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LAUDO DE AVALIAÇÃO
KPMG Auditores Independentes, com sede na Rua dos Andradas, 1001, sala
1702, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, devidamente inscrita no CGC sob o
nº 57.755.217/0005-52 e no CRC 2SP014428/S-RS, neste ato representada
pelo seu sócio Wladimir Omiechuk, brasileiro, casado, contador, inscrito no
CPF sob o nº 315.757.570-87, portador da carteira de identidade do Conselho
Regional de Contabilidade CRC 1RS041241/O-2, 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 Distribuidora de Produtos 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 Distribuidora de Produtos 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$ 909.971.402,47 (novecentos e nove milhões,
novecentos e setenta e um mil, quatrocentos e dois reais e quarenta e sete centavos),
representado por 10.706.368 ações ordinárias e 21.293.632 ações preferenciais, que
resulta no valor patrimonial contábil por ação de R$ 28,44 (vinte e oito reais e quarenta
e quatro centavos).

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.
Porto Alegre, 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
Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Porto Alegre - RS

1. Examinamos o balanço patrimonial da Distribuidora de Produtos 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
Distribuidora de Produtos 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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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

4. Este relatório foi elaborado consoante à Instrução CVM nº 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 Distribuidora de
Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. em 30 de setembro de 2007 não estão sendo apresentadas
em conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Distribuidora de Produtos de
Petróleo Ipiranga S.A.

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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Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Balanço patrimonial
em 30 de setembro de 2007
(em milhares de Reais)

Ativo

Passivo e patrimônio líquido

Nota

Circulante
Disponibilidades
Aplicações financeiras
Contas a receber de clientes
Estoques
Partes relacionadas
Debêntures e bônus de partes relacionadas
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Despesas antecipadas
Outros ativos circulantes

4
6
5
5
7
8
9

8.631
51.798
149.926
59.909
2.245
83.852
6.702
3.678
1.303
1.789

Nota

Circulante
Fornecedores
Partes relacionadas
Empréstimos e financiamentos
Salários e encargos sociais
Participações nos resultados
Impostos e contribuições a recolher
Provisão para benefícios pós-emprego
Provisões para contingências
Provisão para remuneração variável
Outros passivos circulantes

5
12

13
15
14

369.833
Não circulante
Realizável a longo prazo
Contas a receber de clientes
Contas a receber de partes relacionadas
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Despesas antecipadas
Outros ativos de longo prazo

4
5
8
9

32.918
1.052
11.992
1.870
2.759
762
51.353

Permanente
Investimentos
Em controladas
Outros investimentos

10

15.600
11.139
30.546
3.758
303
2.491
2.309
927
2.985
3.663
73.721

Não circulante
Exigível a longo prazo
Empréstimos e financiamentos
Provisão para contigências
Provisão para benefícios pós-emprego

12
14
15

4.562
1.569
27.920
34.051

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

16
615.000
50
188.979
105.942

474.755
100

909.971

474.855
Imobilizado

11

121.702
596.557

Total do ativo

1.017.743

Total do passivo e do patrimônio líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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1.017.743

Distribuidora de Produtos 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 líqudo por ação)

Nota
Receita bruta de vendas de produtos e serviços
Impostos e deduções de vendas

2.588.095
(68.408)

Receita líquida das vendas e serviços
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados

2.519.687
(2.371.690)

Lucro bruto

147.997

(Despesas) receitas operacionais
Com vendas
De administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras
Resultado de equivalência patrimonial
Outras despesas operacionais, líquidas

(66.093)
(42.219)
16.898
(4.695)
72.824
(703)

Lucro operacional líquido

124.009
(113)

Receitas não operacionais líquidas
Lucro antes dos efeitos tributários e participações
Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

123.896
8
8

Lucro antes das participações

(16.492)
(429)
106.975

Participações
De empregados

(1.033)
105.942

Lucro líquido do período

3,31

Lucro líquido por ação - R$

32.000.000

Quantidade de ações ao final do período

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Distribuidora de Produtos 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)

Reserva
Reserva de lucros

de capital

Em 1° de janeiro de 2007
Aumento de capital
AGE de 18 de abril de 2007
Lucro líquido do período
Em 30 de setembro de 2007

Capital de giro e
conservação e
melhoramento das
instalações
Legal

Capital
social

Subvenção
para
investimentos

555.000

50

59.921

60.000

-

615.000

Lucros
acumulados

Total

189.058

-

804.029

-

(60.000)

-

-

-

-

-

105.942

105.942

50

59.921

129.058

105.942

909.971

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Distribuidora de Produtos 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
Lucro líquido do período

105.942

Itens que não afetam o capital circulante
Depreciação
Variações monetárias/ cambiais e juros sobre realizável a longo prazo
Variações monetárias/ cambiais e juros sobre exigível a longo prazo
Valor residual do ativo permanente baixado ou vendido
Resultado de equivalência patrimonial
Provisão para contingências de longo prazo
Provisão para créditos de liquidação duvidosa de longo prazo
Imposto de renda e contribuição social diferidos de longo prazo

12.159
(3.298)
1.562
910
(72.824)
1.569
1.630
(609)
47.041

De terceiros
Empréstimos de longo prazo
Aumento do exigível a longo prazo
Redução do realizável a longo prazo

155
474
540

De partes relacionadas
Transferência de debêntures e bônus de subscrição para curto prazo
Recebimento de dividendos e juros sobre capital próprio

48.405
6.865
56.439
103.480

Total das origens
Aplicações de recursos
Em investimentos
Em imobilizado
Transferência de empréstimos de longo prazo para o curto prazo
Aumento do realizável a longo prazo

5
9.605
29.915
6.018

Total das aplicações

45.543

Aumento do capital circulante

57.937

Variações do capital circulante
Capital circulante
No início do período
No fim do período

238.175
296.112
57.937

Aumento do capital circulante

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas 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. O controle acionário da Companhia, até o dia 18 de abril de 2007, era exercido pelas
famílias Bastos, Mello, Ormazabal, Tellechea e Gouvêa Vieira.
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., 69,2% das ações ordinárias e 13,5% das ações preferenciais
de emissão da Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A., e 3,8% das ações ordinárias e
0,4% das ações preferenciais de emissão da Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga.
A Companhia e suas controladas e coligadas atuam na distribuição de derivados de petróleo e
produtos correlatos, em transporte, lojas de conveniência e no ramo petroquímico.

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
contábeis estão apresentadas a seguir:

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.

9

Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

b. Provisão para créditos de liquidação duvidosa
A provisão constituída está em montante considerado suficiente pela Administração para
cobrir as perdas estimadas na realização dos créditos.

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.

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. As benfeitorias em imóveis de terceiros são depreciadas pelo menor prazo entre a
vigência do contrato ou a vida útil do bem.

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 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, conforme mencionado na Nota Explicativa no 8.
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Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

h. Provisão para contingências
A provisão para contingências é constituída 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 não circulante, obedecem ao prazo
de realização ou de exigibilidade. Esses demais ativos e passivos estão apresentados pelos
valores de custo ou realização e por valores conhecidos e calculáveis, respectivamente,
incluindo, quando aplicável, os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais.

k. 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. 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
contratuais 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.
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Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

l. Estimativas contábeis
A elaboração das demonstrações contábeis 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 contábeis, 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
Financiamentos a clientes

129.376
62.890

Mercado externo:
Valores a receber

3.378
195.644

(-) Circulante
(-) Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Não circulante

149.926
( 12.800)
32.918

A parcela do não circulante é representada, basicamente por financiamentos a clientes para
reforma e modernização de postos, aquisição de produtos e desenvolvimento de mercado

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:
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Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

Contas a
Bônus e
receber - Debêntures circulante
circulante
Empresas
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Isa-Sul Administração e Participações Ltda.
Ipiranga Petroquímica S.A.
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
Ipiranga Química S.A.
Comercial Farroupilha Ltda.
Tropical Transportes Ipiranga Ltda.
Copesul-Companhia Petroquímica do Sul
Refinaria Alberto Pasqualini S.A.
Petróleo Brasileiro S.A.
Outras

785
144
5
111
10
1.073
15
3
75
24

36.849
47.003
-

Total em 30 de setembro de 2007

2.245

83.852

(b)
(a)

Contas a
recebernão
circulante

Contas a
pagar circulante

Vendas

Compras

Resultado
financeiro

1.052
-

846
558
74
3.536
51
32
517
226
2.097
2.644
558

14.048
97
136
225
19.672
4
25
783
1.065

18.436
491
1.029
522.970
426
281
13.011
8.145
1.589.667
20.462
4.721

2.346
4.817
-

1.052

11.139

36.055

2.179.639

(c)

7.163

(a) Em 12 de junho de 2003, a Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (DPPI) subscreveu
integralmente as debêntures da série A (11.000 debêntures, no valor nominal de R$ 10 cada uma,
perfazendo o montante de R$ 110.000) emitidas pela Ipiranga Química S.A. (IQ). Tais debêntures
fazem jus a remuneração correspondente à variação dos depósitos interfinanceiros, acrescida de um
spread sujeito a repactuação semestral. Mencionado spread, a partir de 1º de dezembro de 2005, está
fixado em 1,0% ao ano. Em 2007, a IQ resgatou mais 636 debêntures da série A por R$ 12.206, sendo
R$ 6.360 de principal e R$ 5.846 de juros. Em 30 de setembro de 2007, após diversos resgates
efetuados pela IQ, a DPPI permanece com 2.489 debêntures.
(b) Através de um protocolo de entendimentos, assinado 3 de outubro de 2005, a Distribuidora de
Produtos de Petróleo Ipiranga S.A. (DPPI), a Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga (CBPI) e a
Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. (RPI), comprometeram-se a realizar Assembléia Geral
Extraordinária (AGE) da Ipiranga Química S.A. (IQ) 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 DPPI e à CBPI, sem qualquer
ônus, em substituição ao direito de conversão previsto nas debêntures detidas por ambas. A
mencionada AGE foi realizada em 6 de outubro de 2005 e todas as operações previstas no Protocolo
de Entendimentos foram concretizadas. Em 1˚ de dezembro de 2005, foi assinado um contrato de
venda e compra onde a DPPI vendeu por R$ 29,0 milhões os referidos bônus para a RPI que, com
isto, manteve preservada sua participação acionária na IQ. O referido valor será pago pela RPI à DPPI
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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6

Estoques
Combustíveis
Lubrificantes e graxas
Matérias-primas, embalagens e almoxarifado

42.648
3.823
13.438
59.909

7

Impostos a recuperar
Imposto de renda
ICMS
IPI
Outros impostos

4.759
1.582
351
10
6.702

8

Imposto de renda e contribuição social
a. Diferidos
A constituição dos tributos diferidos está baseada no histórico de rentabilidade da
Companhia, suportada por orçamentos que projetam lucros futuros para a realização deste
ativo, num prazo não superior a 10 anos. A base para constituição dos tributos é a seguinte:
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Ativo
Provisão para benefícios pós-emprego
Provisão para contingências
Provisão para remuneração variável
Provisão para perda na realização de impostos
Outras provisões

30.229
2.602
2.985
5.550
4.722

Base de cálculo
Alíquota nominal

46.088
34%

Imposto de renda e contribuição social diferidos

15.670

(-) Circulante

3.678

Não circulante

11.992

b. Estimativa de realização do ativo fiscal diferido
A realização dos créditos e débitos fiscais, está baseada em projeções de resultados
tributáveis.
Considerando-se que o crédito fiscal é oriundo principalmente de diferenças temporárias
(provisões para contingências e de compromissos atuariais com os planos de benefícios
pós-emprego concedidos e a conceder), a realização dos créditos ocorrerá por ocasião da
liquidação dos correspondentes passivos. A Administração, com base na estimativa de
liquidação das causas existentes e considerando a natureza das provisões que lhe deram
origem, estima a realização dos créditos conforme a seguir:
2007
2008
2009
2010
2011 a 2013
2014 a 2016

3.678
3.218
919
906
3.121
3.828
15.670
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c. Conciliação da despesa
Conciliação da despesa de imposto de renda e contribuição social no Resultado
Lucro antes da tributação (líquido de EQP e Participações)
Alíquotas oficiais de imposto
Encargos de impostos de renda e contribuição social às alíquotas oficiais

50.039
34%
17.013

Ajuste dos encargos à taxa efetiva:
Despesas indedutíveis

124

Programa de alimentação do trabalhador - Pat
Projetos culturais

(
(

Imposto de renda e contribuição social na demonstração de resultado
Corrente
Diferido

9

17)
199)

16.921
16.492
429

Despesas antecipadas
Aluguéis
Propaganda
Seguros a apropriar
Outras despesas antecipadas

3.345
359
60
298
4.062

10

(-) Circulante

1.303

Não circulante

2.759

Investimentos
As atividades preponderantes das investidas são:
•

CBPI - Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga: distribuição de derivados de petróleo e
produtos correlatos;
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•

Tropical - Tropical Transportes Ipiranga Ltda.: transporte de combustíveis, produtos
químicos, lubrificantes e cargas em geral;

•

IASA - Ipiranga Asfaltos S.A.: desenvolvimento, fabricação e distribuição de produtos
asfálticos;

•

COFAL - Comercial Farroupilha Ltda.: rede de postos de serviço incluindo franquias de
lojas de conveniência e unidades de troca de óleo;

•

Isa-Sul - Isa-Sul Administração e Participações Ltda.: prestação de serviços de assistência
técnica, administrativa comercial e de marketing para a operação das franquias am/pm e Jet
Oil, além de administração de imóveis;

•

Maxfácil - Maxfácil Participações S.A.: tem por objeto a participação societária em outras
empresas;

•

IABM - Ipiranga Administração de Bens Móveis Ltda.: tem por objeto a administração de
bens móveis;

•

ILL - Ipiranga Logística Ltda.: prestação serviços de logística.

Dados dos investimentos para cálculo
da equivalência patrimonial
Quantidade de ações ou cotas
Ações ordinárias (mil)
Ações preferenciais (mil)
Cotas do capital social (mil)
Percentual de participação direta
No capital social
No capital votante
Quantidade de ações/cotas possuídas
De ações ordinárias (mil)

Patrimônio líquido
Resultado do período
Movimentação dos investimentos
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2006
Adições
Resultado de equivalência patrimonial
Dividendos recebidos
Saldo final em 30 de setembro de 2007

Total
30/09/07

CBPI

Tropical

IASA

COFAL

Isa-Sul

Maxfácil

Iabm

ILL

35.409
70.543
-

254

16.008
-

1.615

46.869

22
-

10

510

21,0134
62,8765

0,0032
0,0032

0,0083
0,0083

99,9998
99,9998

99,9991
99,9991

16,0000
16,0000

99,9900
99,9900

1,0000
1,0000

22.264

-

1

1.615

46.869

4

10

5

1.839.874
284.709

14.976
2.495

32.024
( 1.326)

1.135
206

57.323
11.140

185.371
10.334

10
-

617
108

326.793
59.827
-

1
-

1
-

-

-

929
205
-

53.050
11.139
( 6.865)

28.007
1.653
-

10
-

5
-

408.791
5
72.824
( 6.865)

386.620

1

1

1.134

57.324

29.660

10

5

474.755
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11

Imobilizado
Taxa média
anual de
depreciação
%

Custo

4
10
16
6
-

12.973
27.532
143.140
30.338
31.973
9.223
330

Terrenos
Prédios e construções
Equipamentos e instalações para distribuição
Móveis e utensílios e veículos
Benfeitorias em imóveis de terceiros (1)
Obras em andamento (2)
Adiantamentos a fornecedores

Depreciação
acumulada
-

Líquido

( 9.161)
( 89.4020
( 22.1420
( 13.1020
-

12.973
18.371
53.738
8.196
18.871
9.223
330

255.509 (133.8070)

121.702

(1) As benfeitorias em imóveis de terceiros são amortizadas pelo menor prazo entre a vigência do contrato
ou a vida útil do bem.
(2) As obras em andamento referem-se a construção e modernização de postos de serviços e bases de
distribuição de combustíveis.
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Empréstimos e financiamentos
Curto
prazo

Longo
prazo

Encargos

Garantias

2.354

4.562

TJLP + juros de
3,8% a 5,1% a.a.

Aval e alienação
fiduciária

Instituições financeiras

28.192

-

100,0% do CDI

Debêntures adquiridas por
controladas

Total

30.546

4.562

Características
Moeda nacional
Finame

TJLP - Taxa de juros de longo prazo
CDI - Certificado de Depósito Interfinanceiro
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Vencimentos do exigível a longo prazo
Os vencimentos dos empréstimos e financiamentos estão demonstrados com segue:
Vencimentos
2008
2009
2010

2.197
1.523
842
4.562

13

Impostos e contribuições a recolher
Contribuição social
PIS
COFINS
ICMS
Outros impostos

137
131
607
983
633
2.491

14

Contingências
a. Contingências passivas prováveis
Foi constituída para cobrir as perdas prováveis estimadas pela Administração, amparada
pelos consultores jurídicos internos e externos, oriundas dos seguintes processos:
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Depósitos
Judiciais

Contingências

Processos fiscais
Processos cíveis
Processos trabalhistas

106

846
53
1.703

Total

106

2.602

(-) Parcela de curto prazo

-

927

Parcela de longo prazo

106

1.675

Características dos montantes
•

Processos fiscais
Em 30 de setembro de 2007, o processo fiscal existente era relativo principalmente à
exigência de ICMS pelo Estado do Mato Grosso, referente à aquisição de álcool
carburante pela filial paulista da Companhia, destinado à comercialização no Estado do
Rio Grande do Sul, por descumprimento das obrigações acessórias previstas no Convênio
ICMS 54/02.

•

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, dentre elas horas extras, adicional de periculosidade.

b. Contingências passivas possíveis
As causas consideradas como perda possível pela Administração da Companhia, amparadas
pelos consultores jurídicos internos e externos, não são provisionadas nas demonstrações
financeiras e possuem a seguinte composição:
Processos fiscais
Processos cíveis
Processos trabalhistas

31.402
1.889
4.614
37.905
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Características dos montantes
•

Processos fiscais
Em 30 de setembro de 2007, os processos fiscais enquadrados nesta classificação
relacionavam-se, principalmente, à: (1) exigência de estorno de créditos do ICMS em
operações com álcool anidro no Estado de São Paulo; (2) exigência de estorno de crédito
acumulado de ICMS, supostamente transferido a terceiros em valores superiores ao
permitido pela legislação do Estado de São Paulo; 3) exigência de contribuições ao INSS
supostamente devidas por terceiros, prestadores de serviços contratados, que não
comprovaram claramente o recolhimento de suas obrigações, tendo sido atribuída
responsabilidade solidária à empresa; (4) não-homologação de compensação de créditos
de IPI apropriados em entradas de insumos tributados cujas saídas posteriores se deram
sob o abrigo da imunidade e (5) auto de infração decorrente de emissão de nota fiscal
sem a correspondente saída física da mercadoria (álcool anidro) em operações de
devolução de empréstimo do produto feito junto às usinas produtoras de São Paulo.

•

Processos cíveis
Em 30 de setembro de 2007, os processos cíveis desta categoria referiam-se à ações
indenizatórias, decorrentes dos contratos de locação, comerciais e de prestação de
serviços celebrados pela Companhia.

•

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

c. Contingências ativas
•

Processos tributários
A Companhia instaurou contenciosos judiciais e/ou administrativos, 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.
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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:

15

Esfera Federal
PIS/COFINS - alargamento da base de cálculo

8.144

Esfera Estadual
Adicional estadual do imposto de renda – AIRE

1.711

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$ 498.
O passivo líquido registrado em 30 de setembro de 2007 é de R$ 30.229, sendo que R$ 2.309
estão contabilizados no passivo circulante e R$ 27.920 no exigível a longo prazo.
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 por 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.
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Patrimônio líquido
a. Capital social
O capital social, em 30 de setembro de 2007, é composto por 32.000.000 ações sem valor
nominal, sendo 10.706.368 ações ordinárias e 21.293.632 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.
A Assembléia Geral Extraordinária (AGE), realizada em 18 de abril de 2007 deliberou o
aumento do Capital Social de R$ 555.000 para R$ 615.000, por incorporação de parte do
saldo da Reserva de Lucros - Reserva para Capital de Giro e Conservação e Melhoramento
das Instalações, no montante de R$ 60.000, sem emissão de novas ações

b. Reservas
O Estatuto Social da Companhia determina que o saldo remanescente na conta de lucros
acumulados, após as distribuições do resultado, deverá ser destinado a reserva para capital de
giro, conservação e melhoramento das instalações, até o limite do capital social. Os eventuais
excessos serão incorporados ao capital social por ocasião da Assembléia Geral Ordinária que
aprovar as demonstrações financeiras do exercício.
Reservas de capital
Subvenções para investimento (incentivos fiscais de imposto de renda)
Reservas de lucros
Legal
Reserva para capital de giro, conservação e melhoramento das instalações

50

59.921
129.058
188.979
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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.
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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, os valores referentes a essas operações garantidas pela DPPI estão assim
apresentados:
Garantidora

Garantida

DPPI
DPPI
DPPI

CBPI
IQ
IQAG

30/09/2007

Vencimento

2.674
1.394
489

2009
2010
2010

4.557
DPPI
CBPI
IQ
IQAG

-

Distribuidora de Produtos de Petróleo Ipiranga S.A.
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Ipiranga Química S.A.
Ipiranga Química Armazéns Gerais Ltda.
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Instrumentos financeiros
Considerando os termos da Instrução CVM nº 235/95, a Companhia procedeu a uma avaliação de
seus ativos e passivos contábeis circulantes em relação aos valores de mercado, por meio de
informações disponíveis e metodologias de avaliação apropriadas. Os valores de mercado dos
principais instrumentos financeiros da Companhia aproximam-se dos valores contábeis.
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 participa de operações que envolvem instrumentos financeiros, registrados em
contas patrimoniais, que se destinam a atender 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.
As principais bases de instrumentos financeiros que afetam o negócio da Companhia estão abaixo
relacionadas:

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.

b. Risco de crédito
É o 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.
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c. 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.

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

15.723
71
1.104
16.898

Despesas financeiras
Juros e variação monetária
Variação cambial
Outras despesas

( 3.749)
( 328)
( 618)
( 4.695)
12.203

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 o mercado de seguros nacional e internacional, através do Instituto de Resseguros
do Brasil.
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As coberturas e limites segurados nas apólices contratadas são baseadas 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 seguro estão relacionadas à riscos operacionais, lucros cessantes,
multirisco industrial, multirisco escritórios, riscos nomeados - pools e responsabilidade civil.
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Evento subseqüente
Conforme mencionado na nota explicativa nº 1, 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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