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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.
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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 Ultrapar Participações S.A., 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 Ultrapar Participações 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$ 2.014.956.352,29 (dois bilhões, quatorze
milhões, novecentos e cinqüenta e seis mil, trezentos e cinqüenta e dois reais e
vinte e nove centavos), representado por 49.429.897 ações ordinárias e
31.895.512 ações preferenciais, que resulta no valor patrimonial contábil por
ação de R$ 24,78.

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.

São Paulo, 9 de novembro de 2007

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Pedro Augusto de Melo
Contador CRC 1SP113939/O-8
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Parecer dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Ultrapar Participações S.A.
São Paulo - SP

1. Examinamos o balanço patrimonial da Ultrapar Participações 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
Ultrapar Participações 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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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.
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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. Portanto, as demonstrações financeiras da Ultrapar Participações
S.A. em 30 de setembro de 2007 não estão sendo apresentadas em conjunto com as
demonstrações financeiras consolidadas da Ultrapar Participações S.A.

9 de novembro de 2007

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Pedro Augusto de Melo
Contador CRC 1SP113939/O-8

Alexandre Heinermann
Contador CRC 1SP228175/O-0
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Ultrapar Participações S.A.
Balanço patrimonial em 30 de setembro de 2007
em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais)

Ativo
Circulante
Caixa e bancos
Aplicações financeiras
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas do exercício seguinte
Demais contas a receber

Nota

3
4
6
7

Passivo

552
50.693
10.156
117
1294
458

Nota

Circulante
Debêntures
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Obrigações tributárias
Dividendos propostos a pagar
Demais contas a pagar

9

63.270
Não circulante
Realizável a longo prazo
Sociedades relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Impostos a recuperar
Depósitos judiciais
Despesas do exercício seguinte

5
6

79.866
26.641
18.540
193
11
125.251

Permanente
Investimentos
Diferido

8

1.014.789
501
88
43
36.456
2.949
1.054.826

Não circulante
Exigível a longo prazo
Sociedades relacionadas

456

Patrimônio líquido
Capital social
Reserva de capital
Reserva de reavaliação
Reservas de lucros
Ações em tesouraria
Lucros acumulados

10
946.034
3.026
11.975
983.230
(29.434)
100.125

2.868.946
12.771

2.014.956

2.881.717
3.006.968
Total do ativo

3.070.238

Total do passivo e patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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3.070.238

Ultrapar Participações 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
Resultado de participações societárias
Equivalência patrimonial

147.267

Receitas (Despesas) operacionais
Gerais e administrativas
Amortizações
Outras despesas operacionais

17
(21.632)
(3)

Lucro operacional antes do resultado financeiro

125.649

Resultado financeiro, líquido

11

Lucro antes da contribuição social e do imposto de renda
Imposto de renda e contribuição social

(49.996)
75.653
23.588

Lucro líquido do período

99.241

Lucro líquido por ação - R$

1,22

Quantidade de ações no final do período

81.325.409

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ultrapar Participações 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
Saldos em 1º de janeiro de 2007

Reserva de
reavaliação de
controladas

946.034

3.026

-

-

-

-

-

946.034

3.026

11.975

Aquisição de ações para manutenção em tesouraria
Realização da reserva de reavaliação
Imposto de renda e contribuição social sobre a realização
da reserva de reavaliação de controladas
Lucro líquido do período
Saldos em 30 de setembro de 2007

Reserva de
capital

13.009
(1.034)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Legal

Retenção
de lucros

Lucros
a realizar

Ações em
tesouraria

Lucros
acumulados

Total

90.967

796.118

96.145

(4.589)

-

-

-

-

(24.845)
-

1.034

(24.845)
-

-

-

-

-

-

-

(150)
99.241

(150)
99.241

90.967

796.118

96.145

(29.434)

100.125

1.940.710

2.014.956

Ultrapar Participações 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
Itens que não afetam o capital circulante líquido:
Equivalência patrimonial de participação em sociedades controladas
Amortizações
Imposto de renda e contribuição social diferidos de longo prazo
Impostos e contribuições de longo prazo

99.241
(147.267)
21.632
(23.553)
(9.389)
(59.336)

De terceiros
Redução do realizável a longo prazo
Dividendos e juros sobre o capital próprio (bruto)
Aumento do passivo não circulante

90.081
2.238
10
92.329

Total das origens

32.993

Aplicações de recursos
No ativo permanente:
Investimentos
Diferido

719.644
13.281

Debêntures transferidas do passivo não circulante
para o passivo circulante
Redução do passivo não circulante
Aumento do realizável a longo prazo
Aquisição de ações para manutenção em tesouraria

300.000
33.010
166.033
24.845
523.888

Total das aplicações

1.256.813

Redução do capital circulante líquido

(1.223.820)

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

63.270
342.173
(278.903)

Passivo circulante
No fim do período
No início do período

1.054.826
109.909
944.917

Redução do capital circulante líquido

(1.223.820)

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Ultrapar Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

1

Contexto operacional
A Ultrapar Participações S.A. (“Sociedade”), com sede na Capital de São Paulo, tem por
atividade a aplicação de capitais próprios no comércio e na indústria, inclusive pela subscrição ou
aquisição de ações e cotas de outras sociedades, e de atividades congêneres.
Por meio de suas controladas, atua no segmento de distribuição de gás liquefeito de petróleo GLP (Ultragaz), na produção e na comercialização de produtos químicos (Oxiteno) e na prestação
de serviços de soluções logísticas integradas para granéis especiais (Ultracargo). Com a
aquisição, em abril de 2007, de parte do Grupo Ipiranga, a Sociedade passou a atuar no segmento
de distribuição de combustíveis claros/lubrificantes e atividades relacionadas no Sul e Sudeste do
Brasil. A Sociedade também atua na atividade de refino (“Refino”) através de participação na
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.

2

Apresentação das demonstrações financeiras e principais critérios contábeis
As práticas contábeis adotadas para o registro das operações e para a elaboração das
demonstrações financeiras estão previstas na Lei das Sociedades por Ações e instruções da
Comissão de Valores Mobiliários - CVM.
a. Apuração do resultado
O resultado é apurado pelo princípio da competência do exercício.
b. Ativos circulante e não circulante
As aplicações financeiras estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos auferidos
(em base “pro rata temporis”), que equivalem aproximadamente ao seu valor de mercado.
Os demais ativos são demonstrados aos valores de custo ou de realização, dos dois o menor,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos, as variações monetárias e cambiais incorridas
ou deduzidos de provisão para perda.
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Ultrapar Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

c. Investimentos
As participações relevantes em controladas são avaliadas pelo método da equivalência
patrimonial, conforme demonstrado na nota explicativa nº 8.
Os outros investimentos estão demonstrados ao custo de aquisição, deduzido de provisão para
perdas, caso estas não sejam consideradas temporárias.
d. Diferido
No diferido estão registrados gastos com aquisição da Ipiranga.
A amortização é calculada pelo método linear à taxa de 10% a.a.
e. Passivos circulante e não circulante
São demonstrados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos
correspondentes encargos, variações monetárias e cambiais incorridas até a data das
demonstrações financeiras.
f.

Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
O imposto de renda (IRPJ) e a contribuição social (CSLL), correntes e diferidos (Deliberação
CVM nº 273/98), são calculados com base nas alíquotas efetivas do imposto de renda e da
contribuição social sobre o lucro.

g. Uso de estimativas
A elaboração das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no
Brasil requer a elaboração de estimativas e a consideração de premissas por parte da
Administração da Sociedade 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.
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Ultrapar Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

3

Aplicações financeiras
As aplicações financeiras no montante de R$ 50.693, contratadas com bancos de primeira linha,
estão representadas, substancialmente, por recursos aplicados em títulos privados de instituições
de primeira linha e em fundos de renda fixa, todos vinculados ao Certificado de Depósito
Interbancário - CDI. Tais aplicações estão demonstradas ao custo acrescido dos rendimentos
auferidos em base “pro rata temporis”.

4

Impostos a recuperar
Estão representados, substancialmente, por saldos credores do imposto de renda e da contribuição
social, da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS e do Programa de
Integração Social - PIS.

5

IRPJ e CSLL
PIS e COFINS
Outros

28.635
21
40

Total

28.696

Circulante

10.156

Não circulante

18.540

Sociedades relacionadas
Mútuos

Oxiteno S.A. Indústria e Comércio
Ultragaz Participações Ltda.
Melamina Ultra S.A. Indústria Química
Total em 30 de setembro de 2007
Os mútuos não estão sujeitos à incidência de encargos financeiros.
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Ativo

Passivo

72.103
7.763
-

456

79.866

456

Ultrapar Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

6

Imposto de renda e contribuição social
a. Imposto de renda e contribuição social diferidos
A Sociedade reconhece créditos e débitos tributários, os quais não estão sujeitos a prazos
prescricionais, decorrentes de prejuízos fiscais, adições temporárias, bases negativas, entre
outros. Os créditos estão consubstanciados na continuidade da rentabilidade de suas
operações. O imposto de renda e a contribuição social diferidos estão apresentados pelas
seguintes principais categorias:
Ativo
Imposto de renda e contribuição social diferidos sobre:
Provisões
Prejuízos fiscais e base de cálculo negativa da contribuição social a compensar

117
26.641

Total

26.758

Circulante

117

Não circulante

26.641

A estimativa de recuperação do ativo fiscal diferido de imposto de renda e contribuição social
é assim demonstrada:
Até 1 ano
De 1 a 2 anos
De 2 a 3 anos
De 3 a 4 anos

117
13.011
6.850
6.780
26.758
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Ultrapar Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

b. Conciliação de imposto de renda e contribuição social no resultado
Os encargos de imposto de renda e contribuição social são reconciliados com as alíquotas
oficiais como segue:
Lucro antes da tributação e equivalência patrimonial
Alíquotas oficiais de imposto - %

7

(71.614)
34

Encargos de imposto de renda e contribuição social às alíquotas oficiais
Ajustes dos encargos à taxa efetiva:
Juros sobre capital próprio

24.349
(

Imposto de renda e contribuição social na demonstração do resultado

23.588

761)

Despesas do exercício seguinte
Gastos com colocação de títulos mobiliários (circulante)
Referem-se, basicamente, a emissão de debêntures comentadas na nota explicativa nº 9.

13

1.294

Ultrapar Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

8

Investimentos

Ultragaz Participações Ltda.
Ultracargo - Operações Logísticas e Participações Ltda.
Imaven Imóveis e Agropecuária Ltda.
Oxiteno S.A. Indústria e Comércio
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (controlada em conjunto)
Ágio de aquisição na Ipiranga
Outros (método de custo)

Investimentos

Equivalência
patrimonial

425.040
216.538
49.560
1.505.160
169.834
101.243
191
401.320
60

51.158
10.245
3.487
62.861
9.200
10.125
191
-

2.868.946

147.267

Em 18 de abril de 2007 a Sociedade, em conjunto com a Petróleo Brasileiro S.A. (“Petrobras”) e
a Braskem S.A. (“Braskem”), adquiriu o controle do Grupo Ipiranga, conforme “Fato Relevante”
divulgado em 19 de abril de 2007. Nos termos do Acordo de Investimentos firmado entre as três
adquirentes, a Sociedade agiu na qualidade de comissária para as parcelas adquiridas por
Braskem e Petrobras e adquiriu para si os negócios de distribuição de combustíveis claros,
lubrificantes e atividades relacionadas localizados nas regiões Sul e Sudeste e a Empresa Carioca
de Produtos Químicos S.A. (“Ipiranga”), mantendo a marca Ipiranga. 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 S.A., Ipiranga Petroquímica S.A.
(IPQ) e pela participação desta na Copesul. - Companhia Petroquímica do Sul (Copesul) (“Ativos
Petroquímicos”).
A transação é composta de 4 etapas, sendo:
i.

A aquisição das ações pertencentes às famílias do bloco de controle do Grupo Ipiranga
(realizada em 18 de abril de 2007);
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Ultrapar Participações S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

ii.

A realização de uma oferta pública pelas ações ordinárias detidas por acionistas minoritários
da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI), da Refinaria de Petróleo Ipiranga
S.A. (RPI) e da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (DPPI) (oferta de tag
along), cujo pedido de registro foi protocolado na CVM em 2 de maio de 2007;

iii. A incorporação das ações preferenciais da CBPI, RPI e DPPI; e
iv.

A separação dos ativos adquiridos entre a Sociedade, a Petrobras e a Braskem.

A conclusão da transação está estimada para o 4º trimestre de 2007, na 1ª etapa a Companhia
desembolsou o montante líquido de R$ 676.432, a Petrobras R$ 742.747 e a Braskem
R$ 651.928. Com base no balanço patrimonial de abertura de 31 de março de 2007, a Sociedade
apurou ágio de R$ 424.680 na 1ª etapa da transação, que está sendo amortizado em 10 anos a
partir de abril de 2007, fundamentado na expectativa de rentabilidade futura da Ipiranga.
Os resultados da Ipiranga estão refletidos nas demonstrações financeiras da Sociedade desde abril
de 2007 na linha de equivalência patrimonial. Como a Sociedade agiu na qualidade de comissária
de Braskem e Petrobras, os ativos adquiridos em nome destas foram registrados como redutores
dos montantes recebidos das mesmas na 1ª etapa da transação, não gerando, assim, efeito nas
demonstrações financeiras. Os resultados relacionados às operações de refino de petróleo, detidos
pela RPI, foram refletidos nas demonstrações financeiras, na linha de equivalência patrimonial,
proporcionalmente à participação detida, já que o controle é compartilhado em partes iguais com
Petrobras e Braskem.
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Debêntures
a. Composição

Descrição

30/09/2007

Moeda nacional:
Debêntures (b.1)
Debêntures (b.2)
Total de debêntures

Índice/Moeda

302.332
712.457

CDI
CDI

Encargos
Financeiros
anuais 2007 - %

Vencimento

102,5
102,5

2008
2008

1.014.789

b. Emissões
b.1 - Em 1º de março de 2005, a Sociedade emitiu série única de 30.000 debêntures simples,
não conversíveis em ações, escriturais e nominativas da espécie quirográfica, cujas principais
características são:
Valor nominal unitário:
Vencimento final:
Pagamento do valor nominal:
Remuneração:
Pagamento da remuneração:
Repactuação:

R$ 10.000,00
1º de março de 2008
Parcela única no vencimento final
102,5% do CDI
Semestralmente, a partir de 1º de março de 2005
Não haverá repactuação
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As debêntures estão sujeitas a compromissos que restringem, entre outras, certas operações
de incorporação, fusão ou cisão e a alienação de ativos operacionais, que resultem em
redução da receita operacional líquida consolidada superior a 25%, e prevêem a manutenção
do índice financeiro determinado pela razão entre dívida líquida e LAJIDA consolidados,
menor ou igual a 3,5. Nenhum desses compromissos restringiram a capacidade da Sociedade
e de suas controladas de conduzirem seus negócios até o momento.
b.2 - Em 11 de abril de 2007, a Sociedade emitiu debêntures simples no montante de
R$ 889.000, sendo a primeira série, recebida em 18 de abril de 2007, no total de R$ 675.000
com vencimento em 11 de abril de 2008 e remuneração semestral a 102,5% do CDI, e a
segunda série de R$ 214.000 a emitir.
Valor nominal unitário:
Vencimento final:
Pagamento do valor nominal:
Remuneração:
Pagamento da remuneração:
Repactuação:

R$ 675.000.000,00
11 de abril de 2008
Parcela única no vencimento final
102,5% do CDI
Semestralmente, a partir de 11 de outubro de 2007
Não haverá repactuação

c. Garantias
A Sociedade é responsável por avais e fianças prestados às controladas no montante de
R$ 1.001.629 em 30 de setembro de 2007.

10

Patrimônio líquido
a. Capital social
A Sociedade é uma sociedade anônima de capital aberto, com ações negociadas nas Bolsas de
Valores de São Paulo e de Nova Iorque, cujo capital social subscrito e integralizado está
representado por 81.325.409 ações sem valor nominal, sendo 49.429.897 ordinárias e
31.895.512 preferenciais.
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Em 30 de setembro de 2007 estavam em circulação no exterior 9.992.004 ações preferenciais
na forma de “American Depositary Receipts - ADRs”.
As ações preferenciais, não conversíveis em ordinárias, não possuem direito a voto e detêm a
prioridade no reembolso do capital, sem prêmio, na liquidação da Sociedade.
No início de 2000 a Sociedade concedeu, através de acordo de acionistas, o direito de “Tag
Along”, que assegura aos acionistas minoritários condições idênticas às negociadas pelos
acionistas controladores em caso de alienação do controle acionário da Sociedade.
A Sociedade está autorizada a aumentar o capital social, independentemente de reforma
estatutária, por deliberação do Conselho de Administração, até que este atinja R$ 1.500.000,
mediante a emissão de ações ordinárias ou preferenciais, sem guardar a proporção existente,
observado o limite de 2/3 de ações preferenciais do total das ações emitidas.
b. Ações em tesouraria
A Sociedade adquiriu ações de sua emissão a preços de mercado, sem redução do capital
social, para manutenção em tesouraria e posterior alienação ou cancelamento, nos termos das
condições previstas nas Instruções CVM nº 10, de 14 de fevereiro de 1980, e nº 268, de 13 de
novembro de 1997.
Durante ano de 2007, foram adquiridas 418.500 ações preferenciais ao custo médio de
R$ 59,37 por ação referente ao programa de recompra de ações aprovado na Reunião do
Conselho de Administração de 2 de agosto de 2006.
Em 30 de setembro de 2007, as demonstrações financeiras da controladora totalizam em
tesouraria 580.197 ações preferenciais e 6.617 ações ordinárias, adquiridas ao custo médio de
R$ 50,51 e R$ 19,30 por ação, respectivamente.
O preço das ações preferenciais de emissão da Sociedade em 30 de setembro de 2007 na
Bolsa de Valores de São Paulo - BOVESPA era de R$ 71,05.
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c. Reserva de capital
A reserva de capital, no valor de R$ 3.026, reflete o ágio com a alienação de ações a preço de
mercado para manutenção em tesouraria nas controladas da Sociedade, ao preço médio de
R$ 36,00 por ação. Tais ações foram utilizadas para concessão de usufruto a executivos
dessas controladas.
d. Reserva de reavaliação
A reserva de reavaliação reflete a reavaliação de ativos de controladas e é realizada com base
nas depreciações, baixas ou alienações dos respectivos bens reavaliados das controladas,
considerando-se, ainda, os efeitos tributários das provisões constituídas por essas controladas.
Em alguns casos, os encargos tributários sobre a reserva de reavaliação reflexa de
determinadas controladas são reconhecidos à medida que a reserva é realizada, por serem
anteriores à publicação da Deliberação CVM nº 183/95.
e. Reserva de retenção de lucros
É destinada à aplicação em investimentos previstos em orçamento de capital, principalmente
em expansão, produtividade e qualidade, aquisições e novos investimentos. Constituída em
observância ao artigo 196 da Lei das Sociedades por Ações, inclui tanto a parcela do lucro
líquido do exercício como a realização da reserva de reavaliação.
f.

Reserva de lucros a realizar
Constituída de acordo com o estabelecido no artigo 197 da Lei das Sociedades por Ações,
com base no resultado de equivalência patrimonial auferido pela Sociedade. Sua realização
normalmente ocorre por ocasião do recebimento de dividendos, alienação e baixa dos
investimentos.
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Resultado financeiro
Receitas financeiras
Juros sobre aplicações financeiras

10.621

Despesas financeiras
Juros sobre debêntures
Encargos bancários
Variações monetárias passivas
CPMF/IOF/outros encargos

(63.100)
( 1.667)
( 2.463)
6.613
(60.617)

Resultado financeiro

12

(49.996)

Instrumentos financeiros
O valor de mercado dos instrumentos financeiros em 30 de setembro de 2007 está demonstrado a
seguir:

Ativos financeiros
Disponibilidades
Aplicações financeiras

Passivos financeiros
Debêntures

20

Valor
contábil

Valor de
mercado

552
50.693

552
50.693

51.245

51.245

1.014.789

1.014.697
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O valor de mercado dos instrumentos financeiros foi obtido pelo método comumente utilizado
para marcação a mercado, que consiste em levar os saldos dos instrumentos a vencimento pelas
respectivas taxas contratadas, trazendo-os a valor presente pelas taxas de mercado em 30 de
setembro de 2007.

13

Contingências
A Sociedade obteve medida liminar para recolher as contribuições ao PIS e à COFINS sem as
alterações introduzidas pela Lei nº 9.718/98 em sua versão original. O questionamento em curso
refere-se à incidência dessas contribuições sobre outras receitas, além do faturamento.
Recentemente, o STF julgou a questão favoravelmente ao contribuinte. Muito embora seja um
precedente, o efeito dessa decisão não se aplica automaticamente a todas as empresas, já que estas
devem aguardar o julgamento de suas próprias ações judiciais. No 1º semestre de 2007 transitou
em julgado ação da Sociedade que reverteu a provisão existente no valor de R$ 9.075, líquidas de
honorários advocatícios.
A Sociedade possui medida judicial com pedido de liminar visando não se submeter à legislação
que restringiu a compensação dos prejuízos fiscais (IRPJ) e das bases negativas (CSLL) apurados
até 31 de dezembro de 1994 a 30% do lucro do exercício. Há bons precedentes para essa
discussão quando se comprova que houve apenas a postergação do pagamento do IRPJ e da
CSLL para anos seguintes, como é o caso da Sociedade, e nossos assessores jurídicos entendem
possíveis as chances de sucesso da argumentação na esfera judicial. O valor estimado da
contingência é de R$ 600.
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Eventos subseqüentes
i. Aquisição Ipiranga - Tag alongs
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).

ii. Isenção ADENE
Em dezembro de 2006 expirou a isenção da controlada Oxiteno Nordeste S.A. Indústria e
Comércio da unidade de Camaçari. A unidade protocolou pedido na Agência de
Desenvolvimento do Nordeste – ADENE, responsável pela gestão desse programa de
incentivo, solicitando 75% de redução do imposto de renda até 2016, o qual foi deferido em
25 de maio de 2007. E 3 de julho de 2007, o laudo constitutivo de benefício emitido pela
ADENE foi encaminhado à Secretaria de Receita Federal para homologação, cujo prazo de
120 dias expirou em 31 de outubro de 2007. Dessa forma a controlada contabilizará em
outubro de 2007 o valor da redução em seus resultados, com efeito retroativo a 1º de janeiro
de 2007, o montante de R$ 15.418.
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