
ou 50% das reservas de lucros retidos relativos a exer-
cícios anteriores. (Ver outras divulgações na Nota 10d).

b) Resultado das operações
As receitas provenientes das vendas de assinaturas de 
jornais são apropriadas ao resultado, de forma linear, 
tendo como base a quantidade contratada.
As demais receitas, custos e despesas são reconhe-
cidas com observância ao regime de competência de 
exercícios.

c) Ativo circulante e realizável a longo prazo
São demonstrados pelos valores de realização, in-
cluindo, quando aplicável, as variações monetárias e 
os rendimentos auferidos.

d) Permanente
Demonstrado ao custo (corrigido monetariamente até 
31 de dezembro de 1995), combinado com os seguin-
tes aspectos:
•  Os investimentos em incentivos fiscais estão dedu-

zidos de provisão para perdas estimadas quando de 
sua realização no valor de R$ 2,4 milhões 

•  O imobilizado e o intangível foram submetidos ao 
teste de recuperabilidade, análise de revisão de vida 
útil e redução ao valor recuperável, conforme pronun-
ciamentos, interpretações e orientações do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC’s). São depreciados 
e amortizados pelo método linear, considerando as 
taxas fiscais que levam em consideração o tempo de 
vida útil-econômica estimado dos bens, conforme le-
gislação vigente e divulgado nas Notas 8 e 9.

e) Passivos circulantes
•  São demonstrados pelos valores conhecidos ou cal-

culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e variações monetárias. 

•  A provisão para contingência é atualizada mensal-
mente, a qual busca refletir a melhor estimativa cor-
rente nas demonstrações contábeis, sendo constituí-
das para reclamações trabalhistas as ações classifica-
das como prováveis:

Contingência – (R$ mil)

Total Remota Possível Provável 

14.243 3.077 6.590 4.576

Demonstração da movimentação 

R$ mil

 2010  2011

Saldo inicial 6.401 4.646

Adições 5.123 1.657

Baixas (6.878) (1.727)

Saldo final no exercício 4.646 4.576

f)  Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são calcu-
lados com base nas alíquotas vigentes sobre o lucro 
ajustado pelas adições e exclusões previstas na le-
gislação. O imposto de renda e a contribuição social 
diferidos foram constituídos com base nas alíquotas 
conhecidas, sobre as adições e exclusões tributáveis 
ou dedutíveis em exercícios futuros.

NOTA 4 – CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 

R$ mil

2011  2010

Caixa 26 27

Bancos 330 448

Aplicações financeiras 220.043 198.831

Total 220.399 199.306

São representadas por fundos de investimentos finan-
ceiros no montante de R$ 220 milhões (R$ 199 milhões em 
31 de dezembro de 2010).

NOTA 5 – CLIENTES 

R$ mil

2011 2010

Agências, jornais e anunciantes 6.809 5.057

Secretarias do Estado de São Paulo 4.526 2.712

Prefeituras 4.180 10.455

Empresas públicas 1.410 936

Poder Legislativo e Ministério Público 419 1.166

Fundações, autarquias, institutos e 
agências reguladoras

401 639

Entidades de classe e terceiro setor 388 511

Universidades 218 69

Livrarias 12 49

Outros clientes 941 821

Subtotal 19.304 22.415

(-) Ordens de pagamentos bancárias 
a identificar

(174) (141)

Total 19.130 22.274

NOTA 6 – ESTOQUES

 
R$ mil

 2011  2010

Produtos acabados 8.768 8.762

Produtos em elaboração 4.426 8.557

Matérias-primas 2.586 2.574

Estoques em poder de terceiros 2.866 3.989

Peças e materiais diversos 1.224 1.438

Subtotal 19.870 25.320

(-) Provisão para redução ao valor de 
mercado

(1.631) (1.580)

Total 18.239 23.740

A metodologia de apuração do valor de mercado está 
em conformidade com o CPC 16 mencionado na NOTA 11. 

NOTA 7 – IMPOSTOS A RECUPERAR

 
R$ mil

 2011  2010

IPI a recuperar 1.994 1.878

ICMS a recuperar 133 212

IPI a compensar 278 278

Outros 0 20

Total 2.405 2.388

NOTA 8 – IMOBILIZADO 

Taxa de 
depreciação 

(%)

R$ mil

2010 Adições
Transferência

2011
Entrada Saida Baixa Impairment

Terrenos - 2.884 - - - - - 2.884

Edifícios 4 22.599 - - - - - 22.599

Máquinas, aparelhos e 
equipamentos

4, 10 e 20 105.039 2.843 141 (136) (19) (8.016) 99.852

Instalações 10 e 20 21.707 3 3.837 (160) (4) - 25.383

Móveis e utensílios 10 e 20 7.711 81 93 (78) (144) - 7.663

Veículos 10, 20 e 25 994 - - - - (3) 991

Outros bens de uso 10 638 7 - - - - 645

Bens desativados - 1.436 - - - (5) (954) 477

Imobilizações em 
andamento/inoperantes

- 4.132 13.022 - (3.697) - - 13.457

Subtotal 167.140 15.956 4.071 (4.071) (172) (8.973) 173.951

Depreciação acumulada (77.322) (11.940) (226) 226 164 6.825 (82.273)

Total 89.818 4.016 3.845 (3.845) (8) (2.148) 91.678

NOTA 9 – INTANGÍVEL

Taxa de 
depreciação 

(%)

R$ mil

2010 Adições
Transferência

2011
Entrada Saida Baixa Impairment

Software 20 e 50 23.681 134 598 - (34) - 24.379 

Adiant. p/ implantação 
de software

- 1.366 1.929 - (598) - - 2.697 

Outros bens de uso - 178 - - - - (178) 0 

Subtotal 25.225 2.063 598 (598) (34) (178) 27.076

Amortização acumulada (10.380) (3.971) - - 8 - (14.343)

Total 14.845 (1.908) 598 (598) (26) (178) 12.733

NOTAS EXPLICATIVAS DA ADMINISTRAÇÃO ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011 E 2010
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NOTA 10 – PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

a) Capital social e direito das ações
O capital social subscrito e integralizado está  represen-

tado  por 208.718.358  (duzentos  e  oito milhões, setecen-
tos e dezoito mil, trezentos e cinquenta e oito)  ações  ordi-
nárias  sem valor nominal.

Em conformidade aos artigos 178 e 199 da Lei 11.638/07, 
foi deliberado em Assembleia Geral Ordinária e Extraordi-
nária realizada em 25 de abril de 2011 aumento do capital 
social, mediante a capitalização de parte do saldo da conta 
de reserva de lucros retidos, no valor de R$ 2,3 milhões, 
passando de R$ 123,5 milhões para R$ 125,8 milhões.

b) Reserva legal
É representada em montante equivalente a 5% do lucro 

líquido do exercício, antes de qualquer destinação, até o 
limite de 20% do capital social.

c) Reserva de lucros
É representada por conta de apuração do lucro líquido 

do exercício e de lucros retidos de exercícios anteriores, 
conforme determina a legislação vigente. Esta será objeto 
de deliberação societária em Assembleia Geral Ordinária, 
quanto à destinação sobre a aplicabilidade do excesso em 
relação ao capital social integralizado, conforme prevalece 
nos Artigos 178 e 199 da Lei nº 11.638/07.

d) Remuneração aos acionistas
O Estatuto da Sociedade em seu artigo 30 estabelece di-

reito ao pagamento de um dividendo mínimo obrigatório 
correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro lí-
quido ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações.

Em ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada no 
dia 06 de dezembro de 2011, os acionistas aprovaram a dis-
tribuição de R$ 14,9 milhões a título de juros remunerató-
rios do capital próprio por conta do resultado no período 
e de R$ 45,1 milhões a título de dividendos, por conta da 
redestinação de reserva de lucros retidos de exercícios an-
teriores. A administração proporá à Assembleia Geral dos 
Acionistas que os juros sobre o capital próprio sejam impu-
tados ao dividendo mínimo obrigatório. Para fins de aten-
dimento às normas expedidas pela administração tributá-
ria federal, o montante dos juros sobre o capital próprio foi 
contabilizado como Despesas Financeiras e revertido, para 
fins de publicação, para reserva de lucros.

NOTA 11 – ADEQUAÇÃO ÀS NORMAS 
INTERNACIONAIS (IFRS) CONTÁBEIS E REFLEXOS 
NAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E CONTÁBEIS

A Imprensa Oficial atendeu plenamente às práticas con-
tábeis no que concerne à convergência e à harmonização 
das normas contábeis brasileiras com o padrão internacio-
nal (International Financial Reporting  Standards – IFRS:

NOTA 14 – CUSTOS, DESPESAS E RECEITAS

São reconhecidos e contabilizados pelo regime de competência do exercício com base nos valores contratados. 

Comparativo do Custo/Despesas e Receita Líquida – (R$ mil)

2011 2010 Var. %

Custo/Despesas R$ 197.100 100,0% R$ 199.480 100,0% (1,2)%

Custo dos produtos vendidos 88.977 45,1% 80.086 40,2% 11,1%

Despesas com vendas e marketing 4.063 2,0% 9.196 4,6% (55,8)%

Despesas administrativas 76.253 38,7% 84.062 42,1% (9,3)%

Despesas financeiras 15.600 8,0% 15.018 7,5% 3,9%

Outras despesas operacionais 12.207 6,2% 11.118 5,6% 9,8%

2011 2010 Var. %

Receita líquida R$ 322.912   R$ 286.962   12,5 %

CPC 01 – REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATI-
VOS – Testamos a recuperabilidade de todos os bens 
tangíveis do ativo imobilizado, de acordo com o CPC 01, 
procedendo com os ajustes necessários em atendimento e 
observação desta norma (conforme divulgado na nota 8).

CPC 03(R2) – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
– Desde a vigência da Lei 11.638/07 a IMESP tem adotado 
essa demonstração.

CPC 04 – ATIVO INTANGÍVEL – Testamos a recuperabili-
dade de todos os bens intangíveis do ativo imobilizado, de 
acordo com o CPC 04, procedendo com os ajustes necessá-
rios em atendimento e observação desta norma (conforme 
divulgado na nota 9).

CPC 09 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO – 
A IMESP apresenta essa demonstração em conformidade 
com a referida norma, mesmo não sendo dela exigida.

CPC 12 – AJUSTE A VALOR PRESENTE – O prazo médio 
das rubricas contas a receber e contas a pagar é inferior 
a 90 dias e, os preços praticados para seus efeitos, não 
possuem juros embutidos; desse modo, não existe ativi-
dade de financiamento de natureza monetária, não sendo 
necessário o ajuste a valor presente (AVP).

CPC 16 – ESTOQUES - Os estoques estão registrados pelo 
seu valor original, deduzidos da perda provável na realização.

CPC 25 – PROVISÕES, PASSIVOS E ATIVOS CONTIN-
GENTES – As provisões estão em conformidade a esse 
pronunciamento, conforme nota explicativa 3, letra “e”.

CPC 26 – APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS – As demonstrações financeiras e contábeis 
estão em conformidade com as práticas contábeis brasi-
leiras ensejadas pelos pronunciamentos, interpretações e 
orientações deste CPC e adequadas às normas internacio-
nais, apresentando o Balanço Patrimonial, as Demonstra-
ções de Resultado, Mutações do Patrimônio Líquido, dos 
Fluxos de Caixa e do Valor Adicionado.

CPC 27 – ATIVO IMOBILIZADO – Foram feitos os ajustes 
necessários em atendimento e observação desta norma. A 

companhia optou por não avaliar seu ativo imobilizado pe-
lo valor justo como custo atribuído, conforme opção pre-
vista no CPC 27 e ICPC10, considerando o método de custo, 
deduzido da depreciação e eventual previsão para perdas 
(Impairment Test), como o melhor método para avaliar os 
ativos imobilizados da companhia. As taxas de deprecia-
ção utilizadas representam adequadamente a vida útil dos 
equipamentos, que permite concluir que o valor do imobi-
lizado está próximo do seu valor justo. A aplicação desses 
pronunciamentos técnicos não trouxe impactos significati-
vos para a companhia.

ICPC 10 – INTERPRETAÇÃO SOBRE APLICAÇÃO INICIAL 
AO ATIVO IMOBILIZADO DO PRONUNCIAMENTO TÉC-
NICO CPC 27 Ativo Imobilizado – Foram feitos os ajustes 
necessários em atendimento e observação desta norma 
(conforme divulgado nas notas 8 e 9).

CPC 33 – BENEFÍCIO A EMPREGADOS – A IMESP não 
possui previdência complementar.

NOTA 12 – DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ABRANGENTE

A entidade não apresentou em suas operações e, por-
tanto, não reconheceu quaisquer componentes de outros 
resultados ou resultados abrangentes no período findo em 
31/12/2011; ou seja, o resultado do exercício é igual ao re-
sultado abrangente total.

NOTA 13 – DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Com base no Pronunciamento Técnico CPC 03 (R2) – De-
monstração dos Fluxos de Caixa, o lucro do exercício de 
2011 está demonstrado pelo valor bruto, antes do Imposto 
de Renda e da Contribuição Social. Assim como o saldo 
apresentado na rubrica Imposto de Renda e Contribuição 
Social Pagos refere-se ao efetivo desembolso de caixa 
ocorrido durante o exercício de 2011.

OPINIÃO

Em nossa opinião, essas demonstrações financeiras quando 
lidas em conjunto com as notas explicativas que as acompa-
nham apresentam adequadamente, em seus aspectos rele-
vantes, a posição patrimonial e financeira da IMESP em 31 de 
dezembro de 2011, 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.  

OUTROS ASSUNTOS 

DEMONSTRAÇãO DO VALOR ADICIONADO

Examinamos, também, a demonstração do valor adiciona-
do (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2011, cuja apresentação é requerida pela legislação societária 
brasileira para companhias abertas e como informação su-
plementar pelas IFRS que não requerem a apresentação da 
DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos proce-
dimentos de auditoria descritos anteriormente e, em nossa 
opinião, está adequadamente apresentada, em todos os seus 
aspectos relevantes, em relação às demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto.

VALORES CORRESPONDENTES AO EXERCíCIO ANTERIOR

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2010, apresentados para fins de comparação, foram 
anteriormente por nós auditados e emitimos relatório com a 
seguinte modificação na opinião: “Conforme mencionado na 
nota explicativa nº 11, a IMESP está em processo de adequação 
às Normas Internacionais, entretanto, em virtude da complexi-
dade dos procedimentos a serem observados a IMESP planeja 
estrategicamente a observação com total fidedignidade das 
normas internacionais aplicáveis às demonstrações contábeis, 
os quais podem gerar efeitos a serem ajustados nos exercícios 
subseqüentes”, em 04 de fevereiro de 2011, sendo que aplicou-
-as, no que era cabível, no exercício de 2011.

São Paulo, 06 de fevereiro de 2012.

TGB – Auditores e Consultores S/S
2RS003622/O-0 – “S” – SP

Rosangela Pereira Peixoto
Contadora 1CRC/RS 065.932/O-7 – “S” – SP 
Responsável Técnica

PARECER DO CONSELHO FISCAL  
O Conselho Fiscal da IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A. 

– IMESP, representado pelos seus membros que este subscre-
vem, no exercício de suas funções legais e estatutárias, exami-
nou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2011, compreendendo o Balanço Patri-
monial e as Demonstrações do Resultado, do Fluxo de Caixa, 
do Valor Adicionado e das Mutações do Patrimônio Líquido, 
complementadas pelas notas explicativas e fundamentado nas 
verificações realizadas nos balancetes mensais, nas informa-
ções colhidas e nos esclarecimentos prestados pelos órgãos 

da administração da empresa, no decorrer do exercício e com 
base no Parecer dos Auditores Independentes, datado de 06 de 
fevereiro de 2012, é de parecer que as mencionadas Demons-
trações Financeiras estão em condições de serem submetidas 
à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2012
Gilberto Souza Matos
Jayme Gimenez
Joaldir Reynaldo Machado
Maria de Fátima Alves Ferreira

PARECER DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

O Conselho de Administração da IMPRENSA OFICIAL DO 
ESTADO S.A. – IMESP, representado pelos seus membros que 
este subscrevem, no exercício de suas funções legais e esta-
tutárias, examinou as Demonstrações Financeiras relativas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2011, compreendendo o 
Balanço Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, do Flu-
xo de Caixa, do Valor Adicionado e das Mutações do Patrimô-
nio Líquido, complementadas pelas notas explicativas e funda-
mentado nas verificações realizadas nos balancetes mensais, 
nas informações colhidas e nos esclarecimentos prestados 
pelos órgãos da administração da empresa, no decorrer do 
exercício e com base no Parecer dos Auditores Independen-
tes, datado de 06 de fevereiro de 2012, é de parecer que as 
mencionadas Demonstrações Financeiras estão em condições 
de serem submetidas à apreciação da Assembleia Geral dos 
Acionistas.

São Paulo, 28 de fevereiro de 2012
Antonio Adolpho Lobbe Neto
Laura Margarida Josefina Laganá
Marcio Abujamra Aith
Marcos Antonio Monteiro
Nelson de Almeida Prado Hervey Costa
Orlando de Assis Baptista Neto
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Marcos Antonio Monteiro
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Maria Felisa Moreno Gallego
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acumulando a Diretoria Financeira

Ivail José de Andrade
Diretor Industrial

José Alexandre Pereira de Araújo
Diretor de Gestão de Negócios

Adilson Castro de Souza Rocha
Gerente Financeiro

Airton Correia de Andrade
Contador - CRC 1SP 200808/O-1

RELATóRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE 
AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos
Conselheiros, Acionistas e Diretores da
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S.A – IMESP
SãO PAULO - SP

Examinamos as demonstrações financeiras da IMPRENSA 
OFICIAL DO ESTADO S.A (IMESP), que compreendem o balan-
ço patrimonial em 31 de dezembro de 2011 e as respectivas 
demonstrações do resultado, 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 elabo-
ração e adequada apresentação dessas demonstrações finan-
ceiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 
e pelos controles internos que ela determinou como necessá-
rios para permitir a elaboração de 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 so-
bre essas demonstrações financeiras com base em nossa 
auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumpri-
mento 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 sele-
cionados 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 cau-
sada 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 ex-
pressar 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 co-
mo a avaliação da apresentação das demonstrações financei-
ras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente 
e apropriada para fundamentar nossa opinião.
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