
MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.
CNPJ nº 19.394.808/0001-29
Demonstrações Contábeis acomp anhadas do p arecer dos auditores independentes

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

Senhores Acionistas,

Submetemos à apreciação de V. Sas. o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações
Contábeis da Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. referentes ao exercício de
2009, acompanhados do Parecer dos Auditores Independentes.
Mesmo diante de um cenário macro econômico adverso, as projeções anteriores
foram novamente confirmadas e os resultados econômicos e financeiros obtidos no
exercício apresentaram um incremento significativo nos níveis da receita operacional,
do lucro líquido e da geração de caixa em relação ao exercício anterior.
A Mendes Júnior experimentou uma nova elevação da receita operacional bruta, da
ordem de 83% em relação ao ano de 2008. Isso foi resultado de um melhor
posicionamento estratégico adotado pela empresa nos últimos anos junto aos setores
de Óleo e Gás e de Infraestrutura, associado às políticas adotadas pelo governo no
enfrentamento da crise econômica mundial que mantiveram os estímulos para o
investimento nestes setores.

A rápida elevação do nível de receita nos últimos anos, suportada por metodologias e
sistemas de  gestão empresarial aprimorados sistematicamente, propiciaram ainda a
manutenção do nível de rentabilidade bruta que, somada à melhora da performance
financeira e combinada com a menor elevação proporcional das despesas
administrativas, impulsionaram o lucro líquido para um patamar 182% superior ao obtido
no exercício anterior.
Nos demais campos de resultados (Patrimônio Humano, Tecnologia/Processos,
Mercado/Imagem e QMSR) também foram obtidos importantes conquistas no ano de
2009. Abaixo, listamos algumas delas:
• Certificação nível A no Programa Brasileiro da Qualidade e Produtividade do Habitat

(PBQP-H), para executar obras públicas de infraestrutura, edificações, saneamento
básico, obras viárias e obras de arte especiais;

• Manutenção das certificações ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000,
decorrente das auditorias externas realizadas nos meses de abril e outubro pelo Bureau
Veritas Certification (BVC);

• A Mendes Júnior foi incluída, pelo terceiro ano consecutivo, no anuário da Revista
Gestão Ambiental, que apresenta boas práticas de gestão ambiental das maiores
empresas e bancos do país (www.analise.com);

• Realização do Inventário das Emissões de Gases de Efeito Estufa (neutralização
do carbono), realizado na obra de expansão da Refinaria do Planalto Paulista
(Replan), da Petrobras, em Paulínia (SP).

As projeções para 2010 apontam um  exercício de menor expansão nos níveis de
receita mas com a manutenção  dos patamares de rentabilidade e geração de caixa,
fato que, de outro lado, propiciará a oportunidade para a empresa otimizar seus
processos internos e promover o fortalecimento da estrutura  comercial nos diversos
segmentos de atuação, buscando assim taxas de crescimento vigorosas para médios
e longos prazos.

A Diretoria

BALANÇOS P ATRIMONIAIS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em milhares de reais)

ATIVO Notas
Explicativas 2009 2008

CIRCULANTE
Disponibilidades ......................................... 3 209.449 99.414
Contas a receber de clientes ..................... 52.740 64.374
Títulos a receber ........................................ 4 122.705 136.084
Adiantamentos a fornecedores .................. 38.437 21.813
Estoque ...................................................... 29.448 11.146
Outros ativos circulantes ............................ 14.863 10.547

Total do ativo circulante .......................... 467.642 343.378

NÃO CIRCULANTE
Realizável a longo prazo
Partes relacionadas ................................. 5 3.084 2.778
Títulos a receber ...................................... 4 81.641 38.292
Imposto de renda e contribuição social
diferidos .................................................... - 11.237

Total do realizável a longo prazo ............ 84.725 52.307

Permanente
Investimentos ........................................... 6 41.421 7.375
Imobilizado líquido .................................... 7 17.953 13.164
Intangível .................................................. 305 305

Total do permanente ................................ 59.679 20.844

Total do ativo não circulante ................... 144.404 73.151

TOTAL DO ATIVO ...................................... 612.046 416.529

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO Notas
Explicativas 2009 2008

CIRCULANTE
Empréstimos e financiamentos ...................... 8 1.132 6.404
Fornecedores e subempreiteiros ................... 100.451 41.632
Salários e encargos ........................................ 54.005 32.154
Impostos e contribuições ................................ 19.301 12.069
Adiantamentos de clientes ............................. 31.093 28.244
Contas a pagar ............................................... 2.702 3.777

Total do p assivo circulante .......................... 208.684 124.280

NÃO CIRCULANTE
Exigível a longo prazo
Impostos e contribuições .............................. 20.528 19.874
Provisão para contingências ........................ 9 13.189 11.509
Adiantamentos de clientes ........................... - 7.597
Títulos a pagar .............................................. 1.170 1.328

Total do p assivo não circulante .................. 34.887 40.308

PATRIMÔNIO LÍQUIDO
Capital social .................................................. 10 235.000 179.450
Aumento de capital ......................................... - 25.608
Reservas de lucros ......................................... 133.475 46.883

Total do p atrimônio líquido .......................... 368.475 251.941

TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO
LÍQUIDO ......................................................... 612.046 416.529

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Em milhares de reais)

2009 2008

Receita de serviços e de empreitadas de obras ............ 1.379.734 752.710
Impostos incidentes sobre serviços e vendas ............... (110.652) (48.270)

RECEITA OPERACIONAL  LÍQUIDA ............................. 1.269.082 704.440
Custo de serviços e empreitadas de obras .................... (1.015.199) (547.328)

LUCRO BRUTO ............................................................. 253.883 157.112
Administrativas e gerais ................................................. (74.762) (53.356)
Outras (despesas) receitas operacionais, líquidas ........ (1.141) (4.434)
Resultado de equivalência patrimonial .......................... 8.444 (856)
LUCRO OPERACIONAL  ANTES DO RESULTADO
FINANCEIRO ................................................................. 186.424 98.466
Receitas (despesas) financeiras, líquidas ..................... 4.674 (28.135)

LUCRO OPERACIONAL ............................................... 191.098 70.331
Outras (despesas) receitas ............................................ (2.341) (5.860)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA
E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL .......................................... 188.757 64.471
Imposto renda/contribuição social .................................. (56.941) (17.771)

LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO ............................... 131.816 46.700

Resultado líquido do exercício por ação – R$ ............... 0,56 0,26

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em milhares de reais)

Reserva de Lucros

Especial p ara Lucros/ Total do
Capital Aumento Reserva Dividendos Não Retenção Prejuízos Patrimônio

Descrição Social de Capit al Legal Distribuídos de Lucros Acumulados Líquido

Saldos em 31 de dezembro de 2007 .......................... 179.450 - - - - (914) 178.536
Lucro líquido do exercício ............................................. - - - - - 46.700 46.700
Reserva legal ................................................................ - - 2.344 - - (2.344) -
Reserva especial p/ dividendos não distribuídos ......... - - - 11.134 - (11.134) -
Reserva para retenção de lucros .................................. - - - - 33.405 (33.405) -
Adiantamento p/ futuro aumento de capital .................. - 25.608 - - - - 25.608
Ajuste avaliação patrimonial ......................................... - - - - - 1.097 1.097

Saldos em 31 de dezembro de 2008 .......................... 179.450 25.608 2.344 11.134 33.405 - 251.941
Lucro líquido do exercício ............................................. - - - - - 131.816 131.816
Reserva legal ................................................................ - - 5.992 - - (5.992) -
Reserva especial p/ dividendos não distribuídos ......... - - - 28.462 - (28.462) -
Reserva para retenção de lucros .................................. - - - - 82.080 (82.080) -
Integralização do aumento de capital ........................... 25.608 (25.608) - - - - -
Integralização de capital ............................................... 29.942 - - (29.942) - -
Resultado empresas participantes - SCP ..................... - - - - - (15.282) (15.282)

Saldo em 31 de dezembro de 2009 ............................ 235.000 - 8.336 39.596 85.543 - 368.475

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis

DEMONSTRAÇÃO DE FLUXOS DE CAIXA  PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Em milhares de reais)
2009 2008

Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício ................................................. 131.816 46.700

Ajuste p ara reconciliar o lucro líquido do período com
recursos provenientes de atividades operacionais:
Depreciação ...................................................................... 4.250 1.723
Baixa de bens do imobilizado ........................................... 2.162 1.000
Imposto de renda e contribuição social diferidos ............. 11.237 5.498
Ajustes de exercícios anteriores ...................................... - 1.097
Resultado empresas participantes – SCP ....................... (15.282) -
Reserva lucros retidos ...................................................... (29.942) -
Aumento de capital ........................................................... 29.942 25.608

134.183 81.626
(Aumento) redução ativos
Clientes ............................................................................. (18.336) (32.287)
Estoques ........................................................................... (18.302) (9.782)
Adiantamento a terceiros .................................................. (16.624) (20.664)
Outros ativos ..................................................................... (4.316) (575)

(57.578) (63.308)
Aumento (redução) p assivos
Fornecedores .................................................................... 58.819 18.712
Obrigações sociais ........................................................... 21.851 12.092
Obrigações fiscais ............................................................ 7.886 13.512
Adiantamentos de clientes ............................................... (4.748) 22.804
Provisão para contingências ............................................ 1.680 4.332
Resultado de exercício futuro ........................................... - (40.906)
Outros passivos ................................................................ (1.233) 1.369

84.255 31.915
Recursos líquidos provenientes das atividades
operacionais ...................................................................... 160.860 50.233
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de
investimentos:
Investimentos .................................................................... (34.046) 17.798
Aquisição de imobilizado .................................................. (11.835) (11.342)
Venda de imobilizado ....................................................... 634 1.557

Recursos líquidos provenientes das atividades
de investimentos .............................................................. (45.247) 8.013
Fluxo de caixa utilizado nas atividades de
financiamentos
Partes relacionadas .......................................................... (306) 21.899
Empréstimos e financiamento .......................................... (5.272) (16.937)

Recursos líquidos provenientes das atividades
de financiamentos ............................................................ (5.578) 4.962

= Variação das disponibilidades ..................................... 110.035 63.208

Aumento líquido nas disponibilidades ........................... 110.035 63.208

Saldo de caixa + equivalente de caixa no inicio do ano .. 99.414 36.206
Saldo de caixa + equivalente de caixa no final do ano .... 209.449 99.414

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO PARA OS EXERCÍCIOS
FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008

(Em milhares de reais)
2009 2008

1 – Receit as
Receitas serviços e de empreitadas de obras ............ 1.379.734 752.710
Outras receitas ............................................................. 970 921

1.380.704 753.631
2 – Insumos adquiridos de terceiros

Custos dos serviços e de empreitadas de obras ........ (642.765) (330.615)
Serviços de terceiros e outras despesas operacionais (36.776) (27.161)
Outras ........................................................................... (3.245) (6.781)

(682.786) (364.557)

3 - Valor adicionado bruto (1 – 2) ................................... 697.918 389.074
4 - Depreciação, amortização e exaustão ..................... (5.816) (2.659)
5 - Valor adicionado líquido produzido pela
entidade (3 – 4) ................................................................. 692.102 386.415
6 - Valor adicionado recebido em transferência

Resultado de equivalência patrimonial ........................ 8.444 (856)
Receitas financeiras ..................................................... 10.884 3.602

19.328 2.746

7 - Valor adicionado tot al a distribuir (5 + 6) ................ 711.430 389.161
8 - Distribuição do valor adicionado ............................. 711.430 389.161

Pessoal ........................................................................ 307.914 194.915
Impostos, t axas e contribuições .............................. 168.628 70.475
Remuneração de capit ais de terceiros .................... 103.072 77.071

Juros ........................................................................... 6.380 31.737
Alugueis ...................................................................... 96.692 45.334

Remuneração de capit ais próprios .......................... 131.816 46.700

Lucros retidos do exercício ........................................ 131.816 46.700

As notas explicativas são partes integrantes das demonstrações contábeis.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2009 E 2008
(Em milhares de reais)

(1) CONTEXTO OPERACIONAL:
A Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A. é uma Sociedade com sede em São Paulo,
Capital, e atua na indústria de construções, montagens industriais e eletromecânicas,
gerenciamento de empreendimentos, comércio, exportações, importações e outras
atividades relacionadas com seu objeto principal, constantes do estatuto social.

(2) APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS:
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, que abrangem a legislação societária brasileira, os pronunciamentos,
as orientações e as interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
– CPC e homologados pela Comissão de Valores Mobiliários, bem como outros
pronunciamentos emitidos por essa autarquia federal.
O processo de elaboração das demonstrações contábeis 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 contábeis. Itens significativos sujeitos a
essas estimativas e premissas incluem a análise da recuperabilidade do ativo imobilizado
nas operações, assim como da análise de demais riscos para determinação de outras
provisões, inclusive para contingências e avaliação dos instrumentos financeiros e
demais ativos e passivos na data do balanço.
Na elaboração das demonstrações contábeis de 2009, a Sociedade adotou as alterações
na legislação societária introduzidas pela Lei nº 11.638, aprovada em 28 de dezembro
de 2008, com as respectivas modificações introduzidas pela Medida Provisória nº449
de 03 de dezembro de 2008. Até a data de preparação destas demonstrações financeiras,
novos pronunciamentos técnicos haviam sido emitidos pelo CPC e aprovados por
deliberação da CVM para aplicação mandatória a partir de 2010. A administração da
Sociedade está analisando os impactos das alterações introduzidas por esses novos
pronunciamentos. No caso de ajustes decorrentes da adoção das novas práticas
contábeis a partir de 01 de janeiro de 2010, a Sociedade deverá avaliar a necessidade
de mensurar os efeitos que sejam produzidos em suas demonstrações financeiras de
2009, para fins de comparação, como se esses novos pronunciamentos já estivessem
em vigor desde o início do exercício findo de 31 de dezembro de 2009.
As principais práticas contábeis adotadas são:
a) Receita de serviços e de empreit ada de obras  – reconhecida pelo regime de
competência.
b) Contas a receber de clientes  e a pagar a  fornecedores e subempreiteiros  – os
saldos estão representados por valores atualizados à data do balanço.
c) Títulos a receber  – estão registrados conforme contratos.
d) Investimentos  – estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial.
e) Imobilizado – é registrado pelo custo de aquisição e deduzido da depreciação
acumulada, calculada pelo método linear, utilizando-se taxas que levam em consideração
a vida útil econômica estimada dos bens.
f) Empréstimos e financiamentos  – os encargos sobre os empréstimos e
financiamentos estão calculados conforme contratos. Os saldos são apresentados pelos
valores atualizados à data do balanço.

g) Imposto de renda e contribuição social  – a provisão para imposto de renda, quando
aplicável, é constituída com base no lucro real (tributável) à alíquota de 15% acrescida do
adicional de 10% e a provisão para contribuição social à alíquota de 9%, considerando
também as adições e exclusões previstas conforme legislação em vigor. A Sociedade
considerou a adoção do Regime Tributário de Transição – RTT, instituído pela Lei nº11.941/
09, para apuração do imposto de renda e da contribuição social.
h) Benefícios aos empregados  - em atendimento à deliberação CVM nº 371 de 13 de
dezembro de 2000, a Sociedade demonstra, na Nota 11, os benefícios futuros aos empregados.
(3) DISPONIBILIDADE
Descrição 2009 2008

Caixa e contas correntes bancárias ......................................... 49.246 40.622
Aplicações financeiras .............................................................. 160.203 58.792

Total ......................................................................................... 209.449 99.414

As aplicações financeiras correspondem substancialmente a investimentos remunerados
às taxas que variaram de 100,0% a 106,0% do CDI.
(4) TÍTULOS A RECEBER (curto e longo prazo):
Referem-se principalmente, a títulos a receber de entidades governamentais.
(5) PARTES RELACIONADAS:
A transação entre a Sociedade e outras empresas refere-se a operações de consórcios
de empresas, realizadas em condições consideradas pela Administração como usuais de
mercado.
Os principais saldos são ativos demonstrados como segue:
Descrição 2009 2008

Edificadora S/A ........................................................................... 1.354 -
Outras Empresas ........................................................................ 1.730 2.778

Total ............................................................................................ 3.084 2.778

(6) INVESTIMENTOS:
Os investimentos estão avaliados pelo método da equivalência patrimonial:

Descrição 2009 2008

Mendes Júnior Uruguai S/A ......................................................... 4.863 5.574
Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. ................................................ 25.048 724
SCP Alvorada do Oeste .............................................................. 7.404 -
Outros Investimentos .................................................................. 4.106 1.077

Total ............................................................................................ 41.421 7.375

Patrimônio Particip ação Valor
Descrição Líquido no capit al % Investido

Mendes Júnior Uruguai S/A .................. 4.863 100,00 4.863
Rodoanel Sul 5 Engenharia Ltda. ......... 87.672 28,57 25.048
SCP Alvorada do Oeste ....................... 14.808 50,00 7.404
Outras .................................................. - - 4.106

(7) IMOBILIZADO: 2009 2008

Taxa Média Depreciação Imobilizado Imobilizado
Descrição de Depreciação Custo Acumulada líquido Líquido

Terrenos ............................................................................................................. - 119 - 119 9
Edificações temporárias .................................................................................... 4% 1.124 221 903 606
Equipamentos de construção ............................................................................ 20% 12.792 12.613 179 217
Máquinas e equipamentos ................................................................................ 20% 8.359 2.932 5.427 3.872
Veículos ............................................................................................................. 20% 4.118 3.051 1.067 204
Equipamentos de informática ............................................................................ 20% 8.062 3.605 4.457 2.950
Bens a imobilizar ............................................................................................... - 1.806 - 1.806 3.206
Outras imobilizações ......................................................................................... 10% 4.988 993 3.995 2.100

Total ................................................................................................................... 41.368 23.415 17.953 13.164

O imobilizado é registrado pelo custo de aquisição, sendo que as depreciações são calculadas pelo método linear, de acordo com as taxas admitidas pela legislação fiscal.

(8) EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS:

Descrição 2009 2008

Em moeda nacional
Capital de giro ....................................................................... 1.132 6.404

Parcela a curto prazo ............................................................ 1.132 6.404

Os empréstimos e financiamentos estão garantidos por avais e notas promissórias.
(9) CONTINGÊNCIAS:
A Sociedade respaldada em pareceres de seus advogados efetuou provisão para
contingências trabalhistas no valor de R$9.425, cíveis no valor de R$2.271 e tributárias
no valor de R$1.493.
(10) CAPITAL SOCIAL E DIVIDENDOS:
O capital social é de R$235.000 divididos em 205.058.000 ações ordinárias
nominativas, sem valor nominal.
Aos acionistas é garantido um dividendo mínimo de 25% do lucro líquido do exercício
ajustado de acordo com a legislação em vigor.
A proposta da Administração à Assembléia Geral Ordinária é para que seja constituída
Reserva Especial para Dividendos Não Distribuídos, no valor de R$28.462 , nos termos
do artigo 202, parágrafos 4º e 5º da Lei nº 6.404/76.
(11) PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR:
A Sociedade, em conjunto com outras empresas do Grupo Mendes Júnior, é
patrocinadora da MENDESPREV - Sociedade Previdenciária, entidade fechada de
previdência complementar, estabelecida sob a forma de sociedade civil, de caráter
não econômico e sem fins lucrativos, com autonomia administrativa e financeira,
constituída com o objetivo de assegurar aos seus beneficiários o complemento dos
proventos de aposentadoria e pensão.
A MENDESPREV adota um Plano Misto, sendo parte de Benefício Definido (Plano
Básico) e parte de Contribuição Definida (Plano Suplementar) e o “Regime Financeiro
de Capitalização” para cálculo e acumulação das reservas matemáticas necessárias
para cobrir os benefícios previstos no Plano de Benefícios. O Plano da MENDESPREV
é de solidariedade de contribuição entre as Patrocinadoras (contribuição com base
na taxa média), mas cada Patrocinadora só responde perante a Entidade Previdenciária
pelo cumprimento de seus compromissos estatutários.
Em 31 de dezembro de 2009, a MENDESPREV possui 227 participantes ativos (272 em
2008) pertencentes aos quadros da Sociedade e 44 participantes inativos aposentados
e pensionistas (41 em 2008).

(12) SEGUROS:
É política da Sociedade manter cobertura de seguros para bens do imobilizado,
responsabilidade civil e risco de engenharia, em montante considerado suficiente
para suprir qualquer perda que vier a sofrer frente aos riscos envolvidos.

(13) INSTRUMENTOS FINANCEIROS:
Não são realizadas operações envolvendo instrumentos financeiros com finalidade
especulativa. Os instrumentos financeiros registrados em contas patrimoniais em 31
de dezembro de 2009, passíveis de comparação com o valor de mercado, têm valor
contábil próximo aos valores de realização.

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente : J. Murillo Valle Mendes
Conselheiros : Eduardo Mendes Moreira

: Andréa Mendes Teixeira

DIRETORIA

Diretor Presidente : J. Murillo Valle Mendes
Diretor Vice-Presidente de
Assuntos Corporativos : Angelo Alves Mendes
Diretor Vice-Presidente de Mercado : Sérgio Cunha Mendes
Diretor de Finanças : Angelo Marcus de Lima Cota
Diretor de Engenharia : Victório Duque Semionato

RESPONSÁVEL TÉCNICO
Alexandre Magno de Pinho Freitas

CRC-MG-046.601/O–3

As contribuições mensais da Sociedade são correspondentes a 100% das contribuições
efetuadas pelos participantes, calculadas sobre a parcela do salário que ultrapassa a 20
salários unitários (em 31 de dezembro de 2009, o salário unitário base era de R$184,44),
além do aporte para cobrir o custeio do plano básico. A última reavaliação atuarial ocorreu
em 08 de fevereiro de 2010 e teve como base 31 de dezembro de 2009.
Foi efetuado, por atuário externo, levantamento dos ativos e passivos atuariais da
MENDESPREV correspondentes à Sociedade, para fins de análise dos reflexos em suas
demonstrações financeiras em virtude da aplicação da Deliberação CVM n.º 371/2000, na
base cadastral de 31 de dezembro de 2009.
A situação atuarial dos planos de previdência complementar sob patrocínio da Sociedade
é como segue:

2009 2008

Valor presente das obrigações atuariais .............................. (274.356) (180.826)
Valor justo dos ativos do plano ............................................ 161.625 143.428

Valor presente das obrigações atuariais a descoberto ........ (112.731) (37.398)
Ganhos atuariais não reconhecido ...................................... 72.210 -
Ativo líquido do plano .......................................................... (40.521) (37.398)

O ativo líquido do plano apurado, no montante de -R$40.521 (-R$37.398 em 2008), não
foram reconhecidos nas demonstrações financeiras da Sociedade, na medida em que os
critérios e previsões de reembolso ou redução nas contribuições futuras da patrocinadora
não são assegurados.
Em 31 de dezembro de 2009 e 2008, as principais premissas atuariais adotadas para
estimativa da situação do plano de benefícios previdenciários foram as seguintes:

2009 2008
Hipóteses econômicas:
Taxa de desconto da obrigação atuarial 6,00% ao ano 6,00% ao ano
Taxa de rendimento esperada sobre ativos do plano 6,00% ao ano 6,00% ao ano
Crescimento salarial 0,50% ao ano 0,50% ao ano
Fator de capacidade 97,00% 97,00%

Hipóteses biométricas
Mortalidade geral AT-83 AT-83
Entrada em invalidez Álvaro Vindas Álvaro Vindas
Mortalidades de inválidos IAPB-57 IAPB-57

As contribuições pagas pela Sociedade para a MENDESPREV, relativas ao exercício de
2009, montaram em R$2.137 (R$1.792 em 2008), reconhecidas no resultado do exercício. Continua . . .



MENDES JÚNIOR TRADING E ENGENHARIA S.A.
CNPJ nº 19.394.808/0001-29
Demonstrações Contábeis acomp anhadas do p arecer dos auditores independentes

Aos
Diretores e acionistas da
Mendes Júnior Trading e Engenharia S.A.

1. Examinamos os balanços patrimoniais da Mendes Júnior T rading e Engenharia
S.A, levantados em 31 de dezembro de 2009 e 2008 e as respectivas demonstrações
do resultado, das mutações do patrimônio líquido, dos fluxos de caixa e do valor
adicionado correspondentes aos exercícios findos naquelas datas, elaborados sob a
responsabilidade de sua administração. Nossa responsabilidade é a de expressar
uma opinião sobre essas demonstrações contábeis.

PARECER DOS AUDITORES INDEPENDENTES

2. Nossos exames foram conduzidos de acordo com as normas de auditoria

aplicáveis ao Brasil e compreenderam, entre outros procedimentos: (a) o

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o volume

de transações e os sistemas contábeis e de controles internos da empresa, (b)

a constatação, com base em testes, das evidências e dos registros que suportam

os valores e as informações contábeis divulgados e (c) a avaliação das práticas

e estimativas contábeis mais representativas adotadas pela administração da

empresa, bem como da apresentação das demonstrações contábeis tomadas

em conjunto.

3. Em nossa opinião, as demonstrações contábeis referidas no parágrafo 1 representam
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira
da Mendes Júnior T rading e Engenharia S.A , em 31 de dezembro de 2009 e 2008,
os resultados de suas operações, as mutações de seu patrimônio, os seus fluxos de
caixa e os valores adicionados nas operações correspondentes aos exercícios findos
naquelas datas, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

São Paulo, 14 de abril de 2010.

Orplan Auditores Independentes
CRC-MG - 478

Marco Aurélio Cunha de Almeida
Cont ador - CRC MG – 56.290/S-1

. . . continuação


