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28. I�STRUME�TOS FI�A�CEIROS
A Sociedade realiza operações envolvendo instrumentos financeiros que se destinam a captar e aplicar seus recursos, bem como re duzir sua
exposição a riscos, de moeda e de taxas de juros. A administração desses riscos é efetuada através de políticas de controle, estabelecimento
de estratégias de operações, determinação de limites e outras técnicas de acompanhamento das posições, desempenhadas por membros de sua
gerência financeira em conjunto com a empresa ligada Fiat Finanças Brasil Ltda., empresa do Grupo Fiat no Brasil que tem como objetivo
centralizar as atividades financeiras e obter vantagens competitivas no relacionamento com instituições financeiras.
Os valores apresentados dos principais ativos e passivos financeiros são assim demonstrados por categoria:

31.12.10 31.12.09 01.01.09
Ativos financeiros :
Caixa e bancos 12.227 18.680 17.005
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado:

Aplicações financeiras 3.378.467 2.012.179 817.993
Instrumentos financeiros derivativos ativos, líquidos - - 5.617

Empréstimos e recebíveis mensurados ao custo amortizado*
Clientes 676.514 463.750 615.302
Dividendos a receber - 24.570 -
Créditos com partes relacionadas 313.756 584.855 717.864
Ativos financeiros – SCP (Nota 29) 1.329.795 1.142.245 1.014.511

Outros ativos financeiros de longo prazo 2.766 2.623 2.385
Instrumento financeiro derivativo ativos, líquidos  (“hedge” de fluxo caixa) - - 39.071
Passivos financeiros:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado:

Instrumentos financeiros derivativos passivos, líquidos 6.121 26.889 -
Empréstimos e recebíveis mensurados ao custo amortizado*

Fornecedores 2.207.641 2.037.609 1.160.568
Empréstimos e financiamentos 1.973.670 1.840.925 1.666.355
Débitos com partes relacionadas 13.756 10.219 12.330
Dividendos a pagar 732.041 122.480 -
Passivos financeiros – SCP (Nota 29) 1.329.795 1.142.245 1.053.581

Instrumento financeiro derivativo passivos, líquidos (“hedge” de fluxo caixa) 28.134 43.389 -
* Os valores justos dos instrumentos financeiros derivativos mensurados ao custo amortizados se aproximam dos valores contábeis na data
dos balanços.
Os principais fatores de riscos inerentes às operações da Sociedade são expostos a seguir:
(a) Exposição a riscos cambiais:

O resultado das operações da Sociedade é afetado pelo fator de risco da taxa de câmbio, devido ao fato de uma parcela de seus recebíveis e do saldo
de fornecedores ser denominado em moedas estrangeiras (dólar norte-americano, euro e iene). Estes riscos são avaliados e se necessários mitigados
pela área de financeira do Grupo Fiat, que monitora periodicamente os fluxos financeiros e operacionais da Sociedade e de suas controladas, e contrata
instrumentos financeiros derivativos para minimizar o risco de exposição cambial.

(b) Exposição a riscos de taxas de juros:
A Sociedade está exposta a riscos relacionados a taxas de juros em função de empréstimos contratados e aplicações financeiras vinculados,
principalmente ao CDI, TJLP e taxas pré-fixadas.

(c) Concentração de risco de crédito:
Decorrem da possibilidade de a Sociedade sofrer perdas decorrentes de inadimplência de suas contrapartes ou de instituições financeiras depositárias
de recursos ou de investimentos financeiros. 
Para mitigar esses riscos, a Sociedade acompanha rigorosamente os fluxos de recebíveis, além de fazer o acompanhamento permanente das posições
em aberto.

A Sociedade não mantém instrumentos financeiros não registrados contabilmente em 31 de dezembro de 2010 e de 2009. Em alinhamen to à política
do Grupo Fiat, a Sociedade adota a política de cobertura de risco cambial em relação a ativos e passivos já registrados na contabilidade e vinculados
ao dólar norte americano e ao Euro, os quais são classificados como ativos financeiros ao valor justo por meio de resultado, bem como efetua a cobertura
cambial do fluxo de caixa futuro (“Hedge” de fluxo de caixa), baseada na exposição demonstrada pelo valor líquido dos créditos comerciais futuros,
diminuídos os débitos comerciais futuros. 
A Sociedade mantém operações de derivativos junto a instituições financeiras com objetivo de proteção cambial para fazer face às oscilações que
possam ocorrer na moeda nacional, em relação a ativos e passivos já registrados na contabilidade e vinculados ao dólar norte-americano e ao Euro. Os
valores do principal destas operações (valor nocional) não são registrados no balanço patrimonial e o valor justo (“Fair Value”) destas operações é
registrado na rubrica “Instrumentos financeiros ativos”, quando ocorre ganho, ou na rubrica de “Instrumentos financeiros passivos”, quando ocorre perda,
representando assim o diferencial a receber ou pagar. A contra partida do valor justo é reconhecida no resultado financeiro.
O valor nocional, o diferencial a receber e o ganho (perda) no resultado dos instrumentos derivativos classificados como instru mentos financeiros ao
valor justo por meio do resultado é como segue:

31.12.10 31.12.09 01.01.09
Valor contratado para proteção de ativos sujeitos a risco

cambial - em milhares de dólares 151.400 104.000 151.000
Valor contratado para proteção de passivos sujeitos a risco

cambial - em milhares de euros 81.200 49.000 32.000
Valor contratado para proteção de passivos sujeitos a risco 

cambial - em milhares de dólares 133.100 78.500 164.000
Valor contratado para proteção de ativos sujeitos a risco 

cambial - em milhares de euros 22.000 2.000 -
Valor contratado para proteção de passivos sujeitos a risco 

cambial - em milhares de iene 766.400 2.317.000 -
Diferencial a receber (pagar), líquido (6.121) (26.889) 5.617

Os quadros abaixo resumem a exposição líquida da Sociedade ao risco de taxa de câmbio em 31 de dezembro, para a qual foram contratados
instrumentos financeiros derivativos:

Dólares norte americanos
(US$ mil) Euros (€ mil) IE�E (¥ mil)

31.12.10 31.12.09 01.01.09 31.12.10 31.12.09 01.01.09 31.12.10 31.12.09
Contas a receber de 

clientes e outros créditos 142.000 117.500 166.800 14.500 16.900 12.900 - -
Adiantamento a 

fornecedores externos 300 900 22.200 5.200 7.600 3.700 - -
Empréstimos e 

financiamentos (49.400) (51.300) (194.500) - - - - -
Fornecedores (68.300) (40.000) (8.330) (44.700) (49.100) (28.300) (768.400) (2.366.100)
Royalties - - - (56.800) (24.500) (17.000) - -

24.600 27.100 (13.830) (81.800) (49.100) (28.700) (768.400) (2.366.100)
Instrumentos financeiros 

derivativos (18.300) (25.500) 13.000 59.200 47.000 32.000 766.400 2.317.000
Exposição líquida 6.300 1.600 (830) (22.600) (2.100) 3.300 (2.000) (49.100)

Adicionalmente, em alinhamento à política do Grupo Fiat, a Sociedade adota a política de cobertura de risco cambial do fluxo de caixa futuro,
denominado “Hedge” de fluxo de caixa, baseada na projeção dos créditos e débitos comerciais para um horizonte de 12 meses, revistos
mensalmente. O percentual de cobertura do fluxo de caixa futuro em moedas estrangeiras é periodicamente determinado pela matriz na Itália.
Em 31 de dezembro de 2010 e de 2009, a Sociedade possuía a seguinte posição em instrumentos derivativos ativos e passivos para cobertura
de risco cambial do fluxo de caixa futuro em moedas estrangeiras:

31.12.10 31.12.09 01.01.09
Valor contratado para proteção de passivos - sujeitos a

risco cambial - em milhares de dólares 49.300 68.200 -
Valor contratado para proteção de ativos - sujeitos a

risco cambial - em milhares de dólares - 2.700 114.000
Valor contratado para proteção de passivos - sujeitos a

risco cambial - em milhares de euros 166.400 111.400 133.000
Resultado diferido contabilizado como ajuste de avaliação patrimonial:
(Perda) Ganho - em milhares de Reais (28.134) (26.901) 39.667
Imposto de renda diferido 9.565 9.147 (13.487)
Ganho (perda) líquido dos efeitos dos impostos - em milhares de reais (18.569) (17.754) 26.180

Tais derivativos são classificados como “Hedge de Fluxo de caixa” e os ganhos e perdas existentes em 31 de dezembro de 2010 e de 2009 são registrados,
pelo valor de mercado, no balanço patrimonial, com contrapartida no patrimônio líquido, como “Ajuste de avaliação patrimonial”, líquidos dos efeitos
de imposto de renda e contribuição social.
Em conformidade com o CPC 40 – Instrumentos Financeiros: Evidenciação e Instrução CVM nº 475, é apresentado a seguir o quadro de análise de
sensibilidade dos instrumentos financeiros da Sociedade, objetivando evidenciar um eventual desembolso futuro, de acordo com as premissas detalhadas.
Na data de encerramento do exercício de 2010, a Administração estimou um cenário provável de variação das taxas de câmbio de seus passivos
financeiros (JPY, USD, EUR), de acordo com a data de vencimento de cada operação. Tais taxas foram estressadas em 25% e 50%, servindo de
parâmetro para os cenários possível e remoto, respectivamente.
A seguir, apresentamos a análise de sensibilidade para oscilações nas taxas de câmbio, demonstrando os possíveis impactos no resultado financeiro da
Sociedade:

Operação Risco Provável Possível Remoto
Exposição líquida em Euro Aumento do Euro (182.250) (227.813) (273.375)
Instrumentos financeiros derivativos Redução do Euro 132.909 166.136 199.364

Efeito líquido – ganho (perda) (49.341) (61.677) (74.011)
Exposição líquida em Dólar Redução do Dólar 40.989 51.236 61.484
Instrumentos financeiros derivativos Aumento do Dólar (30.706) (38.383) (46.059)

Efeito líquido – ganho (perda) 10.283 12.853 15.425
Exposição líquida em Iene Aumento do Iene (15.752) (19.690) (23.628)
Instrumentos financeiros derivativos Redução do Iene 15.807 19.759 (23.711)

Efeito líquido – ganho (perda) 55 69 83
Efeito líquido total (39.003) (48.755) (58.503)

Taxa de referência: Ptax venda
Cotação R$ / USD 1,6662
Cotação R$ / EUR 2,228
Cotação R$ / JPY 0,0205

A Administração entende que os demais instrumentos financeiros tais como contas a receber, fornecedores, caixa equivalentes de caixa,
os quais são reconhecidos nas demonstrações financeiras pelos seus valores contábeis, não apresentam variações significativas em relação
aos respectivos valores de mercado, em razão de o vencimento de parte substancial dos saldos ocorrer em datas próximas às dos balanços. 

29. SOCIEDADE EM CO�TA DE PARTICIPAÇÃO
Em 1996, a Sociedade e sua rede de concessionários constituíram uma Sociedade em Conta de Participação (“SCP”) que tem por objetivo a
gestão de um fundo de recursos financeiros, criado para fomentar e incrementar as vendas pela rede autorizada. A Fiat Automóveis S.A., no
papel de sócia ostensiva da SCP, possui a responsabilidade pela gestão destes recursos, sendo os mesmos de titularidade dos concessionários.
Os saldos referentes à SCP são os seguintes:

31.12.10 31.12.09 01.01.09
Ativo
Ativos financeiros - SCP - Aplicações financeiras no Banco Fidis 1.329.795 1.142.245 1.045.511
Passivo
Passivos financeiros – SCP 1.329.795 1.142.245 1.053.581

A obrigação da Sociedade perante a SCP encontra-se demonstrada na rubrica “Passivos Financeiros - SCP”, enquanto os saldos dos recursos
de propriedade da SCP encontram-se aplicados no Banco Fidis através de CDB’s e demonstrados na rubrica de “Ativos Financeiros - SCP”.
O Banco Fidis utiliza estes CDB’s como garantia de operações de financiamentos concedidas por ele à rede de concessionários, com objetivo
de fomentar e incrementar as vendas pela rede autorizada. A Sociedade registra estes saldos em suas demonstrações financeiras, pois ela é a
sócia ostensiva da SCP e, de acordo com o Código Civil, obriga-se perante terceiros tão somente o sócio ostensivo e, exclusivamente perante
este, os sócios participantes (concessionários), nos termos do contrato de constituição da SCP.

30. DEMO�STRAÇÃO DO RESULTADO POR �ATUREZA
2010 2009

Matérias - primas e materiais de consumo utilizados (13.292.078) (12.797.281)
Despesas de depreciação e amortização (460.045) (349.370)
Despesas com empregados (1.223.095) (1.095.490)
Despesas com aluguéis e estrutura (121.714) (107.800)
Despesas com manutenção e prestação de serviço (557.271) (506.438)
Despesas com transporte (935.567) (852.033)
Despesas comerciais e patrocínios (1.435.686) (1.304.002)
Impostos, taxas e encargos (141.610) (172.465)
Despesas com viagens (7.651) (21.246)
Seguros e garantias (241.385) (203.605)
Equivalência patrimonial 78.546 53.797 
Resultado na alienação imobilizado 1.773 3.617 
Outros custos e despesas (33.535) 6.028 

(18.369.318) (17.346.289)
Custo dos produtos vendidos (16.289.883) (15.429.919)
Receitas (Despesas) operacionais (2.079.435) (1.916.370)

(18.369.318) (17.346.289)
31. TRA�SAÇÕES QUE �ÃO E�VOLVEM O CAIXA

Durante o exercício de 2010, a Sociedade realizou as seguintes transações que não envolveram o caixa e, portanto, não estão refletidas na
demonstração dos fluxos de caixa:
• Aquisição de imobilizado a prazo no montante de R$ 44.709;
• Aumento de capital em empresa investida (Banco Fidis S.A.) através de juros sobre o capital próprio distribuído, no montante de  R$3.895
(líquido de imposto de renda retido na fonte);
•Aquisição de participação em empresa controlada (TCA – Tecnologia em Componentes Automotivos S.A.), no montante de R$33.347, dos
quais R$2.000 ainda não foram quitados.

32. APROVAÇÃO DAS DEMO�STRAÇÕES FI�A�CEIRAS
As demonstrações financeiras foram aprovadas e autorizadas para publicação pela diretoria em 10 de fevereiro de 2011.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES I�DEPE�DE�TES SOBRE AS DEMO�STRAÇÕES FI�A�CEIRAS

Aos Administradores e Acionistas da
Fiat Automóveis S.A.
Betim - MG

Examinamos as demonstrações financeiras da Fiat Automóveis S.A. (“Sociedade”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
dezembro de 2010 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos
de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.
Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Sociedade 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 Sociedade 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 Sociedade. 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 com ressalva.
Base para opinião com ressalva
a) A Sociedade não revisou a vida útil do ativo imobilizado conforme requerido pelo Pronunciamento Técnico CPC 27 – Ativo Imobilizado
e pela Interpretação Técnica ICPC 10 – Interpretação sobre a Aplicação Inicial ao Ativo Imobilizado e à Propriedade para Investimento dos
Pronunciamentos Técnicos CPCs 27, 28, 37 e 43, e decidiu continuar depreciando o ativo imobilizado utilizando as taxas sugeridas pelas
autoridades fiscais. Não nos foi possível estimar os impactos deste assunto sobre os saldos do ativo imobilizado e do patrimônio líquido em
31 de dezembro de 2010, bem como sobre o resultado do exercício findo naquela data.
b) Conforme mencionado na nota explicativa no2 às demonstrações financeiras, a Sociedade decidiu não apresentar demonstrações financeiras
consolidadas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2010 e de 2009. Em nosso entendimento, as práticas contábeis adotadas no Brasil
exigem a apresentação de demonstrações financeiras consolidadas incluindo a totalidade das empresas controladas.
c) A Sociedade tem incorrido em gastos no desenvolvimento de novos produtos e na reestilização de produtos atuais, bem como no
desenvolvimento de sistemas aplicativos de informática, os quais vêm sendo registrados diretamente nos resultados. Referidos gastos têm a
característica e o objetivo de beneficiar exercícios futuros e, portanto, deveriam ter sido capitalizados como ativos intangíveis, de acordo com
as práticas contábeis adotadas no Brasil. Como consequência, em 31 de dezembro de 2010 o saldo do ativo intangível está subavaliado em
R$879.693 mil (R$767.520 mil em 31 de dezembro de 2009), e o patrimônio líquido e o resultado do exercício findos naquela data estão
subavaliados em R$580.597 mil e R$74.034 mil, respectivamente (R$506.563 mil e R$83.796 mil, respectivamente, para o exercício  findo
em 31 de dezembro de 2009), líquidos de efeitos tributários.
Opinião
Em nossa opinião, exceto pelos efeitos dos assuntos descritos nos parágrafos do item “Base para opinião com ressalva”, as demonstrações
financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Sociedade em
31 de dezembro de 2010, 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. 

Belo Horizonte, 25 de fevereiro de 2011
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