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Notas explicativas às demonstrações financeiras
31 de dezembro de 2012 e 2011

(Em milhares de reais)

A despesa relativa a qualquer provisão é apresentada na demonstração do resultado,
líquida de qualquer reembolso.

Provisões para contingências

A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são
constituídas para todas as contingências referentes a processos judiciais para os quais é
provável que uma saída de recursos seja feita para liquidar a contingência/obrigação e
uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a
avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis,
as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem
como a avaliação dos advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para
levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição aplicável,
conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos
assuntos ou decisões de tribunais.

2.15. Demonstrações dos fluxos de caixa

As demonstrações dos fluxos de caixa foram preparadas pelo método indireto e estão
apresentadas de acordo com o pronunciamento contábil CPC 03 (IAS 7)  – Demonstração
dos Fluxos de Caixa, emitido pelo CPC.

3. Julgamentos, estimativas e premissas contábeis significativas

Julgamentos

A preparação das demonstrações financeiras da Companhia requer que a administração
faça julgamentos e estimativas e adote premissas que afetam os valores apresentados de
receitas, despesas, ativos e passivos, bem como as divulgações de passivos contingentes,
na database das demonstrações financeiras. Contudo, a incerteza relativa a essas premissas
e estimativas poderia levar a resultados que requeiram um ajuste significativo ao valor
contábil do ativo ou passivo afetado em períodos futuros.

Estimativas e Premissas

As principais premissas relativas a fontes de incerteza nas estimativas futuras e outras
importantes fontes de incerteza em estimativas na data do balanço, envolvendo risco
significativo de causar um ajuste significativo no valor contábil dos ativos e passivos no
próximo exercício financeiro, são discutidas a seguir.

Perda por Redução ao Valor Recuperável de Ativos não Financeiros

Uma perda por redução ao valor recuperável existe quando o valor contábil de um ativo
ou unidade geradora de caixa excede o seu valor recuperável, o qual é o maior entre o
valor justo menos custos de venda e o valor em uso. O cálculo do valor justo menos custos
de vendas é baseado em informações disponíveis de transações de venda de ativos similares
ou preços de mercado menos custos adicionais para descartar o ativo. O cálculo do valor
em uso é baseado no modelo de fluxo de caixa descontado. Os fluxos de caixa derivam
do orçamento para os próximos cinco anos e não incluem atividades de reorganização
com as quais a Companhia ainda não tenha se comprometido ou investimentos futuros
significativos que melhorarão a base de ativos da unidade geradora de caixa objeto de
teste. O valor recuperável é sensível à taxa de desconto utilizada no método de fluxo de
caixa descontado, bem como aos recebimentos de caixa futuros esperados e à taxa de
crescimento utilizada para fins de extrapolação.
Impostos
Existem incertezas com relação à interpretação de regulamentos tributários complexos
e ao valor e época de resultados tributáveis futuros. Dado o amplo aspecto de
relacionamentos de negócios internacionais, bem como a natureza de longo prazo e a
complexidade dos instrumentos contratuais existentes, diferenças entre os resultados reais
e as premissas adotadas, ou futuras mudanças nessas premissas, poderiam exigir ajustes
futuros na receita e despesa de impostos já registrada. A Companhia constitui provisões,
com base em estimativas cabíveis, para possíveis conseqüências de auditorias por parte
das autoridades fiscais das respectivas jurisdições em que opera. O valor dessas provisões
baseia-se em vários fatores, como experiência de auditorias fiscais anteriores e
interpretações divergentes dos regulamentos tributários pela entidade tributável e pela
autoridade fiscal responsável. Essas diferenças de interpretação podem surgir numa ampla
variedade de assuntos, dependendo das condições vigentes no respectivo domicílio da
companhia.

Julgamento significativo da administração é requerido para determinar o valor do imposto
diferido ativo que pode ser reconhecido, com base no prazo provável e nível de lucros
tributáveis futuros, juntamente com estratégias de planejamento fiscal futuras.

Valor Justo de Instrumentos Financeiros

Quando o valor justo de ativos e passivos financeiros apresentados no balanço patrimonial
não puder ser obtido de mercados ativos, é determinado utilizando técnicas de avaliação,
incluindo o método de fluxo de caixa descontado. Os dados para esses métodos se baseiam
naqueles praticados no mercado, quando possível; contudo, quando isso não for viável, um
determinado nível de julgamento é requerido para estabelecer o valor justo. O julgamento
inclui considerações sobre os dados utilizados como, por exemplo, risco de liquidez, risco
de crédito e volatilidade. Mudanças nas premissas sobre esses fatores poderiam afetar o
valor justo apresentado dos instrumentos financeiros.

Provisões para Riscos Tributários, Cíveis e Trabalhistas

A Companhia reconhece provisão para causas cíveis e trabalhistas. A avaliação da
probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis,
as jurisprudências disponíveis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos advogados externos. As provisões são
revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, tais como prazo
de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais
identificadas com base em novos assuntos ou decisões de tribunais.

A liquidação das transações envolvendo essas estimativas poderá resultar em valores
significativamente divergentes dos registrados nas demonstrações financeiras devido às
imprecisões inerentes ao processo de sua determinação. A Companhia revisa suas
estimativas e premissas pelo menos anualmente.

4. Reapresentação das demonstrações financeiras de 2011

Em 2008 foi assinado o contrato entre o Governo Federal, Helibras e Eurocopter, para
fornecimento de 50 helicópteros EC725 às Forças Armadas Brasileiras. Em 2011, quando
se iniciou a montagem dos helicópteros a Helibras reconheceu as receitas e respectivos
custos do contrato seguindo os preceitos do CPC-20 - Contratos de Construção, onde a
receita foi reconhecida pelo percentual de completamento do contrato tendo como base
o percentual dos custos incorridos em relação ao custo total orçado do projeto. A pedido
da própria matriz Eurocopter, e com o objetivo de harmonizar as metodologias de
reconhecimento de receita entre a Helibras e a Eurocopter (sua consorciada no contrato)
a receita passou a ser reconhecida pelos montantes faturados e helicópteros devidamente
entregues ao cliente final (CPC 30), como consequência, o custo também passou a ser
reconhecido com base na margem global do contrato que em 31 de dezembro de 2011 era
de 11,75%. Adicionalmente, para fins melhorar a apresentação e comparabilidade das
demonstrações financeiras em 31 de dezembro de 2012, a administração efetuou outras
reclassificações nas demonstrações financeiras, comparativas de 31 de dezembro de
2011. A tabela abaixo apresenta um resumo dos saldos originalmente apresentados nas
demonstrações financeiras e os montantes reapresentados no exercício findo em 31 de
dezembro de 2011:

                   31 de dezembro de 2011
Originalmente

apresentado Ajustes Reapresentado
Ativo circulante
Estoque (a) 115.802 19.709 135.511
Demais ativos circulantes 298.138 - 298.138

Total ativo circulante 413.940 19.709 433.649
Ativo não circulante
Imposto de renda diferido (a) 1.984 868 2.852
Depósitos judiciais (b) - 2.458 2.458
Demais ativos não circulantes 111.552 - 111.552

Total ativo não circulante 113.536 3.326 116.862
Total do Ativo 527.476 23.035 550.511

Passivo circulante
Dividendos propostos (a) 3.671 (417) 3.254
Demais passivos circulantes 195.839 - 195.839
Total passivo Circulante 199.510 (417) 199.093
Passivo não circulante
Adiantamento de clientes (a) 194.664 22.334 216.998
Provisão para contingências (b) 16.260 2.458 18.718

Total passivo não circulante 210.924 24.792 235.716
Patrimônio líquido
Capital 28.624 28.624
Reservas de capital e lucro (a) 43.756 (88) 43.668
Dividendo adicional proposto (a) 11.013 (1.252) 9.761
Demais contas patrimoniais 33.649 33.649
 Total do patrimônio líquido 117.042 (1.340) 115.702

Total do passivo e patrimônio líquido 527.476 23.035 550.511

                   1º de janeiro de 2011
Originalmente Reclassi-

apresentado ficação Reapresentado
Ativo circulante
Total ativo circulante 470.308 - 470.308
Ativo não circulante
Depósitos judiciais (b) - 2.458 2.458
Demais ativos não circulantes 69.288 - 69.288

Total ativo não circulante 69.288 2.458 71.746
Total do Ativo 539.596 2.458 542.054
Passivo circulante
Total passivo Circulante 252.583 - 252.583
Passivo não circulante
Provisão para contingências (b) 17.900 2.458 20.358
Demais passivos não circulantes 175.613 - 175.613

Total passivo não circulante 193.513 2.458 195.971
Total do patrimônio líquido 93.500 - 93.500
Total do passivo e patrimônio líquido 539.596 2.458 542.054

                   31 de dezembro de 2011
Originalmente

Demonstração do resultado apresentado Ajustes Reapresentado
Receita líquida (a) 288.082 (22.334) 265.748
Custo dos produtos vendidos e
 serviços prestados (a) (244.325) 19.709 (224.616)
Lucro bruto 43.757 (2.625) 41.132
Receitas e despesas operacionais (18.889) - (18.889)
Lucro antes do imposto de renda
 e contribuição social 24.868 (2.625) 22.243
Imposto de renda e contribuição
 social – corrente (5.777) - (5.777)
Imposto de renda e contribuição
 social – diferido (a) (4.028) 868 (3.160)
Lucro líquido do exercício 15.063 (1.757) 13.306

                   31 de dezembro de 2011
Originalmente

apresentado Ajustes Reapresentado
Fluxos de caixa das atividades
 operacionais
Lucro líquido do exercício 15.063 (1.757) 13.306
Ajustes para reconciliar o lucro líquido
 ao caixa gerado pelas (usado nas)

atividade operacionais:
Imposto de renda e contribuição
 social diferidos (a) 4.028 (868) 3.160
Outros (3.748) - (3.748)

Variação em ativos e
 passivos operacionais:

Estoques (a) (24.419) (19.709) (44.128)
Adiantamentos de clientes (a) (49.273) 22.334 (26.939)
Outros 20.725 - 20.725

Caixa líquido usado nas das
 atividades operacionais (37.624) - (37.624)
Fluxos de caixa das atividades
 de investimento
Caixa líquido proveniente das
 atividades de investimento 41.071 - 41.071
Fluxos de caixa das atividades
 de financiamento
Caixa líquido usado nas atividades
 de financiamento (14.147) - (14.147)
Diminuição do caixa e equivalentes
 de caixa (10.700) - (10.700)
Caixa e equivalentes de caixa
 no início do período 91.130 - 91.130
Caixa e equivalentes de caixa
 no fim do período 80.430 - 80.430

(a) Mudança da prática contábil de reconhecimento dos custos relativos ao contrato de
fornecimento de 50 helicópteros EC725 para as Forças Armadas. Os custos que eram
reconhecidos até 2011 com base no percentual de custo incorrido, passa a ser reconhecido
com base na margem global do contrato que em 31 de dezembro de 2011 era de 11,75% e
respectivos impactos nos impostos diferidos, reserva de lucros e  dividendos propostos;

(b) Depósitos judiciais foram classificados como ativo não circulante, e não mais como

redutor da provisão para contingências no passivo não circulante por não satisfazerem os
requerimentos para compensação de um ativo com um passivo nos termos do CPC 26.
Conforme as práticas contábeis adotadas antes da adoção dos CPCs, as provisões para
contingências eram apresentadas líquidas dos depósitos judiciais no passivo não circulante.

5. Caixa e equivalentes de caixa e aplicações financeiras

1º de janeiro
2012 2011 de 2011

Caixa e bancos 3.822 1.315 107
Fundos de investimento de renda fixa 59.557 69.029 12.142
Certificados de depósitos bancários 36.985 159.260 303.273

100.364 229.604 315.522
Aplicações financeiras - (149.174) (224.392)
Caixa e equivalente de caixa 100.364 80.430 91.130

As aplicações financeiras referem-se a aplicações em certificados de depósitos bancários,
com liquidez imediata e remunerados a taxas que variam na média de 101,3% do CDI
(101,3% em 31 de dezembro de 2011 e em 1º. de janeiro de 2011). Os CDBs são títulos
emitidos por bancos de primeira linha com liquidez diária, recompra garantida,
remuneração pós-fixada como percentual do CDI, valorização diária e registro na Cetip.
Os valores classificados como não equivalentes de caixa em 2011 referem-se a aplicações
com liquidez acima de 90 dias.

6. Contas a receber
1º de janeiro

2012 2011 de 2011
Mercado interno 101.485 19.837 28.488
Mercado externo 11 63 109
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (2.660) (6.327) (6.793)

98.836 13.573 21.804

A análise do vencimento das contas a receber de clientes é conforme segue:

1º de janeiro
2012 2011 de 2011

A vencer 93.936 7.630 8.303
Vencidas
Até 30 dias 3.383 3.288 6.984
De 31 a 90 dias 601 1.313 6.078
De 91 a 120 dias 345 385 658
Acima de 121 dias 3.232 6.785 6.574

101.496 19.401 28.597

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a movimentação da
provisão para créditos de liquidação duvidosa foi como segue:

2012 2011
Saldo inicial (6.327) (6.793)
Aumento da provisão (866) -
Reversão da provisão 4.533 466
Saldo final (2.660) (6.327)

7. Estoques

1º de janeiro
2012 2011 de 2011

Helicópteros em fase de elaboração 50.447 29.696 16.646
Ordens de serviço em andamento 123.028 30.456 17.551
Peças para montagem de helicópteros 8.815 4.381 8.627
Peças para venda 36.668 30.171 24.523
Materiais auxiliares 4.563 2.915 1.605
Peças em poder de terceiros 922 1.418 2.037

224.443 99.037 70.989
Provisão para ajustes ao valor de realização
 e para itens obsoletos (19.469) (16.587) (18.002)
Importações em andamento 25.589 53.061 36.981

230.563 135.511 89.968

Em 31 de dezembro de 2012 a Companhia possuía 15 aeronaves em fase de montagem
(11 em 31 de dezembro de 2011 e 14 em 1 de janeiro de 2011).

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2012 e 2011, a movimentação da
provisão para ajuste a valor de mercado e obsolescência foi como segue:

2012 2011
Saldo inicial (16.587) (18.002)
Reversão da provisão - 1.415
Aumento da provisão (2.882) -
Saldo final (19.469) (16.587)

8. Partes relacionadas

a) Benefício a empregados

Benefícios de curto prazo

Os benefícios de curto prazo incluem remuneração fixa (salários e honorários, férias e
13º salário), encargos sociais (contribuições para a seguridade social - INSS, FGTS e
outros) e remunerações variáveis como participação nos lucros e bônus.

Outros

A Companhia não tem nenhuma obrigação adicional de pós-emprego bem como não
oferece outros benefícios de longo prazo, tais como licença por tempo de serviço e outros
benefícios por anos de serviço. A Companhia também não oferece outros benefícios no
desligamento de seus membros da alta administração, além daqueles definidos pela
legislação trabalhista vigente no Brasil.

b) Saldos e transações
Os saldos e transações com partes relacionadas encontram-se refletidos nas demonstrações financeiras como segue:

1º de janeiro
2012 2011 de 2011

Eurocopter American EC
Eurocopter Deustchland Eurocopter Training Outros Total Total Total

Saldos
Contas a receber 3.160 355 - - 10 3.525 6.850 4.851
Adiantamentos a fornecedores 17.418 3.237 - - - 20.655 17.638 23.210
Fornecedores 83.858 19.281 383 - 78 103.600 78.003 61.306

Transações
Vendas de produtos e serviços corporativos 7.949 446 89 2 20 8.506 8.446 5.967
Compras 196.217 31.870 1.938 690 740 231.455 134.912 201.307
Despesas financeiras líquidas (2.671) - - - - (2.671) (2.439) (865)

Os saldos das contas a receber, adiantamentos a fornecedores e fornecedores representam os valores em aberto nas datas dos balanços, das transações comerciais efetuadas com as
empresas do grupo, principalmente em função do fornecimento de kits e peças para montagem de helicópteros. Apenas os saldos de contas a receber e fornecedores estão sujeitos a
incidência de variação cambial.

As transações mercantis de compra e venda de produtos são realizadas a preços e condições acordadas entre as partes.
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