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ATIVO

2010 2009

Circulante

Caixa e Equivalentes de Caixa (Nota 4)  79.132  82.639 

Contas a Receber de Clientes (Nota 5)  117.188  111.780 

Estoques de Materiais (Nota 3j)  2.110  1.129 

Outras Contas a Receber (Nota 3k)  16.958  22.125 

Adiantamentos a Funcionários  2.159  2.191 

Despesas do Exercício Seguinte (Nota 3k)  12.008  7.599 

 229.555  227.463 

Não Circulante

Realizável a Longo Prazo

   Depósitos para Recursos e Outros (Nota 6)  8.045  8.201 

   Outras Despesas Antecipadas (Nota 3k)  10.135  1.060 

   Contas a Receber de Clientes (Nota 5)  25.698  44.396 

   Valores a Receber  108  118 

Investimentos  23  23 

Imobilizado (Nota 7)  140.202  103.738 

Diferido (Nota 8)  10.609  12.297 

Intangível (Nota 9)  74.080  65.803 

 268.900  235.636 

Total do Ativo  498.455  463.099 

PASSIVO

2010 2009

Circulante

Fornecedores (Nota 10)  81.886  70.539 

Salários e Encargos Sociais  13.155  12.300 

Provisão p/ Férias, Salários e Encargos Sociais  24.241  22.975 

Impostos a Recolher  9.542  10.331 

Juros Sobre o Capital Próprio e Dividendos (Nota 11)  7.405  10.667 

Contas a Pagar  810  654 

 137.039  127.466 

Não Circulante

Fornecedores (Nota 10)  105          -

Provisão para Contingências (Nota 12)  22.675  22.838 

 22.780  22.838 

Patrimônio Líquido (Nota 13)

Capital Social  318.929  294.628 

Reserva Legal  5.147  3.783 

Lucros Retidos  10.048  11.965 

Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital  4.512  2.419 

 338.636  312.795 

Total do Passivo  498.455  463.099

BALANÇOS PATRIMONIAIS
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇõES DO RESuLTADO
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais, exceto o lucro por lote de mil ações)

2010 2009

RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA  466.002  421.718 

CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS  (367.431)  (327.051)

LUCRO BRUTO  98.571  94.667 

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS:

Despesas gerais e administrativas:  (69.669)  (64.601)

Participação nos Resultados  (6.100)  (6.400)

Depreciação e amortização  (2.091)  (734)

Honorários da Diretoria e do Conselho  (2.303)  (2.054)

Outras Receitas  8.276  8.975 

Resultado Financeiro Líquido  8.442  9.853 

Juros sobre o Capital Próprio  (15.858)  (16.998)

 (79.303)  (71.959)

LUCRO OPERACIONAL  19.268  22.708 

Resultado com baixa do Ativo Fixo  (12)  (36)

LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA  
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL  
E DA REVERSÃO DOS JUROS SOBRE  
O CAPITAL PRÓPRIO

 19.256  22.672 

  Contribuição Social  (1.970)  (2.953)

  Imposto de Renda  (5.874)  (8.392)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO  11.412  11.327 

  Reversão Juros sobre o Capital Próprio 15.858 16.998 

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO APÓS 
REVERSÃO  DO JUROS SOBRE O CAPITAL 
PRÓPRIO

 27.270  28.325 

LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES DO 
CAPITAL - R$  4,28  4,79 

DEMONSTRAÇõES DAS MuTAÇõES DO PATRIMÔNIO LíQuIDO
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais)

Capital 
Social 

Reserva 
de 

Capital 

Reserva de 
Lucros

Reserva 
Legal 

Lucros 
Retidos Sub-total 

Adiantamento 
Para Futuro 

Aumento 
de Capital Total 

SALDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2008  259.029  455  3.217  17.325  280.026  10.124  290.150 

Integralização de Capital  27.904  (455)  -    (17.325)  10.124  (10.124)  0 
Juros Sobre o Capital Próprio  7.695  -    -    -    7.695  -    7.695 
Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  -    -    -    -    -    2.419  2.419 
Ajuste de Exercício Anterior  -    -    -    1.204  1.204  -    1.204 
   Doações  -    -    -    -    -    -    -   
Lucro Líquido do Exercício  -    -    -    28.325  28.325  -    28.325 
Proposta para destinação do Lucro  -    -    -    -    -    -    -   
   Reserva Legal  -    -    566  (566)  -    -    -   
   Juros Sobre o Capital Próprio  -    -    -    (16.998)  (16.998)  -    (16.998)
SALDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2009  294.628  -    3.783  11.965  310.376  2.419  312.795 

Integralização de Capital  14.384  -    -    (11.965)  2.419  (2.419)  -   

Juros Sobre o Capital Próprio  9.917  -    -    -    9.917  -    9.917 

Adiantamento para Futuro Aumento de Capital  -    -    -    -    -    4.512  4.512 

Ajuste de Exercício Anterior  -    -    -    -    -    -    -   

   Doações  -    -    -    -    -    -    -   

Lucro Líquido do Exercício  -    -    -    27.270  27.270  -    27.270 

Proposta para destinação do Lucro  -    -    -   -  -    -    -   

   Reserva Legal  -    -    1.364  (1.364)  -    -    -   

   Juros Sobre o Capital Próprio  -    -    -    (15.858)  (15.858)  -    (15.858)

SALDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2010  318.929  -    5.147  10.048  334.124  4.512  338.636 

DEMONSTRAÇõES DO VALOR ADICIONADO
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais)

2010 2009

1 ) RECEITA BRuTA SERVIÇOS PRESTADOS  528.336  472.061 

 Serviços Prestados  530.099  479.841 

 Não Operacional  (12)  (36)

  Provisão para créditos de liquidação duvidosa  (1.751)  (7.744)

2 ) INSuMOS ADQuIRIDOS DE TERCEIROS  228.948  195.297 

 Custo dos Serviços Prestados  195.655  169.436 

 Despesas Operacionais  34.967  26.784 

 Outros  (1.674)  (923)

3 ) VALOR ADICIONADO BRuTO (1 - 2)  299.388  276.764 

4 ) DEPRECIAÇÃO, AMORTIzAÇÃO E ExAuSTÃO  45.405  36.123 

5 ) VALOR ADICIONADO BRuTO PRODuzIDO PELA ENTIDADE (3 - 4)  253.983  240.641 

6 ) VALOR ADICIONADO RECEBIDO EM TRANSFERÊNCIA  16.649  17.320 

 Receitas Financeiras  8.373  8.345 

 Outras Receitas  8.276  8.975 

7 ) VALOR ADICIONADO BRuTO A DISTRIBuIR (5 - 6)  270.632  257.961 

8 ) DISTRIBuIÇÃO DO VALOR ADICIONADO  %  % 

 GOVERNO  113.486 42%  107.952 42%

 EMPREGADOS  128.533 47%  120.429 47%

 ACIONISTAS  15.858 6%  16.998 7%

  REMUNERAÇÃO DE CAPITAL PRÓPRIO  11.411 4%  11.327 4%

  REMUNERAÇÃO DE CAPITAL DE TERCEIROS  1.343 0,50%  1.256 0,49%

 270.632 100%  257.961 100%

DEMONSTRAÇõES DOS FLuxOS DE CAIxA – MéTODO INDIRETO
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2010 E 2009

(Em milhares de reais)

1 - DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS 2010 2009

a) RESULTADO AJUSTADO

( + ) Lucro Líquido do Exercício  11.412  11.327 

( + ) Depreciação / Amortização  49.134  39.131 

( - ) Provisões  1.588  9.634 

( - ) Resultado com baixa de Ativo Fixo  12  36 

( = ) LUCRO LÍQUIDO AJUSTADO  62.146  60.128 

b) (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO CIRCULANTE

( - ) Contas a Receber de Clientes  9.588  2.904 

( - ) Despesas Antecipadas  (4.409)  3.112 

( - ) Outras Contas a Receber  5.199  (8.848)

( - ) Estoques  (981)  (1)

( = ) TOTAL (ACRÉSCIMO)/DECRÉSCIMO DO ATIVO 
CIRCULANTE

 9.397  (2.833)

c) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO CIRCULANTE

( + ) Fornecedores  (3.648)  12.256 

( - ) Impostos a pagar  (2.926)  (1.847)

( - ) Salarios e Encargos a Pagar  2.122  (900)

( - ) Contas a Pagar  155  89 

( = ) TOTAL ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO 
CIRCULANTE

 (4.297)  9.598 

d) ACRÉSCIMO/(DECRÉSCIMO) DO PASSIVO NÃO CIRCULANTE

( + ) Fornecedores  105  -   

( = ) TOTAL ACRéSCIMO/(DECRéSCIMO) DO PASSIVO 
NÃO CIRCuLANTE

 105  -   

TOTAL DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS  67.351  66.893 

2 - DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS

( + ) Depósito para Recursos  155  (4.233)

( + ) Contas a Receber de Clientes  16.956  23 

( + ) Outras Despesas Antecipadas  (9.074)  426 

( + ) Parcelamento de Obrigações a Fornecedores  -    -   

( + ) Ajuste de Exercícios Anteriores  -    1.204 

( - ) Novos Imobilizados  (92.198)  (58.735)

TOTAL DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS  (84.162)  (61.315)

3 - DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS

( + ) Juros sobre Capital Próprio  8.791  8.998 

( + ) Integralização de Capital em Dinheiro (aporte)  4.512  2.419 

TOTAL DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS  13.303  11.417 

( 1 + 2 + 3 ) CAIxA E EQuIVALENTES DE CAIxA - 
VARIAÇÃO

 (3.507)  16.995 

SALDO INICIAL CAIxA E EQuIVALENTES DE CAIxA NO 
INíCIO DO PERíODO

 82.639  65.644 

VARIAÇÃO OCORRIDA NO PERíODO  (3.507)  16.995 

SALDO FINAL CAIxA E EQuIVALENTES DE CAIxA NO 
FINAL DO PERíODO

 79.132  82.639

Senhores Acionistas,
Dentre os principais resultados da atuação da Prodesp no ano de 2010, destaca-
se a implantação de dez novas unidades do Poupatempo, beneficiando mais de 
5,1 milhões de cidadãos dos municípios de Taubaté, Piracicaba, Caraguatatuba, 
Araraquara, Presidente Prudente, São Carlos, Tatuí, Rio Claro e Franca, e da zona sul 
da Capital, com o posto Cidade Ademar. Juntas, as novas unidades têm capacidade 
para 31 mil atendimentos diários. 

O projeto de modernização e ampliação das salas de teleaudiência criminal da 
Secretaria da Administração Penitenciária, desencadeado em 2009, foi concluído no 
início de 2010. Das 16 salas já existentes, que foram modernizadas tecnologicamente 
ainda em 2009, passou-se para 66. Do total de 50 novas salas, 35 foram implantadas 
em 2010. 

Entrou em operação em março de 2010, no portal Poupatempo do Empreendedor, 
o Sistema Integrado de Licenciamento (SIL), que emite licença de funcionamento 
para empresas direto na Internet.  O sistema permite às empresas com atividades 
de baixo risco, que correspondem a 75% dos casos, a obtenção imediata de um 
documento que antes exigia a ida a diferentes locais e consumia cerca de 120 dias. 
Inicialmente, o SIL atende empreendedores das cidades de São José dos Campos, 
Santos, Limeira, Mogi das Cruzes, Piracicaba e São Caetano do Sul. 

O Emprega São Paulo inovou com a adoção de ferramentas de georreferenciamento. 
Agora, ao encontrar uma ou mais vagas compatíveis com suas habilidades e 
conhecimentos, o cidadão pode visualizar em um mapa onde está a vaga ofertada. 
Do mesmo modo, ao encontrar um candidato com o perfil desejado, o empresário 
pode visualizar a que distância da empresa esse potencial funcionário reside. O 
sistema possibilita, ainda, que cidadão e empregador determinem uma distância 
máxima e vejam, respectivamente, apenas as vagas e os candidatos compatíveis 
que estejam dentro do raio delimitado.

Na área da saúde, foi desenvolvido o Sistema Weblaudo para o Instituto Adolfo Lutz. 
O aplicativo permite que a rede pública de saúde do Estado de São Paulo tenha 
acesso online a resultados de exames laboratoriais executados pela instituição, 

como os de dengue, febre amarela, hepatite, meningite e tuberculose. O acesso 
via Internet diminuirá o intervalo de tempo entre as solicitações dos exames e a 
liberação de seus resultados. 

Visando a continuidade da rede Intragov, foi realizado pregão presencial para 
selecionar a operadora que vai prestar os serviços de comunicação aos órgãos 
estaduais pelos próximos cinco anos. O novo contrato incorporará várias novidades, 
como a instalação de uma unidade de gerenciamento da operadora na Prodesp,  
uma segunda saída de alta capacidade para a Internet e mudanças na forma de 
contratação dos serviços. 

A infraestrutura que garante a alta disponibilidade do Data Center Prodesp vai ganhar 
maior robustez. Foi iniciada em 2010, a construção de uma usina em média tensão 
capaz de suprir 3200 KVA por meio de grupos geradores. A iniciativa vai equiparar 
a Prodesp à arquitetura elétrica de alta performance utilizada pelos maiores data 
centers do mundo. 

O Data Center Prodesp teve seu ambiente robótico, que é utilizado para 
armazenamento e consulta de dados em fita, totalmente modernizado. Os novos 
robôs e a atualização da estrutura de virtualização de drivers quadruplicou a 
velocidade de gravação dos dados, permitindo a diminuição do tempo para a 
execução das cópias de segurança das informações. 

A Prodesp também deu sequência ao processo de virtualização em desenvolvimento 
nos últimos dois anos. O número de servidores virtuais instalados nos cinco pools 
de virtualização praticamente dobrou, saltando de 259 no final de 2009 para 459 em 
2010. Já o projeto de dualização e virtualização da estrutura de storage corporativo 
foi concluído no primeiro trimestre do ano. Ao mesmo tempo, foi iniciado o projeto de 
virtualização de rede com a implementação dos dois primeiros PODs (Performance 
Optimazed Datacenter). 

A implantação da metodologia PNPP - Processo de Negócios e Produtos Prodesp 
avançou com a conclusão da etapa Fluxo de Negócio (composto pelos processos 
de recebimento e qualificação da demanda, elaboração da proposta e negociação 

com o cliente). Além do início de operação do Fluxo de Negócio Eletrônico, 
ocorreram, entre outras ações, o desenvolvimento do Plano de Capacitação e de 
Classificação Funcional, de acordo com as atribuições e papéis definidos na PNPP, 
e o estabelecimento da norma de utilização da metodologia em âmbito corporativo. 

Dentro do Plano de Inovação e Gestão do Conhecimento (IGC) da Prodesp, foi 
implantado na rede corporativa um portal que tem como objetivo tornar-se um 
espaço para registro da cultura organizacional e a construção colaborativa do 
conhecimento tácito e explícito da Prodesp. Além de trazer conteúdo noticioso 
relacionado à empresa e a assuntos gerais, que podem ser livremente comentados 
pelos funcionários cadastrados, o portal oferece em sua plataforma web 2.0 recursos 
interativos para publicação de perfis e blogs temáticos. 

Reconhecendo em seus colaboradores seu principal patrimônio, a Prodesp realizou 
investimentos de aproximadamente R$ 450 mil na capacitação de funcionários. 
Foram mais de 4,4 mil participações em cursos e outros eventos de caráter técnico 
e administrativo, totalizando 32 mil horas / homem de treinamento. Já para o 
Poupatempo foram direcionados à capacitação R$ 594 mil, correspondentes a 8 mil 
participações e 261 mil horas / homem de treinamento. 

Quanto à responsabilidade sócio-ambiental, o destaque do ano de 2010 foram as 
iniciativas para preparar a Prodesp para a certificação ISO 14001. Foi instituído 
um Comitê de Gestão Ambiental que, em conjunto com outras áreas da empresa, 
elaborou a primeira análise de impacto ambiental da Prodesp, englobando ar, 
solo, recursos naturais e comunidade. E com o apoio de uma consultoria externa 
especializada, foi consolidada a documentação do Sistema de Gestão Ambiental.

A íntegra do Relatório de Administração e de Responsabilidade Social de 2010, aqui 
apresentado de forma resumida, encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas 
na sede da Companhia, além de estar publicada no jornal Valor Econômico de 1 de 
abril de 2011 e no site www.prodesp.sp.gov.br.

Diretoria Executiva



Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - Prodesp
CNPJ 62.577.929/0001-35

RELATÓRIO DE ADMINISTRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 2010

NOTAS ExPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS
ExERCíCIOS FINDOS EM 31 DE DEzEMBRO DE 2010 E 2009

(Valores expressos em milhares de reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL: A Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – Prodesp é uma empresa 
de economia mista (Sociedade Anônima Fechada), com sede localizada na Rua Agueda Gonçalves, nº 240, na cidade de Taboão 
da Serra, Estado de São Paulo. As operações da Companhia concentram-se na execução de serviços de processamento de 
dados e tratamento de informações para os órgãos da administração direta e indireta do Governo do Estado de São Paulo. 
Adicionalmente, a Companhia presta assessoramento técnico a órgãos da administração pública em geral e, mediante contratos 
e executa serviços de processamento de dados de interesse de entidades privadas.

2. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras, acompanhadas das Notas 
Explicativas da Companhia, para o período findo em 31 de dezembro de 2010 foram preparadas em conformidade com as 
práticas contábeis adotadas no Brasil, estão apresentadas em milhares de reais com observância da Lei 6.404/76 e incorporam 
as alterações promovidas pela Lei nº 11.638/07 e nº 11.941/09, incluindo os Pronunciamentos emitidos pelo Comitê de 
Pronunciamentos Contábeis - CPC e suas alterações posteriores. 

3. PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
a. Reconhecimento da Receita - As receitas são reconhecidas pelo regime de competência, representam o valor a receber do 
correspondente volume de serviços efetivamente prestados . 

Receita Bruta dos Serviços Prestados 2010 2009

530.099 479.841

Deduções

   ISS (14.940) (13.738)

   PIS/PASEP (8.768) (7.917)

   COFINS (40.389) (36.468)

(64.097) (58.123)

Receita Operacional Líquida 466.002 421.718 

b. Reconhecimento das Despesas – As despesas são reconhecidas pelo regime de competência.

c. Provisão para Imposto de Renda – A provisão foi constituída, pela sistemática de lucro real, à alíquota de 15% acrescido do 
adicional de 10% do lucro tributável, isto é, sobre o lucro do exercício ajustado nos termos previstos da legislação fiscal vigente.

d. Provisão para Contribuição Social sobre o Lucro Líquido –  A Contribuição Social sobre o Lucro Líquido foi constituída sobre o 
lucro tributável, mediante alíquota de 9%.

e. Apropriações do Lucro – De acordo com o estatuto social da Companhia e a Lei das Sociedades por Ações, a proposta da 
Administração para distribuição do lucro líquido, sujeita a ratificação na Assembléia Geral dos Acionistas, considera os juros 
sobre o capital próprio que incorporam o valor dos dividendos obrigatórios conforme previsão estatutária.

f. Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa – Constituída por valor considerado suficiente pela Administração para cobrir as 
perdas estimadas na realização dos créditos, com vencimento superior a 12 meses, pois seus clientes dependem de recur-sos 
governamentais. 

g. Benefícios a empregados - Os benefícios concedidos aos empregados são de curto prazo e a Companhia os reconhece 
diretamente como despesa. São eles:  salários e ordenados, férias, licença por doença remunerada, participação nos resultados, 
assistência médica, odontológica e medicamentos.

h. Estimativas - A Companhia não identificou nenhum ajuste decorrente de mudanças entre as normas contábeis brasileiras e 
internacionais vigentes. 

i. Ajuste a valor presente – Os saldos de ativos e passivos de longo prazo não requerem atualização de ajuste a valor presente.

j. Estoques de Materiais - Os estoques correspondem a materiais de consumo da Companhia e foram avaliados pelo custo médio 
de aquisição ou o valor de realização, dos dois o menor.

k. Outros Ativos Circulantes e Não Circulantes – Os tributos a recuperar encontram-se demonstrados pelos seus respectivos 
valores de recuperação e estão compostos substancialmente por impostos e encargos sociais. As despesas antecipadas 
representam principalmente contratos de locação de softwares, dando continuidade a política constante de atualizações 
tecnológicas.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: O saldo das aplicações financeiras em 31 de dezembro de 2010 e 2009 contemplam 
os rendimentos financeiros, em Fundos de Investimento de curto prazo de liquidez imediata e de baixo risco, auferidos e 
reconhecidos pró-rata até a data do balanço. 

2010 2009

Caixa 54 61

Bancos 257 240

Aplicação Financeira 78.821 82.338

79.132 82.639

5. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: Os valores a receber estão representados por serviços prestados substancialmente a 
órgãos públicos em geral.

CIRCuLANTE: 2010 2009

Administração Direta 55.314 58.809

Administração Indireta 9.679 8.308

Outros Poderes 14.250 24.287

Terceiros 37.945 20.376

117.188 111.780

NÃO CIRCuLANTE: 2010 2009

Administração Direta 20.026 31.714

Administração Indireta 1.913 1.478

Outros Poderes 11.016 11.015

Terceiros 2.798 8.492

35.753 52.699

Provisão para Crédito de Liquidação Duvidosa (10.055) (8.303)

25.698 44.396

6. DEPÓSITOS PARA RECURSOS E OUTROS: os valores são registrados pelo valor original e atualizados monetariamente pela 
TR mensal (depósitos para recursos) e pela SELIC acumulada (impostos a recuperar decorrentes de processos administrativos).

2010 2009

Depósito para Recursos 2.812 2.712

Impostos a Recuperar 4.702 4.431

Outros 531 1.058

8.045 8.201

7. IMOBILIZADO: Registrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da depreciação calculada pelo método linear de 
acordo com a vida útil dos bens.

8. DIFERIDO: formado por despesas pré-operacionais registradas pelo custo de aquisição e pela amortização acumulada. 

Taxas 
anuais 

% 2010 2009

Encargos iniciais de locação a amortizar 10 1.381 1.381

Gastos pré-operacionais 20 17.610 17.610

18.991 18.991

Amortização Acumulada

Encargos iniciais de locação a amortizar (1.304) (1.289)

Gastos pré-operacionais (7.078) (5.405)

(8.382) (6.694)

10.608 12.297

9. INTANGÍVEL: representado por aquisição de softwares e  reclassificação de Direitos de Uso e Logiciais mensurados pelo custo 
de aquisição e ajustados pela amortização acumulada, taxas anuais de 20% e 50%.

Custo Intangível Bruto  R$ mil

Saldo em 31/12/2009 172.288

(+) Aquisições 31.215

(-) Baixas (18)

(-) Transferências (entre Contas) (436)

(=) Saldo em 31/12/2010 203.049

Amortização acumulada

Saldo em 31/12/2009 (106.485)

(+) Aquisições (22.766)

(-) Baixas -

(-) Transferências (entre Contas) 282

(=) Saldo em 31/12/2010 (128.969)

Intangível (líquido)

Saldo em 31/12/2009 65.803

Saldo em 31/12/2010 74.080

10. FORNECEDORES: São apropriados pelo efetivo recebimento de bens e serviços, com prazo médio de liquidação de 30 dias. 
Em 31/12/2010 o montante total é de R$ 81.991 mil (R$ 70.539 mil em 31/12/2009). 

11. JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO E DIVIDENDOS: De acordo com a faculdade prevista na Lei 9249/95, a Companhia 
calculou os juros sobre o capital próprio com base na taxa de juros de longo prazo (TJLP) vigente no exercício, no montante de 
R$ 15.858 mil (R$ 16.998 mil em 2009) e os contabilizou em despesas financeiras, conforme requerido pela legislação fiscal, em 
contrapartida ao passivo circulante. 

O imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido foram reduzidos em R$ 5.208 mil, aproximadamente, em 
decorrência da dedução dos juros sobre o capital próprio. 

O Estatuto da empresa prevê um dividendo mínimo obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício. Em 2010 a Companhia, a 
título de antecipação, efetuou pagamentos trimestrais aos acionistas, totalizando R$ 6.316 mil (R$ 7.081 mil em 2009).

12. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS: A Administração da Companhia tem como procedimento o registro de provisões para 
contingências considerando a opinião de seus assessores legais, as informações disponíveis quando do encerramento das 
demonstrações financeiras e as estimativas sobre os valores correspondentes.  As estimativas utilizadas para constituição das 
provisões para contingências podem variar em relação aos valores a serem desembolsados em caso de desfecho desfavorável 
das discussões judiciais em andamento. 

Em 31 de dezembro de 2010 os processos judiciais movidos contra a Companhia eram de natureza trabalhista (88%) e cíveis 
(12%). A provisão existente de R$ 22.675 mil (R$ 22.838 mil em 2009), cujos valores após registro são atualizados monetariamente 
pela TR mensal, está adequada para cobertura de eventuais perdas nos processos judiciais. 

R$ mil

Saldo em 31/12/2009 22.838 

(-) reversão de provisão 3.654 

(+) atualização monetária 142 

(+) provisão 3.349 

Saldo em 31/12/2010 22.675 

13. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 
a) CAPITAL SOCIAL: É representado por 6.374.764.980 (5.911.891.821 em 2009) ações ordinárias, nominativas e sem valor 
nominal, totalmente integralizadas, conforme segue:

Resumo

Quantidade de Ações em 31/12/2009 5.911.891.821

Incorporações aprovadas na AGO/AGE de 22/04/2010

Adiantamento para Aumento de Capital Social 46.072.289

Juros sobre o Capital Próprio 188.891.612

Lucros Retidos no Exercício de 2009 204.961.175

Resultado de Exercícios Anteriores 22.948.083

Total - Nova Quantidade de Ações  a partir de 22/04/2010 6.374.764.980

b) RESERVA LEGAL: É constituída à razão de 5% do lucro líquido após a reversão do juros sobre o capital próprio apurado em 
cada exercício social nos termos do artigo 193 da Lei 6404/76, até o limite de 20% do capital social. 

c) LUCROS RETIDOS: Montante de R$ 10.760 mil de 2009, conforme deliberação da Assembléia dos Acionistas, realizada em 
22 de abril de 2010, foi incorporado ao Capital Social. O montante apresentado de R$ 10.048 mil, em 2010 corresponde ao lucro 
líquido do exercício, após as destinações legais, será submetido à apreciação da Assembléia Geral Ordinária.

d) ADIANTAMENTO PARA FUTURO AUMENTO DE CAPITAL: O Adiantamento para Futuro Aumento de Capital no valor de  
R$ 4.512 mil foi recebido do acionista controlador e a capitalização ocorrerá conforme previsto no artigo 14, item VIII, do estatuto social.

14. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS: Conforme estabelecido no artigo 4.º do Decreto Estadual n.º 41.497, de 26 de dezembro 
de 1996, a Companhia implantou o Programa de Participação nos Resultados baseado em metas operacionais e financeiras 
previamente estabelecidas, entre a mesma e seus empregados. O montante previsto dessa participação no exercício de 2010 foi 
de R$ 6.100 mil (R$ 6.400 mil em 2009).

15. SEGUROS: A Companhia tem como política garantir seu patrimônio contra eventuais sinistros, por meio de cobertura por 
apólice de seguro. Os valores são estabelecidos a fim de aproximar o valor segurado aos preços de mercado dos bens.

Destacamos, a seguir, a posição dos principais seguros mantidos na data de encerramento do exercício social: 

16. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS: As demonstrações financeiras, as quais contemplam os eventos 
subsequentes ocorridos após 31 de dezembro de 2010, foram aprovadas pelo Conselho de Administração da Companhia e 
autorizadas para divulgação em 11 de março de 2011. 

17. EVENTOS SUBSEQUENTES: A Companhia contratou, no início do segundo semestre de 2010, o inventário físico de todos 
os seus bens com o objetivo de conciliá-los com os respectivos registros do seu patrimônio imobilizado e concluir sobre o valor 
recuperável, a depreciação acumulada assim como o desgaste da vida útil desses bens.

RELATÓRIO DOS AuDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS

Ao Conselho de Administração e Acionistas da
Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP
Taboão da Serra, SP

Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - 
PRODESP, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, 
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2010, assim como o 
resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Entidade é responsável pela elaboração e adequada apresentação dessas demonstrações financeiras de 
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários 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 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.

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

Opinião
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, 
a posição patrimonial e financeira da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP em 31 
de dezembro de 2010, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 
2010, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.
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Outros assuntos
Conforme a nota explicativa n° 17 a Companhia contratou em 2010 uma empresa especializada para realização do inventário 
físico de seus bens, estando prevista sua conclusão para 2011. 

São Paulo, 28 de fevereiro de 2011.
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PARECER DO CONSELHO FISCAL SOBRE AS DEMONSTRAÇõES FINANCEIRAS DO ExERCíCIO DE 2010

O Conselho Fiscal da Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo - PRODESP reuniu-se para examinar 
e dar parecer, nos termos da legislação vigente e do estatuto da Sociedade, sobre o Balanço Patrimonial encerrado em trinta e 
um de dezembro de 2010 e as respectivas Demonstrações do Resultado do Exercício, do Movimento das contas do Patrimônio 
Líquido, do Valor Adicionado e do Fluxo de Caixa. Baseando-se nos exames e verificações que efetuou mensalmente nos 
balancetes da Empresa, no parecer final dos auditores independentes e nos esclarecimentos da diretoria, deliberou considerar as 
referidas Demonstrações Financeiras em condições de serem submetidas à apreciação dos Senhores Acionistas.

São Paulo, 10 de março de 2011.
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