
O ano de 2012 para a Imprensa Oficial do Estado - IMESP - foi marcado pelo desa-
fio de participar das políticas públicas de desoneração dos serviços que o Governo do 
Estado de São Paulo presta à sociedade. A empresa reduziu em 30% o valor da publica-
ção no Caderno Empresarial do Diário Oficial, o que reflete em uma desoneração total 
de 46% neste serviço ao se considerar os índices inflacionários do período 2010-2011. A 
partir daí, buscou um novo ponto de equilíbrio através do aumento de participação de 
outros produtos na composição das receitas, de melhorias de processos produtivos e 
de uma efetiva gestão de custos, sempre com base na missão de garantir o acesso de-
mocrático às informações de interesse público e de dar transparência e perenidade aos 
atos da administração pública estadual.

Os resultados comprovam o sucesso obtido, reafirmando a autossustentabilidade 
da IMESP e o seu compromisso com austeridade: o lucro líquido do exercício após a 
reversão de juros sobre o capital próprio ultrapassou R$ 78 milhões, com uma receita 
bruta de R$ 295 milhões. O repasse de dividendos à Secretaria Estadual da Fazenda 
atingiu o valor recorde de R$ 110 milhões em 2012. E os contínuos investimentos em 
infraestrutura, tecnologia da informação e capital humano traduzem a constante busca 
de modernização, versatilidade e eficiência.

Na parte editorial, foram produzidos 443 títulos, atingindo a venda de 29 mil exem-
plares. Em relação ao site da IMESP, em 2012 foram 21 milhões de visitas. Os modernos 
sistemas de busca garantem ao cidadão informações rápidas e precisas sobre licita-
ções 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 (Jucesp). No ano passado, foi atingida a média de 115 mil pesquisas ele-
trônicas por dia no site do Diário Oficial.

O projeto Jucesp Online, com a disponibilização eletrônica do banco de dados da 
Jucesp e desenvolvimento da aplicação de consultas e serviços online, resultou em 
mais de 30 milhões de pesquisas no ano de 2012. Em termos de certificação digital, a 
IMESP ultrapassou 48 mil certificados emitidos, um novo recorde para a empresa, atra-
vés de um grande aumento da capilaridade de atendimento.

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 adminis-
trativas que só podem ser cumpridas satisfatoriamente por empresas públicas e que uma 
empresa pode ser pública e, ao mesmo tempo, atualizada, eficiente e autossustentável.

Os resultados conquistados em 2012 demonstram que, em consonância com di-
retrizes do Governo do Estado de São Paulo, a diretoria da Imprensa Oficial tem bus-
cado adequar sua estrutura produtiva, notadamente o controle de custos, para prover 
formas de desoneração dos serviços que a empresa presta à sociedade. O balanço 
patrimonial aqui publicado comprova os primeiros indicadores do sucesso alcançado 
frente a esses novos desafios.
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Balanço Patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e 2011 – (Em milhares de Reais)

ativo Passivo

nota 2012 2011 nota 2012 2011

Circulante Circulante

Caixa e bancos 4 1.230 356 Fornecedores 3 b 1.580 1.827 

Aplicações financeiras 4 184.767 220.043 Impostos e contribuições 3 b 5.502 6.540 

Clientes 5 14.732 19.130 Adiantamento de clientes 3 b 3.766 3.631 

Estoques 6 16.230 18.239 Contas a pagar 3 b 6.832 12.182 

Impostos a recuperar 7 2.426 2.405 Provisão para férias 3 e 8.845 8.306 

Outros créditos 3 c 2.437 2.791 Provisão para licença-prêmio 3 e 138 131 

Despesas antecipadas 3 c 512 930 Provisão para contingências 3 e 6.710 4.576 

Provisão para imposto de renda 3 f 14.583 26.316 

Provisão para contribuição social 3 f 3.871 8.410 

total circulante 222.334 263.894 total circulante 51.827 71.919

não circulante

realizável a longo prazo

Impostos diferidos 3 f 3.432 2.892 

Depósitos judiciais e cauções 3 c 1.166 1.270 

Créditos diversos 3 c 659 755 

total realizável a longo prazo 5.257 4.917

 Patrimônio líquido

Investimentos 3 d 1.823 1.823 Capital social  10 a 125.819 125.819 

Imobilizado 8 84.914 91.678 Reserva legal 10 b 25.164 25.164 

Intangivel 9 9.244 12.733 Reserva de lucros 10 c 120.762 152.143 

total não circulante 101.238 111.151 total patrimônio líquido 271.745 303.126

total do ativo 323.572 375.045 total do passivo 323.572 375.045

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

demonstração do resultado dos exercícios Findos em  
31 de dezembro de 2012 e 2011 (Em milhares de Reais, exceto o 
lucro líquido por ação do capital social integralizado - em Reais)

nota 2012 2011

receita líquida 14 277.955 322.912 

Custo dos produtos vendidos  
e dos serviços prestados

14 (100.729) (88.977)

Lucro bruto 177.226 233.935  

receitas (despesas) operacionais 3 b

Honorários da Diretoria e dos 
Conselhos de Administração e Fiscal

(2.423) (1.750)

Gerais e administrativas (76.199) (78.565)

Outras despesas operacionais (6.180) (10.596)

Outros Resultados - líquido (294) (7)
Lucro operacional antes do 
resultado financeiro

92.130 143.017  

Resultado financeiro - líquido 3 b 6.822  7.915  
Lucro antes do imposto de renda, 
da contribuição social e da reversão 
dos juros sobre o capital próprio

98.952  150.932  

Imposto de renda 3 f (24.603) (37.980)

Contribuição social 3 f (9.130) (14.104)

Lucro antes da reversão dos juros 
sobre o capital próprio

65.219 98.848  

Reversão dos juros sobre o capital 
próprio  

10 d 13.401 14.959  

Lucro líquido do exercício 78.620 113.807 

Lucro líquido por ação do capital 
social integralizado - r$

0,312 0,474 

As notas explicativas são parte integrante 
das demonstrações financeiras

demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido dos exercícios Findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 – (Em milhares de Reais)

nota Capital social reserva Legal reserva de Lucros total

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 propostos 10 d - -  (45.041)  (45.041)

saldos em 31 de dezembro de 2011  125.819  25.164  152.143  303.126 

Lucro líquido do exercício - -  78.620  78.620 

destinação do lucro:

Juros sobre o capital próprio 10 d - -  (13.401)  (13.401)

Dividendos 10 d - -  (96.600)  (96.600)

saldos em 31 de dezembro de 2012  125.819  25.164  120.762  271.745 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

demonstração do Valor adicionado – dVa dos exercícios Findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 – 
(Em milhares de Reais)

demonstração do valor adicionado nota 2012 % 2011 %

1 - receitas 3 b 295.235 341.968 

1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 295.529 341.975 

1.2. Não operacionais (ganhos e perdas de capital) (294) (7) 

2 - insumos adquiridos de terceiros (inclui iCMs e iPi) 3 b 71.832 69.132 

2.1 Matérias-primas consumidas 18.341 13.744

2.2 Custo das mercadorias e serviços vendidos 27.931 19.425

2.3 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 25.560 35.963

3 - Valor adicionado bruto (1-2) 223.403 272.836 

4 - retenções 16.094 16.028

4.1 Depreciação e amortização ativo permanente 8 e 9 16.111 15.911 

4.2 Amortização e exaustão 185 253

4.3 Crédito PIS/Cofins sobre depreciação (202) (136)

5 - Valor adicionado líquido produzido pela empresa (3-4) 207.309 256.808

6 - Valor adicionado recebido em transferência   20.656 23.544 

6.1 Receitas financeiras 20.656 23.544 

7 - Valor adicionado a distribuir (5+6) 227.965 280.352 

8 - distribuição do valor adicionado 227.965 100,00 280.352 100,00

8.1 Pessoal (excluindo INSS) colaboradores 82.393 36,14 81.416 29,04

8.2 Impostos, taxas e contribuições (incluindo INSS) governo 65.781 28,86 84.009 29,97

8.3 Juros e aluguéis terceiros 1.171 0,51 1.120 0,40

8.4 Juros sobre capital próprio e dividendos acionistas 10 d 15.232 6,68 60.000 21,40

8.5 Lucros retidos/prejuízo do exercício retido 63.388 27,81 53.807 19,19

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras

demonstração de Fluxos de Caixa – dFC dos exercícios Findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011 –  
(Em milhares de Reais)

Fluxos de caixa originados de: nota 2012 2011

Fluxos de caixa das atividades operacionais

Lucro líquido antes do IRPJ e CSLL 98.952 150.932 

ajustes patrimoniais:

Depreciação 8 e 9 16.111 15.911 

Reversão dos juros s/ capital próprio 10 d 13.401 14.959 

Aumento/redução em contas a receber 5 4.398 3.144 

Aumento/redução de estoque 6 2.008 5.501 

Aumento/redução em impostos a recuperar 7 (21) (17)

Aumento/redução em outros créditos 354 1.209 

Aumento/redução em despesas pagas antecipadamente 418 1.216 

Aumento/redução do realizável a longo prazo (340 ) 983 

Aumento/redução em fornecedores (247) (1.153)

Aumento/redução de impostos e contribuições (1.038) 428 

Aumento/redução de adiantamento de clientes 135 702 

Aumento/redução em contas a pagar e provisões (2.671) (57.282)

Pagamento de imposto de renda e contribuição social (50.005) (39.781)

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais (a) 81.455 96.752 

Fluxos de caixa das atividades de investimento

Compra de imobilizado 8 e 9 (6.606) (18.019)

Baixa do imobilizado 8 e 9 750 2.360 

Caixa líquido usado nas atividades de investimentos (b) (5.856) (15.659)

Fluxos de caixa das atividades de financiamento

Pagamento de dividendos/lucros aos acionistas 10 d (110.001) (60.000)

Caixa líquido usado nas atividades de financiamentos (c) (110.001) (60.000)

redução líquida de caixa e equivalentes (34.402) 21.093 

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

Caixa e equivalente ao caixa no fim do período 4 185.997 220.399

(34.402) 21.093

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras
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notas eXPLiCatiVas da adMinistraÇÃo Às deMonstraÇÕes ContÁBeis eM 31 de deZeMBro de 2012 e 2011

nota 1 – ConteXto oPeraCionaL

A Imprensa Oficial do Estado S.A – IMESP é sociedade por 
ações, de capital fechado, tem seus atos constitutivos regis-
trados 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 obrigatória 
nos jornais oficiais; II – manter sob sua permanente guarda 
e conservação as publicações dos atos e documentos públi-
cos 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 me-
cânica, a pedido de qualquer interessado, de todos os atos e 
documentos públicos e privados, objeto de suas publicações; 
IV – promover e atualizar permanentemente serviços eletrôni-
cos das publicações dos atos e documentos públicos e priva-
dos, assegurando o acesso a qualquer interessado, 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 Certifica-
dora e de outras subordinadas à estrutura da ICP-Brasil; cre-
denciando outros órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário da União, Estados e Municípios, e demais institui-
ções de interesse público como Autoridade Certificadora e/ou 
Autoridade de Registro para validação presencial no processo 
de emissão de certificados digitais; fornecendo certificados di-
gitais para pessoas físicas e jurídicas, sistemas e redes; pres-
tando serviços de digitalização, indexação, disponibilização, 
certificação digital e selo cronológico de documentos para 
os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário da União, Es-
tados e Municípios, e demais instituições de interesse públi-
co; desenvolvendo aplicações e demais programas utilizados 
pelos órgãos dos Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário 
da União, Estados e Municípios, e demais instituições de inte-
resse 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 como 
livros, revistas, calendários, catálogos, coleções de leis e de-
cretos, cartazes e folhetos de interesse dos Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e Municípios, e 
demais instituições de interesse público; VIII – a distribuição, 
diretamente ou por intermédio de terceiros, dos seus produtos 
e serviços; IX – a prestação de serviços de comunicação, dire-
tamente ou por intermédio de terceiros, aos Poderes Executi-
vo, Legislativo e Judiciário da União, Estados e Municípios, e 
demais instituições de interesse público; e X – a capacitação e 
o aperfeiçoamento profissional de seus empregados.

Parágrafo primeiro – A publicação dos atos oficiais do Es-
tado, 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 apre-
sentadas em conformidade com as Leis federais nº 6.404/76, 
nº 11.638/07 e nº 11.941/09, de acordo com as práticas contá-
beis adotadas no Brasil e, além da legislação federal, utiliza-
mos das interpretações e orientações realizadas 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 Sociedade no 
processo de aplicação das políticas contábeis.  Aquelas áreas 
que requerem maior nível de julgamento e possuem maior 
complexidade para a elaboração das demonstrações contá-
beis, estão divulgadas na nota 11.

As principais práticas contábeis adotadas pela Sociedade pa-
ra elaboração das demonstrações contábeis são as seguintes:

a) Juros sobre o capital próprio
A Lei nº 9.249/95, complementada por disposições legais 
contidas na Lei 9.430/96, facultou a dedutibilidade fiscal 
do registro contábil de juros sobre o capital próprio, cal-
culados 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 fis-
cal, devem ser pagos ou creditados aos acionistas, es-
tando limitados a 50% do lucro líquido do exercício ou 
50% das reservas de lucros retidos relativos a exercícios 
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 reconhecidas 
com observância ao regime de competência de exercícios.   

c) ativo circulante e realizável a longo prazo
São demonstrados pelos valores de realização, incluin-
do, quando aplicável, as variações monetárias e os ren-
dimentos auferidos.

d) Permanente
Demonstrado ao custo (corrigido monetariamente até 
31 de dezembro de 1995), combinado com os seguintes 
aspectos:

•   Os investimentos em incentivos fiscais estão deduzidos 
de provisão para perdas estimadas quando de sua rea-
lização no valor de R$ 2,1 milhões. 

•   O imobilizado e o intangível foram submetidos ao tes-
te de recuperabilidade, análise de revisão de vida útil 
e redução ao valor recuperável, conforme pronuncia-
mentos, interpretações e orientações do Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis (CPC’s). São depreciados 
e amortizados pelo método linear, considerando as ta-
xas fiscais que levam em consideração o tempo de vida 
útil-econômica estimado dos bens, conforme legisla-
ção vigente e divulgado nas notas 8 e 9.

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

culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspon-
dentes encargos e variações monetárias. 

•   A provisão para contingência é atualizada mensalmen-
te, a qual busca refletir a melhor estimativa corrente 
nas demonstrações contábeis, sendo constituídas para 
reclamações trabalhistas e cíveis as ações classificadas 
como prováveis:

Contingência – (R$ mil)

total remota Possível Provável 

13.125 2.786 3.629 6.710

demonstração da movimentação 

r$ mil

 2011  2012

saldo inicial 4.646 4.576

Adições 1.657 3.143

Baixas (1.727) (1.009)

saldo final no exercício 4.576 6.710

f)  imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social são calcula-
dos com base nas alíquotas vigentes sobre o lucro ajus-
tado pelas adições e exclusões previstas na legislação. 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 exercí-
cios futuros.

nota 4 – CaiXa e eQUiVaLentes de CaiXa 

r$ mil

2012 2011

Caixa 17 26

Bancos 1.213 330

Aplicações financeiras 184.767 220.043

total 185.997 220.399

São representadas por fundos de investimentos financei-
ros no montante de R$ 186 milhões (R$220 milhões em 31 de 
dezembro de 2011).

nota 5 – CLientes 

r$ mil

2012 2011

Agências, jornais e anunciantes 5.158 6.809

Prefeituras 4.001 4.180

Secretarias do Estado de São Paulo 2.445 4.526

Empresas públicas 1.022 1.410

Fundações, autarquias, institutos e 
agências reguladoras

889 401

Entidades de classe e terceiro setor 365 388

Poder Legislativo e Ministério Público 308 419

Universidades 267 218

Livrarias 38 12

Outros clientes 425 941

subtotal 14.918 19.304

(-) Ordens de pagamentos bancárias  
a identificar

(186) (174)

total 14.732 19.130

nota 6 – estoQUes

 
r$ mil

 2012  2011

Produtos acabados 8.159 8.768

Produtos em elaboração 4.319 4.426

Matérias-primas 2.148 2.586

Estoques em poder de terceiros 1.560 2.866

Peças e materiais diversos 1.465 1.224

subtotal 17.651 19.870

(-) Provisão para redução ao valor de 
mercado

(1.421) (1.631)

total 16.230 18.239

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

 2012  2011

IPI a recuperar 2.033 1.994

ICMS a recuperar 115 133

IPI a compensar 278 278

total 2.426 2.405

nota 8 – iMoBiLiZado 

taxa de 
depreciação 

(%)

r$ mil

2011 Adições
Transferência

2012
Entrada Saida Baixa Impairment

Terrenos - 2.884 - - - - - 2.884

Edifícios 4 22.599 - 683      (228) - - 23.054

Máquinas, aparelhos  
e equipamentos

4, 10 e 20 99.852 1.841       3.760 (8) (710) (959) 103.776

Instalações 10 e 20 25.383 63 11.490 (308) - - 36.628

Móveis e utensílios 10 e 20 7.663 61 1.055 - (34) - 8.745

Veículos 10, 20 e 25 991 - - - - -        991

Outros bens de uso 10 645 6 2                                     (2)   - - 651

Bens desativados - 477 - - - (3) - 474

Imobilizações em 
andamento/inoperantes

- 13.457 4.453            67 (16.511)        (71) - 1.395

subtotal 173.951 6.624  17.057 (17.057) (818) (959) 178.598 

Depreciação acumulada (82.273) (12.439) (31)          31  1.028 - (93.684)

total 91.678 (6.015) 17.026 (17.026) 210 (959) 84.914 

nota 9 – intangÍVeL

taxa de 
depreciação 

(%)

r$ mil

2011 Adições
Transferência

2012
Entrada Saida Baixa Impairment

Software 20 e 50 24.379 182 1.556 - - - 26.117

Adiant. p/ implantação 
de software

- 2.697 - - (1.556) - - 1.141

subtotal 27.076 182 1.556 (1.556) - - 27.258

Amortização acumulada (14.343) (3.671) - - - - (18.014)

total 12.733 (3.489) 1.556 (1.556) - - 9.244



nota 10 – PatriMÔnio LÍQUido 

a) Capital social e direito das ações
O capital social subscrito e integralizado em 31 de dezem-

bro de 2012 e de 2011 é de R$125,8 milhões e está represen-
tado por 208.718.358 (duzentos e oito milhões, setecentos e 
dezoito mil, trezentos e cinquenta e oito) ações ordinárias 
sem valor nominal.

b) reserva legal
Está representada em montante equivalente a 5% do lucro 

líquido do exercício, antes de qualquer destinação, até o limi-
te 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, confor-
me determina a legislação vigente. Esta será objeto de deli-
beração 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 direito 

ao pagamento de um dividendo mínimo obrigatório corres-
pondente a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro líquido do 
exercício, ajustado na forma da Lei das Sociedades por Ações.

Em ata de Assembleia Geral Extraordinária, realizada no 
dia 19 de dezembro de 2012, os acionistas aprovaram a dis-
tribuição de R$ 13,4 milhões a título de juros remuneratórios 
do capital próprio por conta do resultado no período e de 
R$ 1,8 milhões a título de dividendos, por conta da redesti-
nação de reserva de lucros retidos de exercícios anteriores. 
A administração proporá à Assembleia Geral dos Acionistas 
o complemento de dividendos mínimos do exercício e que 
os juros sobre o capital próprio sejam imputados ao dividen-
do mínimo obrigatório. Para fins de atendimento às normas 
expedidas pela administração tributária federal, o montante 
dos juros sobre o capital próprio foi contabilizado como Des-
pesas 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 atende plenamente às práticas contá-
beis no que concerne à convergência e à harmonização das 
normas contábeis brasileiras com o padrão internacional (In-
ternational Financial Reporting  Standards – IFRS:

CPC 01 – redUÇÃo ao VaLor reCUPerÁVeL de atiVos 
– 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).

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)

2012 2011 Var. %

Custo/despesas r$  199.027 100% r$  197.100 100% 1,0%

Custo dos produtos vendidos  100.729 50,6% 88.977 45,1% 13,2%

Despesas com vendas e marketing      3.670 1,8% 4.063 2,0% (9,7)%

Despesas administrativas    74.952 37,7% 76.253 38,7% (1,7)%

Despesas financeiras    13.916 7,0% 15.600 8,0% (10,8)%

Outras despesas operacionais      5.760 2,9% 12.207 6,2% (52,8)%

2012 2011 Var. %

receita líquida r$ 277.955    r$ 322.912   (13,9)%

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 – São revisados anualmente 
para verificação do valor recuperável e quando há indício de 
perda do valor recuperável (Impairment) o valor contábil do 
ativo é testado, procedendo com os ajustes se necessários 
em atendimento e observação desta norma (conforme divul-
gado 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 atividade de financia-
mento 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 Contingen-
tes – As provisões estão em conformidade a esse pronuncia-
mento, conforme nota explicativa 3, letra “e”.

CPC 26 – aPresentaÇÃo das deMonstraÇÕes ContÁ-
Beis – As demonstrações financeiras e contábeis estão em con-
formidade com as práticas contábeis brasileiras ensejadas pe-
los pronunciamentos, interpretações e orientações deste CPC e 
adequadas às normas internacionais, apresentando o Balanço 
Patrimonial, as Demonstrações de Resultado, Mutações do Pa-
trimônio 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 pelo 
valor justo como custo atribuído, conforme opção prevista 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 imobi-
lizados da companhia. As taxas de depreciação utilizadas 
representam adequadamente a vida útil dos equipamentos, 
que permite concluir que o valor do imobilizado está próximo 
do seu valor justo. A aplicação desses pronunciamentos téc-
nicos não trouxe impactos significativos para a companhia.

iCPC 10 – interPretaÇÃo soBre aPLiCaÇÃo iniCiaL ao 
atiVo iMoBiLiZado do PronUnCiaMento tÉCniCo CPC 
27 ativo imobilizado – Foram feitos os ajustes necessários 
em atendimento e observação desta norma (conforme divul-
gado nas notas 8 e 9).

CPC 33 – BeneFÍCio a eMPregados – A IMESP não pos-
sui 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 
31/12/2012; ou seja, o resultado do exercício é igual ao resul-
tado 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 2012 
está demonstrado pelo valor bruto, antes do Imposto de Ren-
da e da Contribuição Social. Assim como o saldo apresenta-
do na rubrica Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos 
refere-se ao efetivo desembolso de caixa ocorrido durante o 
exercício de 2012.

oPiniÃo

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

oUtros assUntos 

DEMONSTRAÇãO DO VALOR ADICIONADO

Examinamos, também, a demonstração do valor adicio-
nado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro 
de 2012, cuja apresentação é requerida pela legislação so-
cietária brasileira para companhias abertas e como informa-
ção suplementar pelas IFRS que não requerem a apresenta-
ção da DVA. Essa demonstração foi submetida aos mesmos 
procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, em 
nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos 
os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações 
financeiras tomadas em conjunto.

 AUDITORIA DOS VALORES CORRESPONDENTES  
AO EXERCíCIO ANTERIOR

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de de-
zembro de 2011, apresentados para fins de comparação, foram 
anteriormente por nós auditados e emitimos relatório datado de 
06 de fevereiro de 2012, sem modificação na opinião. 

São Paulo, 15 de fevereiro de 2013.
tgB – auditores e Consultores s/s
2RS003622/O-0 – “S” – SP

antoninho da Costa souza
Contador 1CRC RS – 30.935/O-5 – “S” – SP 
Responsável Técnico

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 2012, 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 15 de feve-
reiro de 2013, é de parecer que as mencionadas Demonstrações 

Financeiras estão em condições de serem submetidas à delibe-
ração da Assembleia Geral de Acionistas.

São Paulo, 26 de fevereiro de 2013.
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 ES-
TADO S.A. - IMESP, representado pelos seus membros que este 
subscrevem, no exercício de suas funções legais e estatutárias, 
examinou as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
findo em 31 de dezembro de 2012, compreendendo o Balanço 
Patrimonial e as Demonstrações do Resultado, do Fluxo de Cai-
xa, 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 15 de feve-
reiro de 2013, é de parecer que as mencionadas Demonstrações 
Financeiras estão em condições de serem submetidas à aprecia-
ção da Assembleia Geral dos Acionistas.

São Paulo, 27 de fevereiro de 2013.
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
Marcelo Mattos araújo

iMPrensa oFiCiaL do estado s.a.  iMesP
CNPJ 48.066.047/0001-84

Marcos antonio Monteiro
Diretor-Presidente

Maria Felisa Moreno gallego
Diretora Vice-Presidente

Henrique shiguemi nakagaki
Diretor Administrativo e Financeiro

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 IMPREN-
SA OFICIAL DO ESTADO S.A. (IMESP), que compreendem o 
Balanço patrimonial, em 31 de dezembro de 2012, e as res-
pectivas demonstrações do resultado, das mutações do pa-
trimônio 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 ela-
boração e adequada apresentação dessas demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e pelos controles internos que ela determinou como 
necessário para permitir a elaboração de demonstrações fi-
nanceiras livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro. 

resPonsaBiLidade dos aUditores indePendentes

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre 
as demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, 
conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais 
de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exi-
gências 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 re-
levante 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 empresa 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 empresa. Uma auditoria inclui, tam-
bém, a avaliação da adequação das práticas contábeis utili-
zadas e a razoabilidade das estimativas contábeis feitas pela 
administração, bem como avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficien-
te e apropriada para fundamentar nossa opinião.

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


