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LAUDO DE AVALIAÇÃO
KPMG Auditores Independentes, com sede na Rua Dr. Renato Paes de
Barros, nº 33, São Paulo, Capital, devidamente inscrita no CGC sob o
nº 57.755.217/0001-29 e no CRC 2SP014428/O-6, neste ato representada pelo
seu sócio Pedro Augusto de Melo, brasileiro, casado, contador, inscrito no CPF
sob o nº 011.512.108-03, portador da carteira de identidade do Conselho
Regional de Contabilidade CRC 1SP113939/O-8, designada, conforme
Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações datado de 09 de novembro
de

2007,

pelos

administradores

da

Ultrapar

Participações

S.A.

(“ULTRAPAR”), com sede na Avenida Brigadeiro Luiz Antonio, 1.343 - São
Paulo, São Paulo, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 33.256.439/0001-39,
da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga (“DPPI”), sede na
Avenida Dolorez Alcaraz Caldas, 90 - Porto Alegre, Rio Grande do Sul,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 92.689.256/0001-76, da Companhia
Brasileira de Petróleo Ipiranga (“CBPI”), sede na Rua Francisco Eugênio,
329 - Rio de Janeiro - Rio de Janeiro, devidamente inscrita no CNPJ sob o
nº 33.069.766/0001-81 e da Refinaria de Petróleo Ipiranga (“RPI”), sede Rua
Eng. Heitor Amaro Barcellos, 551 - Rio Grande - Rio Grande do Sul,
devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 94.845.674/0001-30, ad-referendum da
A.G.E. a ser realizada pelos acionistas dessas sociedades, para funcionar
como perita avaliadora das ações de emissão da RPI, da CBPI, da DPPI e da
ULTRAPAR, com base no seu valor patrimonial contábil, conforme balanços de
30 de setembro de 2007 dessas empresas, vem por meio deste apresentar os
resultados do seu trabalho.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira
e firma-membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e
afiliadas à KPMG International, uma cooperativa suíça.

KPMG Auditores Independentes is a Brazilian entity and a member firm
of the KPMG network of independent member firms affiliated with
KPMG International, a Swiss cooperative.

ABCD
-3-

1 - Objetivo

O presente laudo é emitido com o objetivo exclusivo de fazer parte do processo
de incorporação de ações de emissão das companhias Distribuidora de
Produtos de Petróleo Ipiranga, Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga e
Refinaria de Petróleo Ipiranga, pela Ultrapar Participações S.A., na forma do
Artigo 252 da Lei das S.A.

2 - Alcance dos trabalhos

Em cumprimento ao Protocolo e Justificação de Incorporação de Ações acima
citado, foram utilizados os critérios de avaliação contábil previstos nos
arts. 183 e 184, da Lei nº 6.404/76, para avaliar as contas do ativo e do passivo
do balanço patrimonial da Refinaria de Petróleo Ipiranga, na data base de 30
de setembro de 2007 (anexo), para fins de avaliação do valor patrimonial
contábil das ações dessa sociedade.

3 - Exames efetuados e data-base

A presente avaliação foi efetuada pelo confronto dos saldos ativos e passivos
constantes dos balanços patrimoniais de 30 de setembro de 2007 das referidas
sociedades, com os seus livros e documentos, e confirmação, através da
aplicação de testes, da adoção, por essa sociedade, dos critérios de avaliação
contábil das contas dos ativos e dos passivos, previstos nos arts. 183 e 184, da
Lei nº 6.404/76.
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4 - Resultado da avaliação

Com base nos exames efetuados, descritos no item 3, concluímos que o patrimônio
líquido contábil da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. em 30 de setembro de 2007,
para fins do objetivo descrito no item 1 e segundo os critérios de avaliação descritos
no item 2, é de R$ 769.503.076,33, representado por 9.982.404 ações ordinárias e
19.617.596 ações preferenciais, que resulta no valor patrimonial contábil por ação de
R$ 26,00.

Esse patrimônio está representado por contas ativas e passivas, conforme
demonstrado no balanço anexo.

Adicionalmente, em atendimento aos requisitos da Comissão de Valores Mobiliários,
informamos que:
a) de acordo com as normas profissionais estabelecidas pelo Conselho Federal de
Contabilidade, não temos conhecimento de conflito de interesse, direto ou indireto,
tampouco de qualquer outra circunstância que represente conflito de interesse em
relação aos serviços que foram por nós prestados e que estão acima descritos; e
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b) Não temos conhecimento de nenhuma ação do controlador ou dos administradores
da Companhia com objetivo de direcionar, limitar, dificultar ou praticar quaisquer
atos que tenham ou possam ter comprometido o acesso, a utilização ou o
conhecimento de informações, bens, documentos ou metodologias de trabalho
relevantes para a qualidade das respectivas conclusões.

Rio Grande, 9 de novembro de 2007

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/F-RS

Wladimir Omiechuk
Contador CRC 1RS041241/O-2
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Parecer dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Rio Grande - RS

1. Examinamos o balanço patrimonial da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. levantado em 30
de setembro de 2007, e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do
patrimônio líquido e das origens e aplicações de recursos, correspondentes ao período de 9
meses findo naquela data, elaborados sob a responsabilidade de sua Administração. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras.
2. Nosso exame foi conduzido de acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil e
compreendeu: (a) o planejamento dos trabalhos, considerando a relevância dos saldos, o
volume de transações e os sistemas contábil e de controles internos da Companhia; (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 das estimativas contábeis
mais representativas adotadas pela Administração da Companhia, bem como da apresentação
das demonstrações financeiras tomadas em conjunto.
3. Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas representam,
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. em 30 de setembro de 2007, o resultado de suas
operações, as mutações do seu patrimônio líquido e as origens e aplicações de seus recursos,
correspondentes ao período de 9 meses findo naquela data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.
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4. Este relatório foi elaborado consoante à Instrução CVM n° 319, de 3 de dezembro de 1999,
que requer que as demonstrações financeiras que servem de base para operações de
incorporação, fusão ou cisão de companhias abertas sejam examinadas por auditores
independentes, não requerendo, no entanto, que a auditoria abranja o conjunto das
demonstrações financeiras exigidas pela legislação societária e normas da Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.

9 de novembro de 2007

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/F-RS

Wladimir Omiechuk
Contador CRC 1RS041241/O-2

Alexandre Heinermann
Contador CRC 1SP228175/O-0-S-RS
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.

Balanço patrimonial
em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e bancos
Clientes
Estoques
Impostos a recuperar
Partes relacionadas
Despesas do exercício seguinte
Demais contas a receber

Nota

Passivo

28.616
1.782
77.665
16.796
17.726
498
54

4
6
7
5

143.137

Nota

Circulante
Empréstimos e financiamentos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Dividendos propostos a pagar
Partes Relacionadas
Provisões para contingência
Benefício pós-emprego
Demais contas a pagar

11

12
5
13
15

Não circulante
Realizável a longo prazo
Depósitos judiciais
Demais contas a receber

84.661
394
2.194
14.874
342
37.671
434
3.857
241
144.668

13

286
134
420

Permanente
Investimentos

9

798.097

Imobilizado

10

35.077

Não circulante
Exigível a longo prazo
Provisão para contingência
Benefício pós-emprego
Impostos e contribuições a recolher

13
15
12

664
36.589
25.306
62.559

833.174
833.594

16

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de reavaliação
Reservas de lucros
Lucros acumulados

475.000
6.186
96.112
192.206
769.504

Total do ativo

976.731

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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976.731

Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Demonstração do resultado
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais, exceto lucro líquido por ação)

Nota
Receita bruta de vendas e serviços
Impostos sobre vendas e serviços

898.574
(287.097)

Receita líquida de vendas e serviços
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados

611.477
(573.945)

Lucro bruto

37.532

Despesas operacionais
Com vendas e comerciais
Gerais e administrativas

(6.101)
(17.494)

Lucro operacional antes do resultado financeiro
Resultado financeiro, líquido

18

13.937
(7.181)

Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial

185.024

Lucro operacional
Resultado não operacional

191.780
426

Lucro líquido do período

192.206

Lucro líquido por ação - R$

6,49

Quantidade de ações ao final do período

29.600.000

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais)

Reservas de lucros
Capital
social

Reserva de
reavaliação

Legal

Estatutárias

Lucros
a realizar

Lucros
acumulados

Total

Saldos em 1° de janeiro de 2007

365.000

6.186

18.876

109.067

78.171

-

577.300

Aumento de capital com reservas

110.000

(933)

(109.067)

-

-

-

Lucro líquido do período

-

-

-

-

-

192.206

192.206

Outros

-

-

(1)

-

(1)

-

(2)

475.000

6.186

17.942

-

78.170

192.206

769.504

Saldos em 30 de setembro de 2007

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Demonstração das origens e aplicações de recursos
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais)

Origens de recursos
Das operações sociais
Lucro líquido do período

192.206

Itens que não afetam o capital circulante líquido
Equivalência patrimonial de participação em sociedades
controladas e coligadas
Depreciação e amortização
Provisão para contingências
Provisão para benefícios pós-emprego

(185.024)
2.647
(184)
697
10.342

De terceiros
Redução do realizável a longo prazo

11

Total das origens

10.353

Aplicações de recursos
No ativo permanente
Imobilizado

452

Total das aplicações

452

Aumento do capital circulante líquido

9.901

Variações no capital circulante
Ativo circulante
No fim do período
No início do período

143.137
149.607
(6.470)

Passivo circulante
No fim do período
No início do período

144.668
161.039
(16.371)

Aumento do capital circulante líquido

9.901

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais)

1

Contexto operacional
A Companhia é uma sociedade de capital aberto, com ações negociadas na Bolsa de Valores de
São Paulo.
A Companhia tem como principal atividade o refino de petróleo e a comercialização de seus
derivados.

2

Apresentação das demonstrações financeiras
Dada a necessidade específica de utilização das informações financeiras e contábeis para um
processo de incorporação de ações, essas demonstrações financeiras foram preparadas
exclusivamente para o período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007, não sendo
requerida a apresentação de demonstrações financeiras consolidadas e comparativas.

3

Sumário das principais práticas contábeis
As principais práticas contábeis adotadas pela Companhia na elaboração das demonstrações
financeiras são as seguintes:
a. Aplicações financeiras
Estão demonstradas ao custo, acrescido das remunerações contratadas e reconhecidas
proporcionalmente até a data das demonstrações financeiras, que não excedem o valor de
mercado.
b. Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A administração da Companhia possui conhecimento individualizado do perfil de crédito de
seus clientes, propiciando a aferição da capacidade de pagamento dos mesmos. Assim,
quando aplicável, a provisão está constituída em montante considerado suficiente para cobrir
as perdas estimadas na realização dos créditos.
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

c. Estoques
São demonstrados ao menor valor entre o custo médio de aquisição ou fabricação e o preço
de mercado ou valor líquido de realização.
d. Investimentos em controladas e coligadas
São avaliados pelo método de equivalência patrimonial e o resultado da avaliação tem como
contrapartida uma conta de resultado operacional. O ágio na aquisição de investimentos é
amortizado em 10 anos, prazo projetado de realização.
e. Imobilizado
Está registrado ao custo de aquisição ou construção. A depreciação é calculada pelo método
linear, com base em taxas determinadas em função do prazo de vida útil-econômica estimada
dos bens.
f.

Empréstimos e financiamentos
Estão apresentados pelo valor do principal, acrescido dos encargos financeiros incorridos pro
rata temporis até a data das demonstrações financeiras. Os empréstimos em moeda
estrangeira foram convertidos para reais pelas taxas de câmbio vigentes na data das
demonstrações financeiras.

g. Imposto de renda e contribuição social
Os encargos tributários são calculados com base na alíquota de imposto de renda de 15%,
acrescido do adicional de 10%, e de contribuição social de 9%.
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

h. Provisão para contingências
As provisões para contingências são constituídas para os riscos contingentes com expectativa
de “perda provável”, com base na opinião dos administradores e consultores jurídicos
internos e externos, sendo os valores registrados com base nas estimativas dos custos dos
desfechos dos processos.
i.

Compromisso atuarial com benefícios pós-emprego
Os compromissos atuariais com os planos de benefícios pós-emprego concedidos e a
conceder a empregados, aposentados e pensionistas (líquidos dos ativos garantidores do
plano) são provisionados com base em cálculo atuarial elaborado por atuário independente,
de acordo com o método da unidade de crédito projetada.

j.

Demais ativos e passivos
Os demais ativos e passivos, classificados no circulante e no longo prazo, obedecem ao prazo
de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos estão apresentados pelo
valor de custo ou realização e por valores conhecidos e calculáveis, respectivamente,
incluindo quando aplicável os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais.

k. Juros sobre o capital próprio
Os juros sobre o capital próprio recebidos ou pagos/provisionados são contabilizados como
receita e despesa financeira, respectivamente. Para efeito de apresentação das demonstrações
financeiras, por se tratar em essência de dividendos, foram reclassificados para as contas de
investimentos e lucros acumulados, respectivamente. Os juros pagos/provisionados são
calculados dentro dos limites estabelecidos pela Lei nº 9.249/95 com base na aplicação da
taxa de juros de longo prazo - TJLP sobre o patrimônio líquido, e são pagos em substituição
ou complemento ao dividendo obrigatório previsto no Estatuto Social da Companhia.
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

l.

Apuração do resultado
As receitas de vendas de produtos são reconhecidas quando os riscos e benefícios
significativos relacionados com a propriedade do bem são transferidos para o comprador. A
receita pela venda de serviços é reconhecida no momento em que se completa a prestação do
serviço. As demais receitas, despesas e custos são reconhecidos quando incorridos e/ou
realizados. O resultado inclui os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais, a
índices e taxas oficiais, incidentes sobre os ativos e passivos circulantes e não circulantes e,
quando aplicável, os efeitos de ajustes de ativos para o valor de mercado ou de realização.

m. Uso de estimativas
A elaboração de demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer que a elaboração de estimativas e a consideração de premissas por parte da
Administração da Companhia que afetam os valores dos ativos e passivos apresentados na
data das demonstrações financeiras, bem como os valores das receitas, dos custos e das
despesas dos exercícios apresentados. Embora essas estimativas estejam baseadas no melhor
conhecimento disponível da Administração com relação a eventos presentes e futuros, os
resultados reais podem diferir dessas estimativas.

4

Contas a receber de clientes
Mercado nacional:
Duplicatas a receber

1.782
1.782
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

5

Partes relacionadas
As transações realizadas entre as controladas da Companhia e desta com outras partes
relacionadas são efetuadas em condições de preços e prazos similares aos praticados com
terceiros e estão demonstradas a seguir:
Empresas
Ipiranga Química S.A.
Copesul - Companhia Petroquímica do Sul
Copesul International Trading Inc.
Distribuidora de Produtos de Petróleo
Ipiranga S.A.
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Isatec - Pesquisa, Desenvolvimento e Análises
Químicas Ltda.
Tropical Transportes Ipiranga Ltda.
Alberto Pasqualini - Refap S.A.
Petróleo Brasileiro S.A.
Petrobrás Distribuidora S.A.
Petrobrás Transportes S.A. - Transpetro
PIFCO - Petrobras International Finance Co.
Total em 30 de setembro de 2007

Contas a
receber
circulante

Bônus de
subscrição
circulante

Contas a
pagar
circulante

Vendas

Compras

3.563
-

-

613
-

23.474
207.905
-

10
61.079
257.035

9.160
2.329

36.839
-

31
-

528.840
17.835

933
26

30
1.007
854
783
-

-

70
4
114
-

30
2
18.354
1.747
41.285
-

160
90
18.966
18
103.608

17.726

36.839

832

839.472

441.925

Resultado
financeiro
(2.420)
(2.420)

(a) Em 26 de maio de 2003, foi realizada Assembléia Geral Extraordinária da Ipiranga Comercial
Química S.A., a qual deliberou e aprovou a emissão pela mesma de duas séries de debêntures
conversíveis privadas, sendo a Série A de 11.000 debêntures, no valor nominal de R$ 10 cada
uma, perfazendo o montante de R$ 110.000 e a Série B de 80.000 debêntures, no valor
nominal de R$ 1 cada uma, no montante de R$ 80.000, ambas com garantias reais e com
prazo de vencimento de 5 anos. Em 12 de junho de 2003, as debêntures foram subscritas pela
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. e pela Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga, sendo que a Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. subscreveu
integralmente as debêntures da Série A e a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
subscreveu integralmente as debêntures da Série B. As debêntures subscritas fazem jus a
remuneração correspondente à variação dos depósitos interfinanceiros, acrescida de um
spread sujeito a repactuação de 6 em 6 meses, para as da Série A, e de 5 em 5 meses, para as
da Série B, conforme previsto na escritura de emissão de debêntures, datada de 1º de junho de
2003. O spread referente à remuneração das debêntures da Série A, durante a maior parte do
exercício de 2005, foi de 1,5% ao ano, sendo alterado para 1,0% ao ano a partir de 1º de
dezembro. Já o spread para debêntures da Série B foi de 1,0% ao ano durante todo 2005.
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Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

(b) Através de um Protocolo de Entendimentos, assinado em 03 de outubro de 2005, a
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A., a Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga e a Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A., comprometeram-se a realizar Assembléia
Geral Extraordinária (AGE) da Ipiranga Comercial Química S.A. para deliberar sobre a
alteração do tipo das Debêntures, emitidas por esta última em junho de 2003, de conversíveis
em ações para não conversíveis e a emissão de Bônus de Subscrição, a serem entregues à
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. e à Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga, sem qualquer ônus, em substituição ao direito de conversão previsto nas Debêntures
detidas por ambas. A mencionada AGE foi realizada em 06 de outubro de 2005 e todas as
operações previstas no Protocolo de Entendimentos foram concretizadas. Em 1º de dezembro
de 2005, foi assinado um Contrato de Venda e Compra onde a Distribuidora de Produtos de
Petróleo Ipiranga S.A. vendeu por R$ 29,0 milhões os referidos bônus para a Refinaria de
Petróleo Ipiranga S.A. que, com isto, manteve preservada sua participação acionária na
Ipiranga Comercial Química S.A.. O referido valor será pago pela Refinaria de Petróleo
Ipiranga S.A. à Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. até 3 de outubro de 2007,
corrigido pela variação diária do Certificado de Depósito Interfinanceiro - CDI.
(c) A aquisição de mercadorias da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A incorporam os impostos
apurados por substituição tributária, os quais não são receita na Refinaria de Petróleo
Ipiranga S.A.
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Estoques
Produto acabado
Produtos em elaboração
Matérias-primas
Materiais auxiliares, embalagens e almoxarifado
Produtos de terceiros
Ajuste a valor de mercado

22.853
16.903
36.297
3.698
2.194
( 4.280)
77.665

7

Impostos a recuperar
Imposto de renda
Contribuição social
IRRF
PIS e COFINS
Outros impostos

2.156
781
4
13.683
172
16.796
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Imposto de renda e contribuição social
a. Diferidos
A Companhia possui créditos tributários, no montante de R$ 24.431, a serem compensados
com lucros tributáveis futuros, oriundos de prejuízos fiscais acumulados e bases negativas de
contribuição social e imposto de renda que serão reconhecidos contabilmente quando
efetivamente realizados.
b. Conciliação do resultado
Conciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social correntes
Lucro antes dos impostos e participações
Adições e exclusões
Resultado de equivalência patrimonial
Juros sobre o capital próprio pagos
Reversão de provisões
Provisões temporariamente indedutíveis
Outras

192.206
(185.024)
( 17.889)
( 3.562)
8.591
34

Base de cálculo
Alíquota nominal

(

Imposto de renda e contribuição social correntes
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Investimentos
As atividades preponderantes das investidas são:

Controlada
•

Ipiranga Química S.A. (ICQ): distribuidora de produtos químicos e controladora da IPQ Ipiranga Petroquímica S.A. (não possui ações negociadas em Bolsas de Valores).

Em 18 de abril de 2007 a Ultrapar Participações S.A. por si, e na qualidade de comissária da
Braskem S.A. e da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, adquiriu dos acionistas controladores do
Grupo Ipiranga, 66,2% das ações ordinárias e 13,9% das ações preferenciais de emissão da
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (“RPI”), 69,2% das ações ordinárias e 13,5% das ações
preferências de emissão da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (“DPPI”), e 3,8%
das ações ordinárias e 0,4% das ações preferenciais de emissão da Companhia Brasileira de
Petróleo Ipiranga (“CBPI”).
Nos termos do acordo entre a Ultrapar, Braskem e Petrobras, a Ultrapar detém o controle dos
negócios de distribuição de combustíveis e lubrificantes localizados nas regiões Sul e Sudeste
(“Ativos de Distribuição Sul”), a Petrobras detém o controle dos negócios de distribuição de
combustíveis e lubrificantes localizados nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (“Ativos de
Distribuição Norte”), e a Braskem detém o controle dos ativos petroquímicos, representados pela
Ipiranga Química SA, Ipiranga Petroquímica SA (IPQ) e pela participação desta na Copesul. Companhia Petroquímica do Sul (Copesul) (“Ativos Petroquímicos”).

Coligadas
•

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI): distribuição de derivados de petróleo e
produtos correlatos;

•

Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (DPPI): distribuição de derivados de
petróleo e produtos correlatos.
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Total
IQ

CBPI

DPPI

30/09/2007

255.220.842
-

8.787
3.312

1.633
814

Percentual de participação direta
No capital votante
No capital social

58,5269
58,5269

24,8148
11,4191

15,2503
7,6463

Patrimônio líquido
Resultado do período

835.581
246.745

1.839.874
284.709

909.971
105.942

344.628
144.412

177.586
32.511

61.478
8.101

583.692
185.024

489.040

210.097

69.759

768.716

Dados dos investimentos para cálculo da
equivalência
Quantidade de ações
Ações ordinárias (mil)
Ações preferenciais (mil)

Movimentação dos investimentos no período
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2006
Resultado de equivalência patrimonial

Bônus na subscrição
Outros investimentos

28.989
392
798.097

18

Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas da administração às demonstrações
financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

10

Imobilizado
Taxa média
anual de
depreciação
%

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

4
10
10
20
20
10

11.456
10.886
121.352
2.377
1.572
707
3.804
1.099

8.597
104.266
2.128
1.452
666
1.067

11.456
2.289
17.086
249
120
41
3.804
32

153.253

118.176

35.077

Terrenos
Prédios e benfeitorias
Máquinas, equipamentos e instalações de operações
Móveis e utensílios
Computadores e periféricos
Veículos
Obras em andamento
Outros

30/09/2007

O saldo da rubrica Terrenos da controladora inclui R$ 6.186 relativo a reavaliação efetuada no
exercício de 1983.

11

Empréstimos e financiamentos
30/09/2007

Circulante

Indexador/
moeda

Taxa encargos
financeiros anuais

Garantias

Compror

17.973

CDI

107% CDI

Nota promissória

Capital de Giro

66.688

CDI

85% CDI

Nota promissória

Características
Moeda nacional

84.661

CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro
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Impostos e contribuições a recolher
IRRF
PIS e COFINS
ICMS
CIDE
Outros impostos

48
26.760
8.215
5.154
3
40.180

(-) Circulante

14.874

Não circulante

25.306

O montante classificado no passivo exigível a longo prazo refere-se à provisão para pagamento
de créditos aproveitados de PIS e COFINS pagos a título de CIDE, conforme artigo 8º da Lei
nº 10.336/01.
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Contingências
a. Contingências passivas prováveis
Foi constituída para cobrir as perdas prováveis estimadas pela administração, amparada pelos
consultores jurídicos, oriundas dos seguintes processos:

Processos fiscais
Processos trabalhistas

Depósitos judiciais

Provisões para
contingências

286

192
906

286

1.098

(-) Circulante

434

Não circulante

664

Características dos montantes
•

Processos fiscais
Em 30 de setembro de 2007, os processos fiscais enquadrados nesta classificação
relacionavam-se à: (1) autuação do INSS decorrente da apresentação de GFIP com dados
incompletos sobre fatos geradores constantes da Folha de Pagamento e (2) execução
fiscal em decorrência do não pagamento da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e
valores mobiliários. A redução verificada no trimestre é decorrente do pagamento
definitivo do processo relativo ao SAT, cobrado pelo INSS.
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•

Processos trabalhistas
Em 30 de setembro de 2007, os processos trabalhistas eram relativos principalmente à
questões propostas por ex-empregados e pessoal terceirizado, versando sobre verbas de
cunho salarial. A redução verificada no trimestre é decorrente, principalmente, da
liquidação de uma reclamação trabalhista.

b. Contingências passivas possíveis
As causas consideradas como perda possível pela administração da Companhia, baseadas em
pareceres jurídicos, não são provisionadas nas demonstrações financeiras e possuem a
seguinte composição:
Processos fiscais
Processos cíveis
Processos trabalhistas

400
155
243

Total

798

Características dos montantes
•

Processos fiscais
Em 30 de setembro de 2007, os processos fiscais enquadrados nesta classificação
relacionavam-se, principalmente, à: (1) execução fiscal em decorrência do não
pagamento da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários; (2)
notificação para recolher valores oriundos de glosas de deduções de Salário-Educação
tidas como incorretas, com base em suposta falta de informação ao FNDE e (3)
procedimento de denúncia espontânea por meio do qual foi efetuado recolhimento devido
de PIS/COFINS, com juros, porém, sem a incidência de multa.
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•

Processos trabalhistas
Em 30 de setembro de 2007, os processos trabalhistas eram relativos principalmente à
questões propostas por ex-empregados e pessoal terceirizado, versando sobre verbas de
cunho salarial.

c. Ativos contingentes
A Companhia instaurou contenciosos judiciais nas esferas tributárias Federal e Estadual,
objetivando a recuperação de impostos e contribuições pagos indevidamente ou a maior,
cujos processos poderão, ao seu término, representar receitas, as quais, pela sua natureza
contingente, não estão registradas nas demonstrações financeiras de 30 de setembro de 2007.
Em função da evolução processual, a administração da empresa, amparada por consultores
jurídicos, classificou as demandas como sendo de sucesso provável. Em 30 de setembro de
2007, os referidos processos podem ser resumidos da seguinte forma:
Esfera Federal
PIS/COFINS - Alargamento da Base de Cálculo

3.154

Esfera Estadual
Adicional Estadual do Imposto de Renda - AIRE
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Participações de empregados e administradores
Estas participações são calculadas com base no resultado do exercício, após dedução dos
prejuízos acumulados, se houver, e da provisão para o imposto de renda e contribuição social,
sendo retiradas sucessivamente e na ordem abaixo:
a. Participação dos empregados da Companhia
Calculada em 3% sobre o lucro líquido, o qual será apurado com a exclusão dos resultados
decorrentes de investimentos societários, registrados na demonstração de resultado como
receita ou despesa por: equivalência patrimonial, amortização de ágio ou deságio e alienação
ou baixa de investimentos societários e, ainda, dos juros pagos ou recebidos pela Companhia
como remuneração sobre o capital próprio.
b. Participação dos administradores da Companhia
Calculada, ao final do exercício, em 10% sobre o lucro remanescente após a dedução das
participações dos empregados, não podendo esta ultrapassar a remuneração global anual
fixada para estes pela Assembléia Geral.

15

Provisão para benefícios pós-emprego
A Companhia, juntamente com outras Empresas Petróleo Ipiranga, é patrocinadora da Fundação
Francisco Martins Bastos, entidade própria de previdência privada complementar, cujo plano de
suplementação de aposentadoria é extensivo a todos os seus funcionários.
O valor acumulado da contribuição da Companhia em 2007 para o referido plano de
aposentadoria foi de R$ 238.
O passivo líquido registrado em 30 de setembro de 2007 é de R$ 40.446, sendo que R$ 3.857
estão registrados no passivo circulante e R$ 36.589 no não circulante.
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Esses benefícios complementares de aposentadoria foram apurados em avaliação atuarial
conduzida pelos atuários independentes Towers Perrin Forster & Crosby Ltda.
O passivo atuarial contabilizado em 30 de setembro de 2007 reflete laudo elaborado pelo atuário
independente em 30 de maio de 2007, tendo sido mantidas as premissas biométricas e taxas
divulgadas nas demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2006.

16

Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital social em 30 de setembro de 2007 é composto por 29.600.000 ações sem valor
nominal, sendo 9.982.404 ações ordinárias e 19.617.596 ações preferenciais.
As ações preferenciais não possuem direito a voto, tendo direito a receber dividendo 10%
superior as ações ordinárias, e gozam de prioridade na distribuição dos mesmos e no
reembolso de capital, no caso de liquidação.
b. Reservas
Reservas de reavaliação
Ativos próprios

6.186

Reservas de lucro
Legal
Capital de giro e melhoramento das instalações
De lucros a realizar
Exercício 2004
Exercício 2005
Exercício 2006

17.943
27.374
21.941
28.856
96.114
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A Assembléia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 18/04/2007, deliberou o aumento de
capital da Companhia de R$ 365 milhões para R$ 475 milhões, por incorporação do saldo
total da Reserva de Lucros - Reserva para Capital de Giro e Melhoramento das Instalações,
no montante de R$ 109.067 milhões e do saldo parcial da Reserva de Lucros - Reserva Legal,
no montante de R$ 933 mil.
c. Distribuição de resultado
Aos acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição de dividendos mínimos obrigatórios
correspondentes a 30% do lucro líquido do exercício, após a destinação de 5% para a reserva
legal. Os acionistas portadores de ações preferenciais têm direito a receber dividendos ou
juros sobre capital próprio 10% superiores aos dos acionistas portadores de ações ordinárias.
Os referidos dividendos são calculados na forma do artigo 202 da Lei nº 6.404/76.
d. Juros sobre o capital próprio
A Assembléia Geral Ordinária (AGO), realizada em 18/04/2007, aprovou o pagamento a
partir de 15 de junho de 2007, de juros sobre o capital próprio referentes ao exercício social
de 2006, correspondente à parcela realizada do lucro líquido, com base na posição acionária
detida pelos acionistas no capital vigente na Assembléia. Os valores dos juros sobre o capital
próprio por ação aprovados estão discriminados abaixo:
Ordinárias

Preferenciais

0,5668
0,4818

0,6235
0,5300

Valor bruto
Valor líquido
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Avais e garantias prestadas
A Companhia possui como prática a concessão de avais, garantias e fianças em algumas
operações de captação de recursos realizadas pelas empresas coligadas e controladas direta ou
indiretamente.
Em 30 de setembro de 2007, os valores referentes a essas operações garantidas pela Refinaria
estão assim apresentados:
Garantida

30/9/2007

Vencimento

DPPI

341

2010

EMCA

759

2009

32.450
53

2007
2008

IASA

32.503

IQ

14.500
10.915
152
25.567
59.170

•
•
•
•
•
•

DPPI - Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
EMCA - Empresa Carioca de Produtos Químicos S.A.
IASA - Ipiranga Asfaltos S.A.
IQ - Ipiranga Química S.A.
IPQ - Ipiranga Petroquímica S.A.
REFINARIA - Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
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Instrumentos financeiros
Considerando os termos da Instrução Normativa CVM n.º 235/95, a Companhia e suas
controladas procederam a uma avaliação de seus ativos e passivos contábeis em relação aos
valores de mercado, por meio de informações disponíveis e metodologias de avaliação
apropriadas. Entretanto, tanto a interpretação dos dados de mercado quanto a seleção de métodos
de avaliação requerem considerável julgamento e razoáveis estimativas para se produzir o valor
de realização mais adequado. Como conseqüência, as estimativas apresentadas não indicam,
necessariamente, os montantes que poderão ser realizados no mercado corrente. O uso de
diferentes hipóteses de mercado e/ou metodologias para estimativas pode ter um efeito material
nos valores de realização estimados.
A Companhia e suas controladas participam de operações que envolvem instrumentos
financeiros, todos registrados em contas patrimoniais, que se destinam a atender a suas
necessidades, bem como a reduzir a exposição a riscos de crédito, mercado e de moeda. A
administração desses riscos é efetuada por meio de definição de estratégias, estabelecimento de
sistemas de controles e determinação de limite de posições.
Os ativos e passivos contábeis da Companhia foram avaliados em relação aos valores de mercado
na data dos balanços. O resultado dessa avaliação não indicou a necessidade de ajuste aos valores
apresentados nas demonstrações financeiras.
As principais bases de instrumentos financeiros que afetam o negócio da Companhia estão abaixo
relacionados:

a. Risco de moeda
Esse risco decorre da possibilidade da companhia vir a incorrer em perdas significativas por
conta de flutuações nas taxas de câmbio, que possam afetar os saldos de empréstimos e
financiamentos em moeda estrangeira.
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b. Risco de crédito
Risco da Companhia vir a incorrer em perdas por conta de inadimplência nas contas a receber
e financiamentos a seus clientes. Para reduzir esse tipo de risco, a Companhia possui política
de concessão de créditos, bem como, celebra contratos de fornecimento com seus clientes
com obtenção de garantias reais para os saldos significativos.

c. Risco de preço
Passa a constituir risco de preços para a atividade de refino de petróleo, como é o caso da
Refinaria de Petróleo Ipiranga, quando as variações do preço do petróleo no mercado não são
repassadas aos produtos derivados de petróleo. Para minimizar esses efeitos a companhia
vem buscando alternativas junto ao Governo Federal e Petrobrás.

d. Risco de taxa de juros
Esse risco é oriundo da Companhia incorrer em perdas por causa de flutuações nas taxas de
juros que aumentem as despesas financeiras relacionadas a empréstimos e financiamentos
captados no mercado. A Companhia monitora continuamente as taxas de juros de mercado
com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de contratação de operações para protegerse contra o risco de volatilidade dessas taxas.

e. Resultado financeiro
Receitas financeiras
Juros
Variação monetária
Variação cambial
Outras receitas financeiras

678
217
4.557
566
6.018
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Despesas financeiras
Juros
Variação monetária
Variação cambial
Descontos concedidos
Outras despesas financeiras

(
(
(
(
(

2.866)
3.021)
5.553)
153)
1.606)

(13.199)
( 7.181)

Resultado financeiro líquido
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Seguros
A empresa possui um programa de seguros e gerenciamento de riscos que proporciona cobertura
e proteção para todos os seus ativos patrimoniais seguráveis, incluindo cobertura de seguros para
os riscos decorrentes de interrupção de produção, através de uma apólice de riscos operacionais
negociada com seguradoras nacionais e internacionais, através do Instituto de Resseguros do
Brasil.
As coberturas e limites segurados nas apólices contratadas são baseados em criterioso estudo de
riscos e perdas realizado por consultores de seguros locais, sendo a modalidade de seguro
contratada considerada, pela administração, suficiente para cobrir os eventuais sinistros que
possam ocorrer, tendo em vista a natureza das atividades realizadas pela empresa.
As principais coberturas de seguros estão relacionadas à riscos operacionais, lucros cessantes,
multirisco industrial, multirisco escritórios, riscos Nomeados - Pools e responsabilidade civil.
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Evento subseqüente
Em abril de 2007 a Ultrapar adquiriu o controle de certas empresas do Grupo Ipiranga. O
processo de aquisição é composto de quatro etapas. A primeira foi concluída em 18 de abril com
a transferência do controle. Atualmente está sendo encerrada a segunda etapa do processo, que é
a realização de oferta pública de tag along (OPA) da Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (RPI),
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (DPPI) e Companhia Brasileira de Petróleo
Ipiranga (CBPI).
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