
CNPJ/MF nº 33.035.130/0001-19  –  NIRE 3330009043-6  –  Companhia Fechada
MAHLE HIRSCHVOGEL FORJAS S.A.

Senhores Acionistas
A Administração da MAHLE HIRSCHVOGEL Forjas S.A. em cumprimento às disposições legais, apresenta aos Senhores acionistas as Demonstrações Financeiras resumidas relativas aos exercícios fi ndos em 31 de dezembro de 2011 e 2010.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

ATIVO Nota 2011 2010      
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  1.680 1.803
 Contas a receber de clientes 4 19.885 19.796
 Contas a receber de partes relacionadas  593 1.768
 Estoques 5 15.684 16.760
 Tributos a recuperar  2.844 3.455
 Outras contas a receber  676 283      

Total do ativo circulante  41.362 43.865

Não circulante
  Imposto de renda e contribuição 
   social diferidos  5.293 13.204
  Tributos a recuperar  802 576
  Outras contas a receber  48 -
 Imobilizado 6 33.069 29.872
 Intangível  354 363      

Total do ativo não circulante  39.566 44.015

Total do ativo  80.928 87.880      

PASSIVO Nota 2011 2010      
Circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 7 6.215 22.136
 Fornecedores   8.192 6.018
 Contas a pagar a partes relacionadas  379 82
 Tributos a recolher 9 3.590 1.681
 Obrigações sociais e trabalhistas  4.482 4.157
 Juros sobre o capital próprio a pagar  63 64
 Provisões diversas  1.193 2.146
 Provisão para garantias  1.237 889
 Outras contas a pagar  2.663 3.823      
Total do passivo circulante  28.014 40.996
Não circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 7 5.620 9.880
 Contas a pagar a partes relacionadas 8 32.547 7.826
 Tributos a recolher 9 16.212 8.592
 Provisão para contingências 10 2.876 17.806
 Imposto de renda e contribuição 
  social diferidos  875 -      
  58.130 44.104
Patrimônio líquido (negativo)
 Capital social 11 54.069 54.069
 Prejuízos acumulados  (59.285) (51.289)      
Total do patrimônio líquido (negativo)  (5.216) 2.780
Total do passivo e do patrimônio 
 líquido (negativo)  80.928 87.880      

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro 

de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

 2011 2010    
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo do exercício (7.996) (6.617)
 Ajustes para:
  Depreciações e amortizações 5.018 4.660
  Juros e variações cambiais e monetárias, líquidos 5.423 5.212
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 8.786 44
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 143 (234)
  Provisão/reversão para contingências (15.405) (1.462)
  Resultado na venda de imobilizado (431) (201)
  Provisão para perdas com imobilizado e intangível (101) 145
  Provisão para perdas no estoque (740) (362)
  Provisões diversas (953) 1.247
  Provisão para garantias 348 322

 Diminuição (aumento) nas contas de ativo
  Contas a receber de clientes (232) (6.243)
  Contas a receber de partes relacionadas 1.175 (1.008)
  Estoques 2.098 2.793
  Impostos a recuperar 385 866
  Outras contas a receber (441) 827

 Aumento (diminuição) nas contas de passivo
  Fornecedores 2.174 (1.814)
  Contas a pagar a empresas relacionadas 22.522 6.974
  Salários, férias e encargos sociais a pagar 325 1.397
  Impostos e contribuições a recolher 9.529 861
  Outras contas a pagar (961) 485    

Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 30.666 7.892

Fluxo de caixa das atividades de 
 investimentos
 Adições ao imobilizado (8.052) (5.353)
 Adições ao intangível (71) (173)
 Recebimento por vendas de imobilizado 169 323    

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 investimentos (7.954) (5.203)

Fluxo de caixa das atividades de fi nanciamentos
 Ingressos de fi nanciamentos 1.832 31.972
 Amortizações de principal de fi nanciamentos (22.138) (30.013)
 Amortizações de juros de fi nanciamentos (2.328) (4.097)
 Adiantamento de clientes (201) 169    

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 fi nanciamentos (22.835) (1.969)

Acréscimo líquido em caixa e equivalentes 
 de caixa (123) 720    
 Caixa e equivalentes de caixa no início 
  do exercício 1.803 1.083
 Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
  do exercício 1.680 1.803

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(Negativo) para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro 

de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

 Capital Prejuízos
 social acumulados Total      
Saldos em 01 de janeiro de 2010 54.069 (44.672) 9.397
Prejuízo do exercício - (6.617) (6.617)      
Saldos em 31 de dezembro de 2010 54.069 (51.289) 2.780      
Prejuízo do exercício - (7.996) (7.996)      
Saldos em 31 de dezembro de 2011 54.069 (59.285) (5.216)      

Demonstrações de Resultados para os Exercícios 
fi ndos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de Reais)

 Nota 2011 2010      
   (Reclassi-
   fi cado) (*)
Receita operacional líquida  177.357 165.159
Custo das vendas 12 (162.925) (149.482)      
Lucro bruto  14.432 15.677
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas 13 (7.407) (7.869)
Despesas gerais e administrativas 14 (5.178) (5.325)
Despesas com desenvolvimento de 
 tecnologia e produtos  - (1.061)
Outras receitas operacionais 16 39.720 5.581
Outras despesas operacionais 16 (31.794) (7.607)      
Resultado antes do resultado 
 fi nanceiro e impostos  9.773 (604)
Receitas fi nanceiras 15 172 508
Despesas fi nanceiras 15 (9.155) (6.010)      
Resultado antes do imposto de renda 
 e contribuição social  790 (6.106)
Imposto de renda e contribuição 
 social correntes  - (467)
Diferidos  (8.786) (44)      
  (8.786) (511)
Prejuízo do exercício  (7.996) (6.617)      
Prejuízo básico e diluído por ação 
 emitida, em Reais  (33,15) (27,43)      
(*) Vide nota 2.e.

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
Em 19 de maio de 2008, a MAHLE Metal Leve S.A. adquiriu o controle acionário da companhia Forjas Brasileiras S.A. Indústria Metalúrgica (atualmente 
denominada MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.), com aquisição de 51% das ações ordinárias e 51% das ações preferenciais.
A MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. (“Companhia”) está constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com sede 
em Queimados, no Rio de Janeiro. A Companhia tem como atividade preponderante a fabricação de peças e produtos de aço forjado, cuja comercialização 
é voltada para a indústria automobilística.
A Companhia neste exercício apresentou defi ciência de capital de giro e consequente elevação de seu endividamento. Entretanto as demonstrações 
fi nanceiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal de negócios e com a expectativa da Administração de recuperação fi nanceira da 
companhia, através de medidas que estão sendo tomadas para redução de custos, aumento da lucratividade de suas operações, de otimização de capital 
de giro e redução do endividamento.

2. BASE DE PREPARAÇÃO
a. Declaração de conformidade com relação às normas do CPC
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), conforme pronunciamentos contábeis 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
A conclusão da preparação destas demonstrações fi nanceiras foi autorizada pela Administração em 02 de março de 2012.
b. Reclassifi cações nas demonstrações fi nanceiras comparativas
Para melhor apresentação e comparabilidade das demonstrações fi nanceiras, certos valores na demonstração dos resultados comparativos foram 
reclassifi cados conforme demonstradas a seguir:
    2010      
Demonstração do resultado  Saldo anterior Reclassifi cação Reapresentação       
Custo das vendas (a) 148.451 1.031 149.482
Despesas com vendas (a) 7.861 8 7.869
Despesas gerais e administrativas (a) 6.452 (1.127) 5.325
Despesas com tecnologia e desenvolvimento (a) 973 88 1.061
(a) Reclassifi cação do PLR para as despesas com vendas, com tecnologia e desenvolvimento e custo das vendas, anteriormente apresentado em 

despesas gerais e administrativas.
3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações fi nanceiras.
Certos valores nas demonstrações de resultado comparativo foram reclassifi cados para fi car em conformidade com a apresentação do ano corrente.

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
 2011  2010      
Mercado
Interno 20.068  20.316
Externo 508  28
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (691)  (548)      
 19.885  19.796      
5. ESTOQUES
 2011  2010      
Produtos acabados 1.747  6.421
Produtos em elaboração 8.117  5.556
Matérias-primas 6.173  5.978
Materiais auxiliares 1.694  1.592
Provisão para perdas (2.047)  (2.787)      
 15.684  16.760      
6. IMOBILIZADO
   Máquinas,   Imobili- Adianta- (-) Provisão
  Edifícios equipa-   zações mentos p/ perdas
  e cons- mentos e Móveis e Bens de em anda- a forne- com imo-
 Terrenos truções instalações utensílios transporte mento cedores bilizado Total                  
Saldo em 01 de janeiro 
 de 2010 474 375 30.499 464 402 - - - 32.214
Aquisição - - 3.990 119 371 5 868 (144) 5.209
Baixas - - (110) - (13) - - - (123)
Transferência - 67 (356) 6 283 - - - -
Depreciação/amortização - (40) (7.045) (73) (270) - - - (7.428)                  
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2010 474 402 26.978 516 773 5 868 (144) 29.872                  
Custo total 474 1.111 75.689 1.542 1.774 5 868 (144) 81.319
Depreciação acumulada - (709) (48.711) (1.026) (1.001) - - - (51.447)
Valor residual 474 402 26.978 516 773 5 868 (144) 29.872
Aquisição - - 7.643 144 235 21 9 100 8.152
Baixas (12) - (92) (34) - - - - (138)
Transferência - - (31) - 31 - - - -
Depreciação/amortização - (34) (4.404) (76) (303) - - - (4.817)                  
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2011 462 368 30.094 550 736 26 877 (44) 33.069                  
Custo total 462 1.111 76.260 1.059 2.005 26 877 (44) 81.756
Depreciação acumulada - (743) (46.166) (509) (1.269) - - - (48.687)
Valor residual 462 368 30.094 550 736 26 877 (44) 33.069
7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Encargos fi nanceiros  2011 2010       
Moeda nacional
BNDES-Finame (juros 5,50% a.a.) BRL 1.852 -
Leasing (juros entre 12,42% a 24,83% a.a.) BRL 488 1.250
Cédula de Crédito Bancário (juros entre 111,00% a 138,50% do CDI a.a.) BRL 8.542 29.044
Moeda estrangeira
FINIMP (Euribor + juros entre 1,00% a 2,70% a.a.) EUR 953 1.348
FINIMP (juros de 5,25% a.a.) EUR - 374
  11.835 32.016      
Circulante moeda nacional  5.675 21.264
Circulante moeda estrangeira  540 872      
Total do circulante  6.215 22.136      
Não circulante moeda nacional  5.207 9.030
Não circulante moeda estrangeira  413 850      
Total do não circulante  5.620 9.880      
A Administração da Companhia está permanentemente empenhada com as instituições fi nanceiras no sentido de buscar fontes competitivas para 
fi nanciamentos de suas operações.

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.

8. CONTAS A PAGAR A PARTES RELACIONADAS
Referem-se a operações de empréstimos de capital de giro junto à sua 
controladora MAHLE Metal Leve S.A. no montante de R$ 32.547 (R$ 7.826 
em 2010), com juros praticados no mercado correspondente a 107% do CDI.

9. TRIBUTOS A RECOLHER
 2011 2010    
Circulante
 INSS parcelado 1.102 -
 ICMS a recolher 713 648
 Cofi ns a recolher 439 413
 Cofi ns parcelado 407 -
 PIS parcelado 325 -
 Outros impostos a recolher 139 192
 IR/CS parcelado 121 -
 ICMS parcelado 113 253
 PIS a recolher 96 90
 IPI a recolher 77 85
 IPI parcelado 58 -    
 3.590 1.681    
Não circulante
 INSS parcelado 6.946 7.780
 Cofi ns parcelado 3.766 406
 PIS parcelado 3.614 90
 IR/CS parcelado 1.433 9
 IPI parcelado 453 173
 ICMS parcelado - 134    
 16.212 8.592    
10. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e 
tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa 
como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos 
judiciais. As respectivas provisões para contingências foram constituídas, 

considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, para os processos 
cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos foi avaliada como 
provável. A Administração acredita que a resolução destas questões não 
produzirá efeito signifi cativamente diferente do montante provisionado.

11. CAPITAL SOCIAL
O capital social, em 31 de dezembro de 2011 e 2010 é de R$ 54.069, e 
está representado por 161.587.010 ações ordinárias e 79.656.960 ações 
preferenciais, distribuídas como segue:
 Ações Ações 
 ordinárias preferenciais Total      
MAHLE Metal Leve S.A. 82.409.374 40.625.052 123.034.426
HIRSCHVOGEL 
 Umformtechnik GmbH 79.177.636 39.031.908 118.209.544      
Total 161.587.010 79.656.960 241.243.970      
12. CUSTO DAS VENDAS
Os custos das vendas são compostos das matérias-primas e demais 
materiais necessários para a produção dos nossos produtos. No segmento 
de produtos forjados a principal matéria-prima são aços em barras. Outros 
insumos de produção incluem energia elétrica, combustíveis, gás natural, 
gás liquefeito de petróleo (GLP), embalagens de plástico, madeira, papel 
e papelão.
Esta conta inclui também a mão de obra direta (ex. trabalhadores de fábrica) 
e indiretamente (ex. áreas de manutenção, engenharia e ferramentaria) 
envolvida em nossa atividade operacional.
Na conta de custos das vendas também é contabilizada a depreciação de 
máquinas e equipamentos utilizados no processo de produção.

13. DESPESAS COM VENDAS
As despesas com vendas englobam, principalmente, despesas de pessoal 
relacionadas à equipe de vendas bem como comissões sobre vendas, fretes, 
taxas aduaneiras e propaganda.

14. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Despesas gerais e administrativas são compostas principalmente de salários, 
encargos e benefícios do pessoal administrativo e serviços profi ssionais 
terceirizados.

15. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
 2011 2010      
Receitas fi nanceiras
 Variações cambiais, líquidas 88 391
 Juros 44 108
 Variações monetárias ativas 29 -
 Outras 11 9      
 172 508
Despesas fi nanceiras
 Juros (*) (8.588) (3.989)
 Variações monetárias passivas (521) (1.926)
 Outras (46) (95)      
 (9.155) (6.010)
Resultado fi nanceiro, líquido (8.983) (5.502)      
(*) Do montante de R$ (8.588) em 2011, R$ (2.663) refere-se aos juros dos 

débitos consolidados no REFIS.

16. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
 2011 2010      
Outras receitas operacionais
REFIS (*) 35.111 -
Ganhos na alienação de bens 2.457 278
Reversão para riscos e contingências 1.492 5.119
Reversão para passivo ambiental 370 -
Impostos recuperados 49 54
Reversão para perdas com produtos - 104
Outras receitas 241 26      
 39.720 5.581
Outras despesas operacionais
REFIS (**) (28.894) -
Provisão para riscos e contingências (888) (4.090)
Provisão para garantia da qualidade de produtos (800) (2.652)
Provisão para perdas com produtos (425) -
Provisão de crédito para liquidação duvidosa (58) (40)
Outras despesas (729) (825)      
 (31.794) (7.607)
 7.926 (2.026)      
(*) Referem-se à reversão da provisão fi scal e aos benefícios (redução 

de multa e juros e utilização de prejuízo fi scal) obtidos quando da 
consolidação dos débitos junto a Receita Federal.

(**) Referem-se aos débitos (PIS, Cofi ns, IRPJ, CSLL e INSS) consolidados 
junto à Receita Federal.

Nota: Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas a íntegra das Demonstrações Financeiras, com o Parecer da KPMG Auditores Independentes, na sede social da Companhia. Conselho de Administração: Efetivos: José 
Milton Magri Laugênio, Dr. Rudolf Paulik, Dr. Dirk Steffen Landgrebe, Frank Michael Anisits. Suplentes: Claus Hoppen, Marcelo Benevenuto Jardim, Armin Bernhard Ihle, Josef Xavier Baumeister. Diretor-Presidente: Jayr dos Reis 
Junior e Diretor sem designação específi ca: José Milton Magri Laugênio. Contador: Reinaldo Radaic – CRC – 1 SP 164064/O-4 S-RJ.
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Senhores Acionistas
A Administração da MAHLE HIRSCHVOGEL Forjas S.A. em cumprimento às disposições legais, apresenta aos Senhores acionistas as Demonstrações Financeiras resumidas relativas aos exercícios fi ndos em 31 de 
dezembro de 2011 e 2010.

Balanços Patrimoniais em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

ATIVO Nota 2011 2010      
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa  1.680 1.803
 Contas a receber de clientes 4 19.885 19.796
 Contas a receber de partes 
  relacionadas  593 1.768
 Estoques 5 15.684 16.760
 Tributos a recuperar  2.844 3.455
 Outras contas a receber  676 283      

Total do ativo circulante  41.362 43.865

Não circulante
  Imposto de renda e contribuição 
   social diferidos  5.293 13.204
  Tributos a recuperar  802 576
  Outras contas a receber  48 -
 Imobilizado 6 33.069 29.872
 Intangível  354 363      

Total do ativo não circulante  39.566 44.015

Total do ativo  80.928 87.880      

PASSIVO Nota 2011 2010      
Circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 7 6.215 22.136
 Fornecedores   8.192 6.018
 Contas a pagar a partes relacionadas  379 82
 Tributos a recolher 9 3.590 1.681
 Obrigações sociais e trabalhistas  4.482 4.157
 Juros sobre o capital próprio a pagar  63 64
 Provisões diversas  1.193 2.146
 Provisão para garantias  1.237 889
 Outras contas a pagar  2.663 3.823      
Total do passivo circulante  28.014 40.996
Não circulante
 Empréstimos e fi nanciamentos 7 5.620 9.880
 Contas a pagar a partes relacionadas 8 32.547 7.826
 Tributos a recolher 9 16.212 8.592
 Provisão para contingências 10 2.876 17.806
 Imposto de renda e contribuição social 
  diferidos  875 -      
  58.130 44.104
Patrimônio líquido (negativo)
 Capital social 11 54.069 54.069
 Prejuízos acumulados  (59.285) (51.289)      
Total do patrimônio líquido (negativo)  (5.216) 2.780
Total do passivo e do patrimônio líquido 
 (negativo)  80.928 87.880      

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro 

de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

 2011 2010    
Fluxo de caixa das atividades operacionais
 Prejuízo do exercício (7.996) (6.617)
 Ajustes para:
  Depreciações e amortizações 5.018 4.660
  Juros e variações cambiais e monetárias, 
   líquidos 5.423 5.212
  Imposto de renda e contribuição social diferidos 8.786 44
  Provisão para créditos de liquidação duvidosa 143 (234)
  Provisão/reversão para contingências (15.405) (1.462)
  Resultado na venda de imobilizado (431) (201)
  Provisão para perdas com imobilizado e 
   intangível (101) 145
  Provisão para perdas no estoque (740) (362)
  Provisões diversas (953) 1.247
  Provisão para garantias 348 322

 Diminuição (aumento) nas contas de ativo
  Contas a receber de clientes (232) (6.243)
  Contas a receber de partes relacionadas 1.175 (1.008)
  Estoques 2.098 2.793
  Impostos a recuperar 385 866
  Outras contas a receber (441) 827

 Aumento (diminuição) nas contas de passivo
  Fornecedores 2.174 (1.814)
  Contas a pagar a empresas relacionadas 22.522 6.974
  Salários, férias e encargos sociais a pagar 325 1.397
  Impostos e contribuições a recolher 9.529 861
  Outras contas a pagar (961) 485    

Caixa líquido proveniente das atividades 
 operacionais 30.666 7.892

Fluxo de caixa das atividades de 
 investimentos
 Adições ao imobilizado (8.052) (5.353)
 Adições ao intangível (71) (173)
 Recebimento por vendas de imobilizado 169 323    

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 investimentos (7.954) (5.203)

Fluxo de caixa das atividades de 
 fi nanciamentos
 Ingressos de fi nanciamentos 1.832 31.972
 Amortizações de principal de fi nanciamentos (22.138) (30.013)
 Amortizações de juros de fi nanciamentos (2.328) (4.097)
 Adiantamento de clientes (201) 169    

Caixa líquido utilizado nas atividades de 
 fi nanciamentos (22.835) (1.969)

Acréscimo líquido em caixa e equivalentes 
 de caixa (123) 720    
 Caixa e equivalentes de caixa no início 
  do exercício 1.803 1.083
 Caixa e equivalentes de caixa no fi nal 
  do exercício 1.680 1.803

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
(Negativo) para os Exercícios fi ndos em 31 de Dezembro 

de 2011 e 2010 (Em milhares de Reais)

 Capital Prejuízos 
 social acumulados Total      
Saldos em 01 de janeiro de 2010 54.069 (44.672) 9.397
Prejuízo do exercício - (6.617) (6.617)      
Saldos em 31 de dezembro de 2010 54.069 (51.289) 2.780      
Prejuízo do exercício - (7.996) (7.996)      
Saldos em 31 de dezembro de 2011 54.069 (59.285) (5.216)      

Demonstrações de Resultados para os Exercícios 
fi ndos em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de Reais)

 Nota 2011 2010      
   (Reclassi-
   fi cado) (*)
Receita operacional líquida  177.357 165.159
Custo das vendas 12 (162.925) (149.482)      
Lucro bruto  14.432 15.677
Receitas (despesas) operacionais
Despesas de vendas 13 (7.407) (7.869)
Despesas gerais e administrativas 14 (5.178) (5.325)
Despesas com desenvolvimento de 
 tecnologia e produtos  - (1.061)
Outras receitas operacionais 16 39.720 5.581
Outras despesas operacionais 16 (31.794) (7.607)      
Resultado antes do resultado 
 fi nanceiro e impostos  9.773 (604)
Receitas fi nanceiras 15 172 508
Despesas fi nanceiras 15 (9.155) (6.010)      
Resultado antes do imposto de renda 
 e contribuição social  790 (6.106)
Imposto de renda e contribuição 
 social correntes  - (467)
Diferidos  (8.786) (44)      
  (8.786) (511)
Prejuízo do exercício  (7.996) (6.617)      
Prejuízo básico e diluído por ação 
 emitida, em Reais  (33,15) (27,43)      
(*) Vide nota 2.e.

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
Em 19 de maio de 2008, a MAHLE Metal Leve S.A. adquiriu o controle acionário da companhia Forjas Brasileiras S.A. Indústria Metalúrgica (atualmente 
denominada MAHLE Hirschvogel Forjas S.A.), com aquisição de 51% das ações ordinárias e 51% das ações preferenciais.
A MAHLE Hirschvogel Forjas S.A. (“Companhia”) está constituída sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, domiciliada no Brasil, com 
sede em Queimados, no Rio de Janeiro. A Companhia tem como atividade preponderante a fabricação de peças e produtos de aço forjado, cuja 
comercialização é voltada para a indústria automobilística.
A Companhia neste exercício apresentou defi ciência de capital de giro e consequente elevação de seu endividamento. Entretanto as demonstrações 
fi nanceiras foram preparadas no pressuposto da continuidade normal de negócios e com a expectativa da Administração de recuperação fi nanceira 
da companhia, através de medidas que estão sendo tomadas para redução de custos, aumento da lucratividade de suas operações, de otimização 
de capital de giro e redução do endividamento.

2. BASE DE PREPARAÇÃO
a. Declaração de conformidade com relação às normas do CPC
As demonstrações fi nanceiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP), conforme pronunciamentos 
contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC).
A conclusão da preparação destas demonstrações fi nanceiras foi autorizada pela Administração em 02 de março de 2012.
b. Reclassifi cações nas demonstrações fi nanceiras comparativas
Para melhor apresentação e comparabilidade das demonstrações fi nanceiras, certos valores na demonstração dos resultados comparativos foram 
reclassifi cados conforme demonstradas a seguir:
    2010      
Demonstração do resultado  Saldo anterior Reclassifi cação Reapresentação       
Custo das vendas (a) 148.451 1.031 149.482
Despesas com vendas (a) 7.861 8 7.869
Despesas gerais e administrativas (a) 6.452 (1.127) 5.325
Despesas com tecnologia e desenvolvimento (a) 973 88 1.061
(a) Reclassifi cação do PLR para as despesas com vendas, com tecnologia e desenvolvimento e custo das vendas, anteriormente apresentado em 

despesas gerais e administrativas.

3. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTÁBEIS
As políticas contábeis têm sido aplicadas de maneira consistente a todos os períodos apresentados nessas demonstrações fi nanceiras.
Certos valores nas demonstrações de resultado comparativo foram reclassifi cados para fi car em conformidade com a apresentação do ano corrente.

4. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
 2011  2010      
Mercado
Interno 20.068  20.316
Externo 508  28
Provisão para créditos de liquidação duvidosa (691)  (548)      
 19.885  19.796      
5. ESTOQUES
 2011  2010      
Produtos acabados 1.747  6.421
Produtos em elaboração 8.117  5.556
Matérias-primas 6.173  5.978
Materiais auxiliares 1.694  1.592
Provisão para perdas (2.047)  (2.787)      
 15.684  16.760      
6. IMOBILIZADO
   Máquinas,   Imobili- Adianta- (-) Provisão
  Edifícios equipa-   zações mentos p/ perdas
  e cons- mentos e Móveis e Bens de em anda- a forne- com imo-
 Terrenos truções instalações utensílios transporte mento cedores bilizado Total                  
Saldo em 01 de janeiro 
 de 2010 474 375 30.499 464 402 - - - 32.214
Aquisição - - 3.990 119 371 5 868 (144) 5.209
Baixas - - (110) - (13) - - - (123)
Transferência - 67 (356) 6 283 - - - -
Depreciação/amortização - (40) (7.045) (73) (270) - - - (7.428)                  
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2010 474 402 26.978 516 773 5 868 (144) 29.872                  
Custo total 474 1.111 75.689 1.542 1.774 5 868 (144) 81.319
Depreciação acumulada - (709) (48.711) (1.026) (1.001) - - - (51.447)
Valor residual 474 402 26.978 516 773 5 868 (144) 29.872
Aquisição - - 7.643 144 235 21 9 100 8.152
Baixas (12) - (92) (34) - - - - (138)
Transferência - - (31) - 31 - - - -
Depreciação/amortização - (34) (4.404) (76) (303) - - - (4.817)                  
Saldo em 31 de dezembro 
 de 2011 462 368 30.094 550 736 26 877 (44) 33.069                  
Custo total 462 1.111 76.260 1.059 2.005 26 877 (44) 81.756
Depreciação acumulada - (743) (46.166) (509) (1.269) - - - (48.687)
Valor residual 462 368 30.094 550 736 26 877 (44) 33.069

7. EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS
Encargos fi nanceiros  2011 2010       
Moeda nacional
BNDES-Finame (juros 5,50% a.a.) BRL 1.852 -
Leasing (juros entre 12,42% a 24,83% a.a.) BRL 488 1.250
Cédula de Crédito Bancário (juros entre 111,00% a 138,50% do CDI a.a.) BRL 8.542 29.044
Moeda estrangeira
FINIMP (Euribor + juros entre 1,00% a 2,70% a.a.) EUR 953 1.348
FINIMP (juros de 5,25% a.a.) EUR - 374
  11.835 32.016      

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras. As notas explicativas são parte integrante das demonstrações fi nanceiras.
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8. CONTAS A PAGAR A PARTES RELACIONADAS
Referem-se a operações de empréstimos de capital de giro junto à 
sua controladora MAHLE Metal Leve S.A. no montante de R$ 32.547 
(R$ 7.826 em 2010), com juros praticados no mercado correspondente 
a 107% do CDI.

9. TRIBUTOS A RECOLHER
 2011 2010    
Circulante
 INSS parcelado 1.102 -
 ICMS a recolher 713 648
 Cofi ns a recolher 439 413
 Cofi ns parcelado 407 -
 PIS parcelado 325 -
 Outros impostos a recolher 139 192
 IR/CS parcelado 121 -
 ICMS parcelado 113 253
 PIS a recolher 96 90
 IPI a recolher 77 85
 IPI parcelado 58 -    
 3.590 1.681    
Não circulante
 INSS parcelado 6.946 7.780
 Cofi ns parcelado 3.766 406
 PIS parcelado 3.614 90
 IR/CS parcelado 1.433 9
 IPI parcelado 453 173
 ICMS parcelado - 134    
 16.212 8.592    

10. PROVISÃO PARA CONTINGÊNCIAS
A Companhia é parte envolvida em processos cíveis, trabalhistas e 
tributários, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa 
como na judicial, as quais, quando aplicáveis, são amparadas por 
depósitos judiciais. As respectivas provisões para contingências foram 

constituídas, considerando a estimativa feita pelos assessores jurídicos, 
para os processos cuja probabilidade de perda nos respectivos desfechos 
foi avaliada como provável. A Administração acredita que a resolução 
destas questões não produzirá efeito signifi cativamente diferente do 
montante provisionado.

11. CAPITAL SOCIAL
O capital social, em 31 de dezembro de 2011 e 2010 é de R$ 54.069, e 
está representado por 161.587.010 ações ordinárias e 79.656.960 ações 
preferenciais, distribuídas como segue:
 Ações Ações 
 ordinárias preferenciais Total      
MAHLE Metal Leve S.A. 82.409.374 40.625.052 123.034.426
HIRSCHVOGEL 
 Umformtechnik GmbH 79.177.636 39.031.908 118.209.544      
Total 161.587.010 79.656.960 241.243.970      

12. CUSTO DAS VENDAS
Os custos das vendas são compostos das matérias-primas e demais 
materiais necessários para a produção dos nossos produtos. No 
segmento de produtos forjados a principal matéria-prima são aços 
em barras. Outros insumos de produção incluem energia elétrica, 
combustíveis, gás natural, gás liquefeito de petróleo (GLP), embalagens 
de plástico, madeira, papel e papelão.
Esta conta inclui também a mão de obra direta (ex. trabalhadores 
de fábrica) e indiretamente (ex. áreas de manutenção, engenharia e 
ferramentaria) envolvida em nossa atividade operacional.
Na conta de custos das vendas também é contabilizada a depreciação de 
máquinas e equipamentos utilizados no processo de produção.

13. DESPESAS COM VENDAS
As despesas com vendas englobam, principalmente, despesas de pessoal 
relacionadas à equipe de vendas bem como comissões sobre vendas, 
fretes, taxas aduaneiras e propaganda.

Notas Explicativas das Demonstrações Financeiras (Em milhares de Reais)

14. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS
Despesas gerais e administrativas são compostas principalmente de 
salários, encargos e benefícios do pessoal administrativo e serviços 
profi ssionais terceirizados.

15. RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO
 2011 2010      
Receitas fi nanceiras
 Variações cambiais, líquidas 88 391
 Juros 44 108
 Variações monetárias ativas 29 -
 Outras 11 9      
 172 508
Despesas fi nanceiras
 Juros (*) (8.588) (3.989)
 Variações monetárias passivas (521) (1.926)
 Outras (46) (95)      
 (9.155) (6.010)
Resultado fi nanceiro, líquido (8.983) (5.502)      
(*) Do montante de R$ (8.588) em 2011, R$ (2.663) refere-se aos juros 

dos débitos consolidados no REFIS.

16. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS, LÍQUIDAS
 2011 2010      
Outras receitas operacionais
REFIS (*) 35.111 -
Ganhos na alienação de bens 2.457 278
Reversão para riscos e contingências 1.492 5.119
Reversão para passivo ambiental 370 -
Impostos recuperados 49 54
Reversão para perdas com produtos - 104
Outras receitas 241 26      
 39.720 5.581
Outras despesas operacionais
REFIS (**) (28.894) -
Provisão para riscos e contingências (888) (4.090)
Provisão para garantia da qualidade de produtos (800) (2.652)
Provisão para perdas com produtos (425) -
Provisão de crédito para liquidação duvidosa (58) (40)
Outras despesas (729) (825)      
 (31.794) (7.607)
 7.926 (2.026)      
(*) Referem-se à reversão da provisão fi scal e aos benefícios (redução 

de multa e juros e utilização de prejuízo fi scal) obtidos quando da 
consolidação dos débitos junto a Receita Federal.

(**) Referem-se aos débitos (PIS, Cofi ns, IRPJ, CSLL e INSS) 
consolidados junto à Receita Federal.

Nota: Encontra-se à disposição dos Senhores Acionistas a íntegra das Demonstrações Financeiras, com o Parecer da KPMG Auditores Independentes, na sede social da Companhia. Conselho de Administração: Efetivos: 
José Milton Magri Laugênio, Dr. Rudolf Paulik, Dr. Dirk Steffen Landgrebe, Frank Michael Anisits. Suplentes: Claus Hoppen, Marcelo Benevenuto Jardim, Armin Bernhard Ihle, Josef Xavier Baumeister. Diretor-Presidente: 
Jayr dos Reis Junior e Diretor sem designação específi ca: José Milton Magri Laugênio. Contador: Reinaldo Radaic – CRC – 1 SP 164064/O-4 S-RJ.

...continuação

  2011 2010      
Circulante moeda nacional  5.675 21.264
Circulante moeda estrangeira  540 872      
Total do circulante  6.215 22.136      
Não circulante moeda nacional  5.207 9.030
Não circulante moeda estrangeira  413 850      
Total do não circulante  5.620 9.880      

A Administração da Companhia está permanentemente empenhada com as instituições fi nanceiras no sentido de buscar fontes competitivas para 
fi nanciamentos de suas operações.
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