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Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação, as demonstrações financeiras com as respectivas
notas explicativas, relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2010. 

Permanecemos à disposição de V.Sas, para quaisquer esclarecimentos que julguem necessários.

Frutal (MG), abril de 2011 
A Diretoria.

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 (Em milhares de reais)
      Nota 31/12 31/12 01/01
ATIVO  explicativa 2010 2009 2009         
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ...............    2.094   4.124   971 
Contas a receber ....................................  3   22.176   8.986   5.548 
Estoques ................................................  4   47.305   29.909   40.648 
Tributos a recuperar ..............................  5   11.394   10.817   9.911 
Partes relacionadas ................................  7   -     6.540   664 
Demais contas a receber ........................    1.083   408   1.024          
        84.052   60.784   58.766          

NÃO CIRCULANTE
Tributos a recuperar ..............................  5   3.336   2.800   11.348 
Ativos biológicos ..................................  8   33.462   20.333   45.885 
Tributos diferidos ..................................  11 (a)  24.887   30.322   23.515 
Partes relacionadas ................................  7   156   156   -   
Demais contas a receber ........................    218   37   2          
        62.059   53.648   80.750          
 Imobilizado .........................................  6   161.112   178.459   188.028 
 Investimento  .......................................    2   -     3.920 
 Intangível ............................................    228   324   7.910          
        223.401   232.431   280.608          

TOTAL DO ATIVO ..............................    307.453   293.215   339.374          
 As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO PARA OS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009

(Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais)

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 
DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009 (Em milhares de reais)

1 CONTEXTO OPERACIONAL
A empresa, com sede em Frutal, Estado de Minas Gerais, foi constituída em 30 de maio de 2005, 
e tem como atividade preponderante a produção e comercialização de açúcar e álcool, cogeração 
e comercialização de energia elétrica. Além de produção própria, a cana-de-açúcar processada é 
adquirida de partes relacionadas e de terceiros. 
A montagem dos equipamentos industriais e construção das instalações da empresa foram 
concluídas em setembro de 2007, quando foram iniciadas as operações industriais de 
produção de açúcar e álcool. A planta industrial tem capacidade instalada para a moagem 
de, aproximadamente, 2.400.000 toneladas de cana-de-açúcar, com a produção estimada de 
97.000.000 litros de álcool e 2.250.000 sacas de açúcar por safra. 
Em 23 de dezembro de 2009, através de “Contrato de Investimento”, a Agroindustrial Nova 
Ponte Ltda., tendo como interveniente garantidora a Bunge Alimentos S.A., firmou interesse em 
adquirir as ações da Usina Moema Participações S.A., a qual detem participação societária na 
Usina Frutal Açúcar e Álcool S.A.. Essa operação foi concretizada em 5 de fevereiro de 2010, 
passando a Agroindustrial Nova Ponte Ltda. a deter o controle acionário e administrativo dessa 
empresa a partir dessa data.
No ano de 2009, a comercialização dos produtos foi realizada, exclusivamente, pela Setha 
Serviços Comerciais Ltda. controlada pelo Grupo Moema, atuando como representante 
comercial que opera em nome de um “pool” de usinas de açúcar e álcool, observando diretrizes 
comerciais estabelecidas pela administração dessas usinas. A partir de maio de 2010, a nova 
administração decidiu transferir as atividades de comercialização de produtos para escritório da 
Bunge Brasil em São Paulo, deixando de operar pela empresa Setha.
A nova administração renegociou as condições gerais de determinados financiamentos, o que 
inclusive resultou em liquidação antecipada dos mesmos, como ocorrido e mencionado na Nota 
9. 
2 ELABORAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS E PRINCIPAIS PRÁTICAS 
CONTÁBEIS
2.1 APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
O exercício social da Empresa é de 1o de janeiro a 31 de dezembro de cada ano. As principais 
práticas contábeis adotadas na elaboração destas demonstrações financeiras correspondem às 
normas e orientações que estão vigentes para as demonstrações financeiras encerradas em 31 
de dezembro de 2010 e 2009.
Na elaboração das demonstrações financeiras é necessário utilizar estimativas para contabilizar 
certos ativos, passivos e outras transações. As demonstrações financeiras da empresa incluem, 
portanto, estimativas referentes à seleção das vidas-úteis do ativo imobilizado, provisões 
necessárias para contingências passivas, determinação de créditos tributários constituídos, 
provisão para imposto de renda e contribuição social e outras similares. Os resultados reais 
podem apresentar variações em relação às estimativas.
2.2 DESCRIÇÃO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS ADOTADAS
(A) CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários, outros 
investimentos de curto prazo de alta liquidez com vencimentos originais de três meses ou 
menos, que são prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e que estão 
sujeitos a um insignificante risco de mudança de valor. Na demonstração dos fluxos de 
caixa, caixa e equivalentes de caixa são apresentados líquidos dos saldos tomados em contas 
garantidas. Essas contas garantidas, quando existem, são demonstradas no balanço patrimonial 
como “financiamentos”, no passivo circulante.
(B) INSTRUMENTOS FINANCEIROS
CLASSIFICAÇÃO E MENSURAÇÃO
A empresa classifica seus ativos financeiros sob as seguintes categorias: mensurados ao valor 
justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis. A classificação depende da finalidade 
para a qual os ativos financeiros foram adquiridos. A administração determina a classificação de 
seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 
ATIVOS FINANCEIROS MENSURADOS AO VALOR JUSTO POR MEIO DO 
RESULTADO
Os ativos financeiros da empresa são mantidos para negociação ativa e frequente e por isso 
são classificados como ativos financeiros mensurados ao valor justo por meio do resultado. 
Os derivativos também são categorizados como mantidos para negociação e, dessa forma, 
são classificados nessa categoria, a menos que tenham sido designados como instrumentos 
de hedge. Os ativos dessa categoria são classificados como ativos circulantes. Os ganhos ou 
as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao valor 
justo por meio do resultado são apresentados na demonstração do resultado em “Resultado 
financeiro” no período em que ocorrem.
EMPRÉSTIMOS E RECEBÍVEIS
Incluem-se nessa categoria os empréstimos concedidos e os recebíveis que são ativos financeiros 
não derivativos com pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São 
incluídos como ativo circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses 
após a data do balanço (estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e 
recebíveis da empresa compreendem os empréstimos a coligadas, contas a receber de clientes, 
demais contas a receber e caixa e equivalentes de caixa. Os empréstimos e recebíveis são 
contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros efetiva.
VALOR JUSTO
Os valores justos dos investimentos com cotação pública são baseados nos preços atuais de 
compra. Para os ativos financeiros sem mercado ativo ou cotação pública, a empresa estabelece 
o valor justo através de técnicas de avaliação. Essas técnicas incluem o uso de operações 
recentes contratadas com terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente 
similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de precificação de opções que 
fazem o maior uso possível de informações geradas pelo mercado e contam o mínimo possível 
com informações geradas pela administração da própria entidade.
INSTRUMENTOS DERIVATIVOS E ATIVIDADES DE HEDGE
Inicialmente, os derivativos são reconhecidos pelo valor justo na data em que um contrato de 
derivativos é celebrado e são, subsequentemente, remensurados ao seu valor justo, com as 
variações do valor justo lançadas contra o resultado.

(C) CONTAS A RECEBER 
As contas a receber de clientes pelas vendas de açúcar e álcool são avaliadas pelo montante 
original da venda deduzida a provisão para créditos de liquidação duvidosa dessas contas a 
receber que é estabelecida quando existe uma evidência objetiva de que a empresa não será 
capaz de cobrar todos os valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. 
As contas a receber pela venda de cana-de-açúcar são avaliadas pelo montante original da 
venda, ajustada pela variação do valor do quilo do ATR, nos termos descritos no item (l).
(D) ESTOQUES
Os estoques são apresentados pelo menor valor entre o custo e o valor líquido realizável. O 
custo é determinado usando-se o método da Média Ponderada Fixa. Os custos dos produtos 
acabados e dos produtos em elaboração compreendem matérias-primas, mão-de-obra direta, 
outros custos diretos e as despesas gerais de produção relacionadas. O valor realizável líquido é 
o preço de venda estimado para o curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução 
e as despesas de venda. Os custos incorridos com a manutenção das lavouras de cana-de-açúcar 
(tratos culturais) e com a manutenção e depreciação do parque industrial e agrícola, no período 
de entressafra, são levados aos estoques e apropriados ao custo de produção do açúcar e do 
álcool por ocasião da colheita e da industrialização da cana-de-açúcar da próxima safra. Os 
adiantamentos a fornecedores de cana-de-açúcar são demonstrados ao custo, alocados aos 
estoques e serão convertidos em matéria-prima (cana-de-açúcar) quando do recebimento dessa 
na safra seguinte.
(E) TRIBUTOS DIFERIDOS
Os tributos diferidos (imposto de renda e contribuição social) são apurados sobre os prejuízos 
fiscais do imposto de renda, base negativa de contribuição social e correspondentes diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo dos tributos sobre ativos e passivos e os valores contábeis 
das demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos definidas atualmente são usadas 
para se determinar os tributos diferidos, no caso, para imposto de renda - 25%, e para a 
contribuição social - 9%.
Tributos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que haja lucro 
futuro tributável para ser usado na compensação dos prejuízos fiscais, bases negativas da 
contribuição social e as diferenças temporárias, com base em projeções de resultados futuros 
elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que 
podem, portanto, sofrer alterações.
(F) IMOBILIZADO
Edifícios e benfeitorias, máquinas, equipamentos e instalações industriais, veículos, tratores 
e implementos agrícolas e outros, são demonstrados pelo custo de aquisição. As lavouras de 
cana-de-açúcar são demonstradas pelo custo de formação da lavoura, que incluem, entre outros, 
gastos com preparação do solo, adubos e fertilizantes, defensivos agrícolas, mão-de-obra e 
depreciação. As obras em andamento e os adiantamentos a fornecedores são registrados ao custo 
incorrido da obra e pelo valor dos desembolsos efetuados, respectivamente, e serão apropriados 
ao ativo correspondente quando do término da obra ou recebimento do bem adquirido.
A depreciação é calculada pelo método linear para baixar o custo de cada ativo a seus valores 
residuais de acordo com as taxas divulgadas na Nota 6, que levam em consideração a vida 
útil econômica dos bens, de acordo com laudo emitido por empresa especializada. As lavouras 
de cana-de-açúcar serão depreciadas em cinco anos, pelo método decrescente conforme 
produtividade, após o início dos cortes. Os terrenos não são depreciados.
Ganhos e perdas em alienações são determinados pela comparação dos valores de alienação 
com o valor contábil e são incluídos no resultado operacional.
Os custos dos juros sobre financiamentos tomados para a construção do imobilizado são 
capitalizados durante o período necessário para executar e preparar o ativo para o uso pretendido. 
Os outros custos de financiamentos são tratados como despesas.
(G) REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS
O imobilizado e outros ativos não circulantes são revistos anualmente para se identificar 
evidências de perdas não recuperáveis, ou ainda, sempre que eventos ou alterações nas 
circunstâncias indicarem que o valor contábil pode não ser recuperável.
(H) FINANCIAMENTOS
Os financiamentos tomados são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, no recebimento 
dos recursos, líquidos dos custos de transação. Em seguida, os financiamentos tomados são 
apresentados pelo custo amortizado, isto é, acrescidos de encargos e juros proporcionais ao 
período incorrido (“pro rata temporis”).
(I) PROVISÕES
As provisões são reconhecidas quando a empresa tem uma obrigação presente legal ou implícita 
como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação e uma estimativa confiável do valor possa ser feita.
(J) DEMAIS ATIVOS E PASSIVOS CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE
Os demais ativos são apresentados ao valor de custo ou de realização, incluindo, quando 
aplicável, os rendimentos e as variações monetárias auferidas.
Os demais passivos são demonstrados pelos valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, 
quando aplicável, dos correspondentes encargos, das variações nas taxas de câmbio e das 
variações monetárias incluídas.
(K) RECONHECIMENTO DE RECEITA
A receita compreende o valor faturado pela venda de açúcar, álcool, cana-de-açúcar, revenda de 
mercadorias e pelos serviços prestados. A receita pela venda e revenda de produtos e serviços 
é reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de propriedade dos mesmos são 
transferidos para o comprador. 
As vendas de cana-de-açúcar estão sujeitas à sistemática estabelecida pelo Conselho dos 
Produtores de cana-de-açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo - CONSECANA SP, 
a qual determina que o preço final será calculado com base no valor do quilo do ATR a ser 
apurado em 31 de março de cada ano, tendo por base, dentre outros fatores, os preços médios 
do açúcar e do álcool praticados nos segmentos de mercado e a participação da cana-de-açúcar 
no custo de tais produtos. 
A receita de juros é reconhecida em base proporcional ao tempo, levando em consideração o 
principal em aberto e a taxa efetiva ao longo do período até o vencimento, quando se determina 
que essa receita será apropriada à empresa.

2.3 MUDANÇA DE PRÁTICA CONTÁBIL
Com o objetivo de alinhar suas práticas contábeis às utilizadas pelo novo controlador das 
empresas do Grupo Moema (Nota 1), a administração decidiu efetuar a baixa dos valores 
anteriormente classificados e mantidos na rubrica Ativo diferido, em linha com a Lei 11.638/07, 
como ajuste de exercícios anteriores. 
2.4  NOVOS PRONUNCIAMENTOS QUE TROUXERAM MUDANÇAS OU IMPACTOS 
RELEVANTES (AJUSTES OU RECLASSIFICAÇÕES) ÀS PRÁTICAS CONTÁBEIS 
ANTERIORMENTE ADOTADAS PELA COMPANHIA:

CPC 29 – Ativos biológicos conforme Nota 8;
Segundo o CPC 29, “Ativo biológico e produto agrícola”, os ativos biológicos e produtos 
agrícolas são mensurados ao valor justo a cada final de período e no momento da colheita, 
respectivamente. Os ativos biológicos da companhia são classificados como consumíveis, 
representados pela cana-de-açúcar em pé, e não consumíveis, representados pelas soqueiras 
de cana-de-açúcar. Os gastos relacionados com os tratos culturais e as lavouras de cana-
de-açúcar são apresentados como ativos biológicos no balanço patrimonial, no grupo de 
ativo não circulante. Os valores de tratos culturais e da lavoura de cana-de-açúcar eram 
classificados anteriormente como estoques e imobilizado, respectivamente.

 As principais reclassificações efetuadas de acordo com os CPC´s são:
Depósitos judiciais: de acordo com o CPC 26, depósitos judiciais são classificados no 
ativo não circulante e não podem ser deduzidos de saldos passivos, por não atenderem aos 
requerimentos para compensação entre ativos e passivos.

Em função do acima descrito, a companhia efetuou certos ajustes e reclassificações nas contas 
patrimoniais em 31 de dezembro de 2009 e de 01 de janeiro de 2009, nas demonstrações do 
resultado do exercício e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquelas datas, para permitir 
a comparabilidade das demonstrações financeiras, conforme demonstrado abaixo:

PASSIVO E  Nota 31/12 31/12 01/01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO  explicativa 2010 2009 2009         
CIRCULANTE
Fornecedores .........................................    18.384   27.827   26.595 
Financiamentos .....................................  9  9.757   149.500   124.422 
Salários e encargos sociais ....................    4.225   2.863   3.555 
Tributos sobre vendas e outros ..............    2.140   241   365 
Imposto de renda e contrib.
 social a recolher ..................................    4.556   -     -   
Partes relacionadas  ...............................  7  4.776   210   3.120 
Demais contas a pagar ..........................    886   8.407   6.523          
        44.724   189.048   164.580          
NÃO CIRCULANTE
Financiamentos .....................................  9  200.635   61.751   119.809 
Tributos diferidos ..................................  11 (a)  531   489   845 
Partes relacionadas  ...............................  7  1.820   -     759 
Riscos Trabalhistas. Fiscais e Cíveis ....  10  2.349   2.225   -   
Demais contas a pagar ..........................    1.148   458   597          
        206.483   64.923   122.010          
PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social .........................................  12 (a)  97.557   97.558   97.532 
Prejuízos acumulados ............................    (41.311)  (58.314) (44.748)         
        56.246   39.244   52.784          
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO   307.453   293.215   339.374          

USINA FRUTAL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A.
C.N.P.J.: 07.455.944/0001-00

      Nota
       explicativa 2010 2009        
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS 
 E SERVIÇOS ...................................................   201.550   172.279 
Custos dos produtos e serviços vendidos ...........   (143.546)  (158.978)      
LUCRO BRUTO................................................   58.004   13.301 
DESPESAS OPERACIONAIS
 Com vendas ......................................................  (13.011)  (14.814)
 Gerais e administrativas ...................................  (4.554)  (4.516)
 Outras despesas 
  operacionais, líquidas  ....................................   (1.994)  (2.861)      
LUCRO (PREJUIZO) OPERACIONAL ANTES 
 DO RESULTADO FINANCEIRO E DAS 
 PARTICIPAÇÕES SOCIETÁRIAS .................   38.445   (8.890)
 Resultado financeiro ........................................ 13  (9.271)  (1.691)
 Juros s/ capital próprio .....................................  (2.141) 
 Resultado das participações societárias ...........  2  (152)
LUCRO (PREJUIZO) ANTES DO IMPOSTO 
 DE RENDA DA CONTRIBUIÇÃO 
 SOCIAL DIFERIDOS .....................................   27.035   (10.733)
 Imposto de renda e contribuição social ............ 11 (b)  (10.032)  3.633       
LUCRO (PREJUIZO) LÍQUIDO DO PERÍODO   17.003   (7.100)        
Ações no fim do período (em milhares) .............  97.557   97.561         
Lucro por lote de mil ações do capital ...............   
 social no final do período .................................   0,1743  -        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010 E DE 2009
(Valores expressos em milhares de reais - R$, exceto quando de outra forma mencionado)

      Lucros/
     Capital Prejuízos
     social do período Total       
Saldo em 01 de janeiro de 2009 ............   97.532   (44.748)  52.784        
Integralização de capital .......................   26  -  26 
Ajuste mudança de prática ....................  -  (6.466)  (6.466)
Lucro do período ...................................  -  (7.100)  (7.100)       
Em 31 de dezembro de 2009 .................  97.558   (58.314)  39.244        
Redução de capital  ...............................   (1) -  (1)
Prejuízo do período  ..............................  - 17.003   17.003        
Em 31 de dezembro de 2010 .................   97.557   (41.311)  56.246        

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

     2010 2009      
FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS
Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda 
e da contribuição social ................................................................   27.035   (10.733)
AJUSTES 
 Depreciação e amortização .......................................................   21.069   17.907 
 Equivalência patrimonial ..........................................................   (2)  152 
 Incorporação (Frutal Comercial) ..............................................  -  3.768 
 Ajuste a valor presente ..............................................................  -  (1.715)
 Realização do diferido ..............................................................  -  (6.871)
 Créditos extemporâneos de tributos ..........................................  -  (1.290)
 Ajuste Swap Mark to Market ....................................................  -  612 
 Provisão para contingências .....................................................   125   2.225 
 Juros, variações monetárias e cambiais, líquidas ......................   7.873   1.975       
     56.100   6.030 
 Variações nos ativos e passivos  
  Contas a receber.....................................................................   (13.190)  (3.438)
  Estoques .................................................................................   (11.547)  5.625 
  Tributos a recuperar ...............................................................   (1.113)  5.195 
  Partes relacionadas ................................................................   12.926   (9.700)
  Outros ativos ..........................................................................   (856)  580 
  Ativos biológicos ...................................................................   (16.303)  25.447 
  Fornecedores ..........................................................................   (9.442)  1.232 
  Salários, encargos sociais e tributos sobre vendas ................   3.260   (815)
  Outros passivos ......................................................................   (6.831)  1.744       
CAIXA PROVENIENTE DAS OPERAÇÕES ...........................   13.004   31.900 
 Juros pagos ................................................................................   (16.352)  (25.319)      
CAIXA LÍQUIDO PROVENIENTE DAS ATIVIDADES 
 OPERACIONAIS .....................................................................   (3.348)  6.581       
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
 DE INVESTIMENTOS 
 Aquisições de bens ativo imobilizado ......................................   (6.253)  (1.333)
 Realização do diferido por mudança de prática ........................  -  7.653 
 Aplicação de recursos no intangível e diferido .........................   (48)  (138)      
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES 
 DE INVESTIMENTOS ............................................................   (6.301)  6.182 
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES 
 DE FINANCIAMENTOS 
 Captação de financiamentos .....................................................   567.458   97.604 
 Amortização de principal de empréstimos e financiamentos....   (559.838)  (107.241)
 Integralização de capital ...........................................................  -  27 
 Redução de capital ....................................................................   (1) -      
CAIXA LÍQUIDO APLICADO NAS ATIVIDADES 
 DE FINANCIAMENTOS.........................................................   7.619   (9.610)      
AUMENTO LÍQUIDO DE CAIXA E 
 EQUIVALENTES DE CAIXA .................................................   (2.030)  3.153 
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 NO INÍCIO DO PERÍODO ......................................................   4.124   971       
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA 
 NO FINAL DO PERÍODO .......................................................   2.094   4.124       

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.


