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CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
BALANÇOS PATRIMONIAIS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)

2008
ATIVO
Circulante
Disponibilidades
Contas a receber de clientes (Nota 5)
Estoques (Nota 6)
Impostos a recuperar (Nota 7)
Adiantamentos a fornecedores
Outros créditos
Total do ativo circulante
Não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos a recuperar (Nota 7)
Depósitos judiciais
Permanente
Imobilizado (Nota 8)
Diferido
Total do ativo não circulante
Total do ativo

3

2007

431
11.861
8.885
629
34
41
21.881

673
14.506
8.233
323
282
147
24.164

1.800
223

2.255
186

17.855
83
19.961

19.143
141
21.725

41.842

45.889

CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
BALANÇOS PATRIMONIAIS--Continuação
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)

2008

2007

PASSIVO
Circulante
Fornecedores
Empréstimos e financiamentos (Nota 9)
Salários a pagar
Impostos e contribuições sociais a recolher (Nota 10)
Outras obrigações
Total do passivo circulante

3.852
3.814
395
1.801
837
10.699

5.964
20.027
949
1.768
1.661
30.369

Não circulante
Empréstimos e financiamentos (Nota 9)
Empresas ligadas (Nota 11)
Provisão para contingências (Nota 12)
Impostos e contribuições sociais a recolher (Nota 10)
Total do passivo não circulante

3.549
29.292
5.555
7.833
46.229

6.205
8.670
6.011
8.380
29.266

Passivo a descoberto (Nota 13)
Capital social
Reserva de capital
Prejuízos acumulados
Total do passivo a descoberto

20.848
1.855
(37.789)
(15.086)

Total do passivo

41.842

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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20.848
2.276
(36.870)
(13.746)
45.889

CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03

DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO
dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007

(Em milhares de reais, exceto o prejuízo por ação)

2008

2007

Receita operacional bruta
Vendas de produtos
Impostos e deduções sobre vendas
Receita operacional líquida

69.395
(13.770)
55.625

84.140
(16.186)
67.954

Custo dos produtos vendidos ( Nota 4 – i )
Lucro bruto

(46.044)
9.581

(47.006)
20.948

(12.834)
(1.337)
631
(13.540)
(3.959)

(17.839)
(6.937)
(4.548)
(8.532)
(37.856)
(16.908)

764

2.814

(3.195)

(14.094)

(4,26)

(18,78)

Despesas operacionais:
Vendas
Gerais e administrativas ( Nota 4 - i )
Financeiras, líquidas
Outras receitas(Despesas) operacionais, líquidas
Prejuízo operacional
Resultado não operacional
Prejuízo do exercício
Prejuízo por ação - em Reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PASSIVO A DESCOBERTO
Dos exercícios findos em 31 de dezembro de 2008 e 2007

(Em milhares de reais)
Capital Social
Integralizado
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2006

A
Integralizar

20.848

Prejuízos
Acumulados

1.776

Constituíção de Reserva (Nota 4-h.3)

(1.776)
2.250

1.776

23.098

(2.250)

Constituíção de Reserva (Nota 4-h.3)

-

Prejuízo do Período
2.276

(228)

(228)

(14.094)

(14.094)

(36.870)

(13.746)

1.855

Compensação de prejuízos

(2.276)

Prejuízo do Período
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2008

(1.700)
2.276

(2.250)

Prejuízo de exercícios anteriores

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2007

(24.324)

TOTAL

2.276

Compensação de prejuízos
Aumento de Capital

Reservas
de Capital

23.098

(2.250)

1.855

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1.855
2.276

-

(3.195)

(3.195)

(37.789)

(15.086)

CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
DEMONSTRAÇÕES DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
Períodos findos em 31 dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais)

ORIGENS DE RECURSOS
De terceiros:
Aumento do passivo não circulante
Redução de ativos não circulantes
Constituição de reserva de subvenção
Total das origens
APLICAÇÕES DE RECURSOS
Nas operações:
Prejuízo do exercício
Itens que não afetam o capital circulante líquido:
Depreciações e amortizações
Valor residual das baixas do ativo permanente
Variações monetárias e encargos de longo prazo
Reversão (constituição) de provisão para contingências
Total aplicado das operações
No imobilizado
Aumento de outros ativo não circulantes
Redução de passivos não circulantes
Total das aplicações
Decréscimo no capital circulante líquido
Demonstração do decréscimo no capital circulante líquido:
Ativo circulante:
No final do exercício
No início do exercício
Passivo circulante:
No final do exercício
No início do exercício
Decréscimo no capital circulante líquido

2007

2006

32.604
694
1.855
35.153

14.637
2.276
16.913

3.195

14.094

(2.923)
(511)
(307)
456
(90)

(2.791)
(874)
(912)
(5.499)
4.018

2.087
276
15.493
17.766
(17.387)

3.605
497
6.706
14.826
(2.087)

21.881
24.164
(2.283)

24.164
28.449
(4.285)

10.699
30.369
(19.670)
(17.387)

30.369
36.741
(6.372)
(2.087)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1.

Contexto Operacional
A CBS S/A Companhia Brasileira de Sandálias (“Companhia”) tem por objeto social a
fabricação e a comercialização de sandálias de tiras ou de dedo, confeccionadas a partir
de borracha microporosa aditivada com resina termoplástica, PVC (policloreto de vinila)
e EVA (etil vinil acetato).
Em 31 de dezembro de 2008, a Companhia apresenta passivo a descoberto de R$ 15.086
(R$ 13.746, 31 de dezembro de 2007) e capital circulante positivo de R$ 11.182 (R$
6.205 em 31 de dezembro de 2007 - negativo). A Administração está empreendendo
medidas para a reversão dos prejuízos recorrentes, principalmente através da otimização
do processo produtivo, revisão do mix de produtos e desenvolvimento de novos produtos
para expansão de suas vendas. Os recursos para a manutenção das operações para os
próximos 360 dias, se necessários, são garantidos pelos acionistas controladores.

3.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras
As demonstrações financeiras foram elaboradas com base nas práticas contábeis adotadas
no Brasil, observando as diretrizes contábeis emanadas da legislação societária.
A autorização para conclusão da preparação destas demonstrações financeiras ocorreu na
reunião de diretoria realizada em __/__/__.
O processo de elaboração das demonstrações financeiras envolve a utilização de
estimativas contábeis. Essas estimativas foram baseadas em fatores objetivos e
subjetivos, com base no julgamento da administração para determinação do valor
adequado a ser registrado nas demonstrações financeiras. Itens significativos sujeitos a
essas estimativas e premissas incluem a seleção de vidas úteis do ativo imobilizado e de
sua recuperabilidade nas operações, análise do risco de crédito para determinação da
provisão para créditos de liquidação duvidosa, assim como da análise dos demais riscos
para determinação de outras provisões, inclusive para contingências e avaliação dos
instrumentos financeiros e demais ativos e passivos na data do balanço.
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 estimativa. A Companhia revisa suas estimativas e
premissas periodicamente.
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CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
3.

Base de Preparação e Apresentação das Demonstrações Financeiras--Continuação
Os ativos e passivos são classificados como circulantes quando sua realização ou
liquidação é provável que ocorra nos próximos doze meses. Caso contrário, são
demonstrados como não circulantes. Os ativos e passivos monetários denominados em
moedas estrangeiras foram convertidos para reais pela taxa de câmbio da data de
fechamento do balanço. As diferenças decorrentes de conversão de moeda foram
reconhecidas na demonstração do resultado.

4. Sumário das Principais Práticas Contábeis
a) Apuração do resultado: O resultado das operações é apurado em conformidade com o
regime contábil de competência de exercício. A receita de venda de produtos é
reconhecida no resultado quando todos os riscos e benefícios inerentes ao produto são
transferidos para o comprador. Uma receita não é reconhecida se há uma incerteza
significativa da sua realização.
b) Disponibilidades: Incluem os saldos em conta movimento.
c) Provisão para créditos de liquidação duvidosa: É apresentada como redução das
contas a receber de clientes e constituída em montante considerado suficiente pela
Administração para fazer face a eventuais perdas na realização das contas a receber.
d) Estoques: Avaliados ao custo médio de aquisição ou de produção, que não excede ao
seu valor de mercado.
e) Imobilizado: Demonstrado pelo custo de aquisição ou construção, deduzido da
depreciação acumulada. A depreciação é calculada pelo método linear de acordo com
a expectativa de vida útil dos bens às taxas anuais mencionadas na Nota 8.
f) Diferido: Demonstrado ao custo, menos amortização acumulada, representado por
gastos pré-operacionais, os quais estão sendo amortizados em 5 anos, pelo método
linear.
g) Passivos: Reconhecidos no balanço quando a Companhia possui uma obrigação legal
ou constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso
econômico seja requerido para liquidá-la. Alguns passivos envolvem incertezas
quanto ao prazo e valor, sendo estimados na medida em que são incorridos e
registrados através de provisão. As provisões são registradas tendo como base as
melhores estimativas do risco envolvido.
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CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
4. Sumário das Principais Práticas Contábeis--Continuação
h) Tributação:
h.1) Tributação sobre as vendas e serviços
As receitas de vendas e serviços estão sujeitas aos seguintes impostos e contribuições,
pelas seguintes alíquotas básicas:
 Programa Integração Social – PIS: alíquota de 1,65%; e
 Contribuição para Financiamento da Seguridade Social – COFINS: alíquota de
7,6%
Esses encargos são apresentados como deduções de vendas na demonstração do
resultado. Os créditos decorrentes da não cumulatividade do PIS/COFINS são
apresentados dedutivamente do custo dos produtos vendidos na demonstração do
resultado.
h.2) Tributos sobre o lucro
A tributação sobre o lucro compreende o imposto de renda e a contribuição social. O
imposto de renda é computado sobre o lucro tributável pela alíquota de 15%,
acrescido do adicional de 10% para os lucros que excederem R$ 240 no período de 12
meses, enquanto que a contribuição social é computada pela alíquota de 9% sobre o
lucro tributável, reconhecidos pelo regime de competência, portanto as inclusões ao
lucro contábil de despesas, temporariamente não dedutíveis, ou exclusões de receitas,
temporariamente não tributáveis, para apuração do lucro tributável corrente geram
créditos ou débitos tributários diferidos. Durante o período findo em 31 de dezembro
de 2008, a Companhia registrou prejuízo fiscal.
A Companhia é beneficiária de incentivo fiscal que se constitui em redução de 75% do
imposto de renda e adicionais não restituíveis pelo prazo de 10 anos, a partir do ano
calendário de 2002 até 2011, calculados sobre o lucro da exploração, decorrente da
modernização total do empreendimento industrial na área de atuação da ADENEAgência de Desenvolvimento do Nordeste, que beneficia a fabricação de sandálias de
material termoplástico, com incentivo da capacidade anual de 56.400 mil pares.
A Companhia ainda não apresenta histórico de rentabilidade, e portanto, não atende
aos critérios que regem o reconhecimento de crédito tributário dessa natureza, que
somente são reconhecidos quando os benefícios são utilizados.
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CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
4. Sumário das Principais Práticas Contábeis--Continuação
h.3) Incentivo fiscal relativo ao Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ICMS
A Companhia faz jus a incentivo de ICMS, que correspondem à redução de 90% do
saldo devedor do ICMS, apurado sobre as vendas de Sandálias, ficando obrigada ao
recolhimento mínimo de 10% sobre a mesma base ou ao valor recolhido no mesmo
período do exercício anterior, sendo considerado dos dois o maior . Essa redução está
sendo registrada no Patrimônio Líquido, como Reserva de capital, a débito de ICMS a
pagar, que deve ser capitalizada ou utilizada na compensação de prejuízos em 120 dias
após o balanço patrimonial, conforme descrito na Nota 13c.
i) Reclassificação das Despesas Administrativas e Gerais:
A Companhia efetuou mudança no critério de contabilização de despesas no exercício de
2008, reclassificando as Despesas Gerais de Administração, seguindo orientação da
empresa controladora, a fim de se ajustar ao padrão da mesma, no tratamento das
referidas despesas em todas as suas unidades fabris, passando a contabilizá-las
diretamente ao custo dos produtos vendidos (CPV). As Despesas Administrativas
apuradas em 31 de dezembro de 2008, contabilizadas no CPV, foram de R$ 5.552, contra
R$ 6.937 de 31 de dezembro de 2007, que estavam contabilizadas nas Despesas
Operacionais – Gerais e administrativas.
5.

Contas a Receber de Clientes

No país
No exterior
Provisão para devedores duvidosos

11

2008

2007

7.953
4.607
12.560
(699)
11.861

11.461
3.677
15.138
(632)
14.506

CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

6.

Estoques
2008
Produtos acabados
Mercadorias para revenda
Produtos em processo
Matéria-prima e almoxarifado

5.821
103
751
2.459
9.134
(249)
8.885

Provisão para obsolescência

7.

4.717
151
1.288
2.636
8.792
(559)
8.233

Impostos a Recuperar

IPI a recuperar
ICMS a recuperar
PIS e Cofins a recuperar
Imposto de renda a recuperar
Contribuição social a recuperar
Outros
Não circulante
Circulante
8.

2007

2008

2007

1.503
222
560
92
44
2.421
(1.800)
621

1.503
577
494
1
1
2
2.578
(2.255)
323

Imobilizado
2008

Edifícios e dependências
Móveis e utensílios
Equipamentos e instalações
Veículos
Softwares e equipamentos de
informática
Bens intangíveis
Terrenos e propriedades

Taxas de
depreciação
(%)
4 e 10
10
10
20

Custo
6.837
428
26.183
16

Depreciação
acumulada
(2.654)
(375)
(14.242)
(13)

2007
Líquido
4.183
53
11.941
3

Líquido
5.319
115
11.672
46

25

1.618

(1.477)

141

465

-

723
811
36.616

(18.761)

723
811
17.855

715
810
19.142
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CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

9.

Empréstimos e Financiamentos
Descrição
Adiantamentos de contrato
de câmbio
COMPROR
FINAME
BNDES - EXIM
Repasse 2770
Outros

Encargos financeiros incidentes
Variação cambial do dólar norte-americano
acrescida de juros de 0,55% a.m.
Juros de 5,8% a 6,5% a.a. acrescida de 107%
a 110% do CDI
TJLP acrescida de juros de 4% a 6% a.a.
TJLP acrescidos de juros de 3,30 a 4% a.a.
CDI acrescido de juros de 1% a 9,35% a.a.
Pré-fixado

Circulante
Não circulante

2008

2007

4.974

12.971

516
1.841
32
7.363
(3.814)
3.549

103
3.597
1.902
7.582
77
26.232
(20.027)
6.205

As parcelas vencíveis a longo prazo apresentam o seguinte cronograma de vencimento:
Ano
2008
2009
2010
2011
2012

2008

2007

2.548
582
419
3.549

2.252
3.953
6.205

Os financiamentos estão garantidos por aval dos acionistas e por bens do ativo
imobilizado.
10. Impostos e Contribuições Sociais a Recolher
2008
9.543

PAES e PAEX a recolher - PIS e COFINS
PIS e COFINS
ICMS
Outros

18
73
9.634
(1.801)
7.833

Circulante
Não circulante
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2007
9.887
157
104
10.148
(1.768)
8.380

CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
10. Impostos e Contribuições Sociais a Recolher--Continuação
Programa de Parcelamento Especial PAES e PAEX
A Companhia, no ano de 2001, aderiu ao Programa de Recuperação Fiscal – REFIS,
declarando seus débitos de tributos e contribuições sociais junto à Secretaria da Receita
Federal – SRF. Em 31 de julho de 2003, esses e outros débitos foram incluídos no
Programa de Parcelamento Especial PAES, e, de acordo com as regras estabelecidas, os
valores poderão ser liquidados em 10 anos, sendo as parcelas atualizadas mensalmente
pela TJLP.
Em 29 de setembro de 2006, a Companhia obteve aprovação para inclusão de débitos
tributários no Parcelamento Excepcional - PAEX, no montante de R$ 4.684.
Os pagamentos ao PAES e PAEX eram feitos com base em 1,2% da receita bruta mensal
e o saldo atualizado monetariamente pela TJLP e SELIC, respectivamente.
A posição dos débitos consolidados, de acordo com a posição da Companhia, é como
segue:
Saldo 31 de dezembro de 2006:
Atualização monetária
Acréscimo da dívida
Amortizações
Saldo em 31 de dezembro de 2007
Atualização monetária
Amortizações
Saldo em 31 de dezembro de 2008

9.819
725
1.034
(1.691)
9.887
589
(933)
9.543

A manutenção da Companhia no programa depende do atendimento de várias condições,
sobretudo da continuidade do pagamento das parcelas dos débitos na forma da lei e do
pagamento dos tributos vincendos.
Os débitos consolidados vencíveis a longo prazo do PAES e PAEX apresentam os
seguintes vencimentos:
Ano
2009
2010
2011
2012 a 2016

2008
1.412
1.412
5.009
7.833

14

2007
1.512
1.512
1.512
3.844
8.380

CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
10. Impostos e Contribuições Sociais a Recolher--Continuação
O sistema tributário brasileiro é de auto-lançamento, portanto as declarações de renda
arquivadas permanecem abertas para revisão pelas autoridades fiscais por um período de
cinco anos contados da data de arquivamento.
11. Operações com Empresas Ligadas
A Companhia mantêm operações para receber transferências de recursos visando
assegurar a manutenção de seu capital de giro, através de conta corrente, com a empresa
controladora e interligada, apresentado, em 31 de dezembro de 2008 e 2007, os saldos
abaixo:
Empresas Ligadas
SÃO PAULO ALPARGATAS S/A
LOCOMOTIVA IND.COM.TÊXTIL LTDA
Total

2008
29.291
1
29.292

2007
8.670
8.670

12. Provisão para Contingências
As provisões para contingências foram constituídas para fazer face a perdas prováveis em
processos administrativos e judiciais relacionados a questões fiscais e trabalhistas, com
expectativa de perda provável, em valor julgado suficiente pela Administração, segundo
o aconselhamento e avaliação de advogados e assessores jurídicos. As provisões estão
contabilizadas no exigível a longo prazo e em 31 de dezembro de 2008 está registrado
um montante de R$ 5.555 (R$ 6.011 em 31 de dezembro de 2007).
13. Patrimônio Líquido
a) Capital social: O capital social autorizado é de R$ 25.000, podendo ser emitidas,
dentro deste limite, ações ordinárias.
Em 31 de dezembro de 2008 e 31 de dezembro de 2007, o capital social subscrito e
integralizado era de R$ 20.848, composto por 750.645 ações ordinárias, sem valor
nominal.
b) Dividendos: De acordo com o Estatuto da Companhia é assegurado aos acionistas,
dividendos mínimos obrigatórios de 25% sobre o lucro líquido do exercício, ajustado
na forma da Lei.
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CBS S/A COMPANHIA BRASILEIRA DE SANDÁLIAS
CNPJ: 12.777.728/0001-03
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
31 de dezembro de 2008 e 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)
13. Patrimônio Líquido---Continuação:
c) Reserva de capital: Reserva de subvenção – ICMS: Conforme descrito na Nota 4.h3, a
Companhia faz jus a incentivos fiscais de ICMS. O incentivo fiscal registrado durante
o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 como reserva de capital totalizou R$
1.855 (R$ 2.276 em 31 de dezembro de 2007).
14. Instrumentos Financeiros
Em 31 de dezembro de 2007, não existiam diferenças entre os valores contábeis e os de
mercado dos instrumentos financeiros.
15. Plano de Previdência Privada
A Companhia possui um plano de pensão de contribuição definida acessível a todos os
empregados, cuja administração é efetuada pela empresa GTMPREVI Sociedade
Previdenciária que registrou superávit nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2008
e 31 de dezembro de 2007. A Companhia efetuou contribuições a esse plano de pensão
nos montantes de R$ 244 durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2008 (R$ 282
durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2007).
16. Cobertura de Seguros
Em 31 de dezembro de 2008 e 2007, a cobertura de seguros contratada é considerada
suficiente, pela administração, para cobrir eventuais sinistros.
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