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Parecer dos auditores independentes
Ao
Conselho de Administração e aos Acionistas da
Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga S.A.
Rio de Janeiro - RJ

1. Examinamos o balanço patrimonial da Companhia Brasileira 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
Companhia Brasileira 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 com a 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 Companhia Brasileira
de Petróleo Ipiranga S.A. em 30 de setembro de 2007 não estão sendo apresentadas em
conjunto com as demonstrações financeiras consolidadas da Companhia Brasileira de
Petróleo Ipiranga S.A. e empresas controladas nessa mesma data e nem de forma comparativa
com as demonstrações financeiras da Companhia e da Companhia e empresas controladas,
em 30 de setembro de 2006.

9 de novembro de 2007

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6-F-RJ

Vania Andrade de Souza
Contadora CRC-RJ-057.947/O-2
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Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

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

Ativo
Circulante
Disponibilidades
Aplicações financeiras (Nota 5)
Contas a receber de clientes (Nota 6)
Contas a receber de partes relacionadas (Nota 7)
Provisão para créditos de liquidação duvidosa
Debêntures de Coligadas
Estoques (Nota 8)
Impostos a recuperar (Nota 9)
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 10)
Outros ativos circulantes
Despesas antecipadas (Nota 11)

Passivo e patrimônio líquido

26.389
121.685
1.087.092
4.124
(44.964)
34.034
340.298
87.391
39.352
9.878
6.292

Circulante
Fornecedores
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 7)
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Debêntures (Nota 14)
Salários e encargos sociais
Participações nos resultados
Impostos e contribuições a recolher (Nota 15)
Provisão para benefícios pós-emprego ( Nota 17)
Provisão para contingências (Nota 16)
Outros passivos circulantes

130.155
258.371
232.436
2.392
46.534
1.794
115.822
4.665
5.276
16.963
814.408

1.711.571
Não circulante
Realizável a longo prazo
Aplicação Financeira (Nota 5)
Contas a receber de clientes (Nota 6)
Debêntures de coligadas (Nota 7)
Depósitos judiciais
Impostos a recuperar
Imposto de renda e contribuição social diferidos (Nota 10)
Outros ativos de longo prazo
Despesas antecipadas (Nota 11)

156.417
3.764
33.006
7.595
16.151
216.933

Permanente
Investimentos
Em controladas (Nota 12)
Em coligadas (Nota 12)
Outros investimentos
Imobilizado (Nota 13)

219.127
353.531
791
621.549

Não circulante
Exigível a longo prazo
Contas a pagar a partes relacionadas (Nota 7)
Empréstimos e financiamentos (Nota 14)
Debêntures (Nota 14)
Provisão para benefícios pós-emprego (Nota 17)
Provisão para contingências (Nota 16)
Imposto de renda diferido (Nota 10)
Outros passivos de longo prazo

1.052
14.805
350.000
39.345
57.108
564
6.346
469.220

Patrimônio líquido
Capital social (Nota 18)
Reservas de capital (Nota 18)
Reservas de lucros (Nota 18)
Lucros ou prejuízos acumulados

1.030.000
600
524.565
284.709
1.839.874

1.194.998

Total do ativo

3.123.502

Total do passivo e patrimônio líquido

As Notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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3.123.502

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga

Demonstração do resultado
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais, exceto quando indicado)

Receita bruta de produtos e serviços
Deduções de vendas, principalmente tributos
Receita operacional líquida
Custo dos produtos vendidos e serviços prestados

16.891.852
(345.825)
16.546.027
(15.747.558)
798.469

Lucro operacional bruto
Resultado de equivalência patrimonial
Amortização de ágio

131.444
(2.274)
129.170

Receitas (despesas) operacionais
Com vendas
De administração
Receitas financeiras
Despesas financeiras

(255.063)
(305.089)
30.209
(35.097)
(565.040)

Lucro operacional
Resultado não operacional
Receitas não operacionais
Despesas não operacionais

362.599

10.687
(4.862)

Lucro antes dos efeitos tributários e participações

368.424

Imposto de renda e contribuição social
Corrente
Diferido

(67.076)
(12.035)

Lucro antes das participações

289.313

Participações de empregados
Lucro líquido do período

(4.604)
284.709

Lucro por ação do capital social - R$

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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2,69

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais)

Reservas de capital

Capital
social
Em 31 de dezembro de 2006
Lucro líquido do exercício
Aumento de capital
AGE de 18 de abril de 2007
Lucro líquido do período
Em 30 de setembro de 2007

Subvenções para
investimento incentivos fiscais de
imposto de renda

Reservas de lucros

Ágio na
subscrição
de ações

Legal

Capital de giro e
conservação e
melhoramento
das instalações

Lucros
acumulados

Total

1.025.000

600

-

106.894

422.671

-

1.555.165

-

-

-

-

-

-

-

5.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

284.709

284.709

1.030.000

600

-

106.894

417.671

284.709

1.839.874
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(5.000)

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Período de nove meses findo em 30 de setembro de 2007
(Em milhares de reais)

Origens de recursos
Das operações
Lucro líquido do período
Participação dos acionistas minoritários
Despesas (receitas) que não afetam o capital circulante líquido
Depreciação e amortização
Custo de ativo permanente baixado ou vendido
Baixa do diferido
Variações monetárias/cambiais e juros realizável a longo prazo
Variações monetárias/cambiais e juros exigível a longo prazo
Resultado de equivalência patrimonial
Ganho na variação percentual de participação no capital social
Amortização de Ágio
Amortização de operação compromissada
Provisão para perdas em investimentos
Provisão para perdas com incentivos fiscais
Originado das operações

284.709
63.142
4.499
(2.739)
(8.218)
(131.444)
2.274
212.223

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

881
-

De controladas e coligadas
Redução de capital em controladas
Dividendos recebidos de controladas
Amortização de debêntures de coligadas
Transferência de debêntures de coligadas do realizável longo prazo
para o ativo circulante

3.677
34.284

Total das origens

251.065

Aplicações de recursos
Em investimentos
Em imobilizado
Em diferido
Transferência de empréstimos de longo prazo para curto prazo
Imposto de renda retido na fonte dos juros sobre capital próprio
Juros sobre capital próprio e dividendos a pagar
Redução do exigível a longo prazo
Aumento do realizável a longo prazo

4.537
60.203
178.438
2.893
4.486

Total das aplicações

250.557

Aumento do capital circulante

508

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

869.729
870.237

Aumento do capital circulante

508
8

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Notas explicativas às demonstrações financeiras
Exercício 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 17 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 das
Empresas Petróleo 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
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão apresentadas de acordo com as
disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e normas estabelecidas pela Comissão de
Valores Mobiliários - CVM.
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 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.
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Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
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-econômica 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 e créditos tributários são calculados com base nas alíquotas de imposto de renda
de 15%, acrescidos do adicional de 10%, e de contribuição social de 9%.
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Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

h. Imposto de renda e contribuição social diferidos
São calculados sobre as diferenças intertemporais com base nas alíquotas de imposto de
renda e contribuição social vigentes no período em que se espera que os efeitos tributários
sejam realizados. Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos somente são
reconhecidos até o montante que possa ser considerado como provável sua realização.

i. 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 e os valores são registrados com base nas estimativas dos custos dos desfechos dos
processos.

j. 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.

k. 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 pelo
valor de custo ou realização e por valor conhecidos e calculáveis, respectivamente, incluindo
quando aplicável os rendimentos, encargos e variações monetárias e cambiais.

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. 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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Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

m. Estimativas contábeis
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 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

Aplicações financeiras
Certificados de Depósitos Bancários - CDB

25.151

Fundos de investimento renda fixa

1.404

Operações compromissadas (*)

95.130
121.685

As aplicações financeiras são remuneradas à taxas atreladas ao CDI - Certificado de Depósito
Interfinanceiro.
(*) Operação realizada com lastro em debêntures.

5

Contas a receber de clientes
Mercado Nacional
Duplicatas a receber
Financiamentos a clientes

945.242
298.267
1.243.509

(-) Circulante

1.087.092

Não Circulante

156.417
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Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

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.

6

Transações com partes relacionadas
As transações realizadas entre as controladas da Companhia são efetuadas em condições de
preços e prazos similares aos praticados com terceiros e estão demonstradas a seguir:
Contas a Debêntures
receber a receber
Empresas
am/pm Comestíveis Ltda.
Empresa Carioca de Produtos
Químicos S.A.
Ipiranga Asfaltos S.A.
Centro de Conveniências
Millennium Ltda.
Tropical Transportes Ipiranga
Ltda.
Distribuidora de Produtos de
Petróleo
Ipiranga S.A.
Ipiranga Química S.A.
Ipiranga Petroquímica S.A.
Refinaria de Petróleo Ipiranga
S.A.
Petrobrás Petróleo Brasileiro
Outras
Total em 30 de setembro de 2007

Contas a
pagar Vendas

Compras

Resultado
Financeiro

-

-

1

-

-

-

76
78

-

-

1.909
25

-

-

424

-

-

13.000

3

-

226

-

8.558

8

92.797

-

1.589
511
74

17.345
13.910
-

13.090
4.318
279

3.487
-

1.149
1.995
33

34.034(1)
-

143

-

564
247.272
854

17.454
- 13.639.146
371
3.970

55

4.124

34.034

259.243

46.568 13.771.057

3.542

(1) Em 26 de maio de 2003, foi realizada Assembléia Geral Extraordinária da Ipiranga Química (IQ), a
qual deliberou e aprovou, a emissão 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 DPPI e pela CBPI, sendo que a DPPI subscreveu integralmente as debêntures da
série A e a CBPI subscreveu integralmente as debêntures da série B. As debêntures subscritas pela
CBPI fazem jus à remuneração correspondente à variação do Certificado de Depósito Interfinanceiro,
acrescida de um spread sujeito à repactuação de 5 em 5 meses, conforme previsto na cláusula 4.3 da
escritura de emissão de debêntures, datada de 1º de junho de 2003. A partir de março de 2007, o
spread referente à remuneração das debêntures da Série B é de 1,0% ao ano.
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Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

Em 6 de outubro de 2005, foi realizada a Assembléia Geral Extraordinária (AGE) da Ipiranga Química
S.A (IQ) que deliberou sobre a alteração do tipo das debêntures, 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. Em 1º de
dezembro de 2005, foi assinado um contrato de venda e compra onde a DPPI vendeu, por R$29
milhões, os referidos bônus para a Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A. que, com isto, manteve
preservada sua participação acionária na IQ.
As Assembléias Gerais da Ipiranga Petroquímica S/A - IPQ, realizadas em 28 de abril de 2006,
deliberaram o pagamento de dividendos complementares e redução de capital, a serem realizados
respectivamente nos dias 13 de junho de 2006 e 31 de julho de 2006. Tendo em vista que a IQ, por
força de sua participação societária na IPQ, recebe recursos nas datas mencionadas acima, o Conselho
de Administração da IQ, em reunião realizada no dia 2 de maio de 2006, deliberou que a empresa
aplicaria os referidos recursos integralmente no resgate parcial de suas debêntures, emitidas em 1º de
junho de 2003 e subscritas pela DPPI (série A) e CBPI (série B), considerando os impactos negativos
que este endividamento vem gerando para a IQ.
Em fevereiro de 2007, a IQ efetuou resgate parcial das debêntures da série B subscritas pela CBPI, no
montante de R$8.827 mil.
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Estoques
Combustíveis
Lubrificantes e graxas
Matérias-primas, embalagens
e almoxarifado
Adiantamento a fornecedor

297.013
22.305
16.570
4.410
340.298

8

Impostos a recuperar
Imposto de renda antecipado
Contribuição social antecipada
ICMS
IPI
Outros

44.929
14.583
21.021
6.068
790
87.391
14

Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

9

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:
Ativo
Provisão para benefícios pós-emprego
Provisão para contingências
Provisão para remuneração variável
Provisão para perda em investimento
Outras provisões

44.010
90.645
18.998
57.860
1.305

Base de cálculo

212.818

Alíquota nominal
Imposto de renda e contribuição
social diferidos

34%
72.358

(-) Circulante

39.352

Não Circulante

33.006

Passivo exigível a longo prazo
Depreciação acelerada

2.258

Alíquota

25%

Imposto de renda

564

b. Estimativa de realização do ativo fiscal diferido
A realização dos créditos e débitos fiscais está baseada em projeções de resultados
tributáveis.
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Companhia Brasileira de Petróleo Ipiranga
Notas explicativas às demonstrações financeiras
(Em milhares de Reais)

Considerando-se que o crédito fiscal é oriundo principalmente de diferenças temporárias
(provisões para contingências e de compromissos atuariais com os planos de benefícios pósemprego concedidos e a conceder), a realização dos créditos ocorrerá por ocasião das
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

30.347
11.956
9.572
1.703
13.447
5.333
72.358

Destacamos que, em Assembléia Geral Extraordinária realizada em 22 de outubro de 2007, foi
deliberada a extinção da Termogaúcha - Usina Termelétrica S.A. o que possibilitará a realização
de ativo fiscal diferido no 4° trimestre de 2007 no valor de R$ 19.672.

c. Conciliação da despesa
Conciliação da despesas 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

232.376
34%
79.008

Ajuste dos encargos à taxa efetiva:
Despesas indedutíveis
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT/Incentivo cultura
Demais ajustes
Imposto de renda e contribuição social na
demonstração de resultado

79.111

Corrente
Diferido

67.076
12.035

16

999
(392)
(504)
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Despesas antecipadas
Aluguéis
Propaganda
Seguros a apropriar
Outras despesas antecipadas

17.989
3.180
476
798
22.443

(-) Circulante

6.292

Não Circulante

11

16.151

Investimentos
As atividades preponderantes das investidas são:

a. Controladas
•

am/pm - am/pm Comestíveis Ltda.: franquias de lojas de conveniência am/pm e unidades
automotivas Jet Oil.

•

EMCA - Empresa Carioca de Produtos Químicos S.A.: produção e venda de óleos
minerais brancos, vaselinas sólidas, fluidos e lubrificantes especiais.

•

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

•

ICIE - Ipiranga Comercial Importadora e Exportadora Ltda.: importação e exportação de
petróleo e combustíveis.

•

ITL - Ipiranga Trading Ltd.: representante da Ipiranga em negócios internacionais.

•

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

ILL: Ipiranga Logística Ltda.: prestadora de serviços de logística.

•

IPIMOB - Ipiranga Imobiliária Ltda.: administradora de bens em geral, prestadora de
serviços administrativos e gestora de empreendimentos comerciais.

•

Maxfácil Participações S.A.: tem por objeto a participação societária em outras empresas.
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am/pm
Dados dos investimentos para cálculo de equivalência
Quantidade de ações ou cotas possuídas
De ações ordinárias (mil)
De cotas do capital social (mil)
Percent. participação direta:
No capital social
No capital votante
Capital social
Patrimônio líquido
Resultado do período
Dividendos/juros sobre o capital próprio distribuídos

EMCA

55.284

199.323
-

99,99999
99,99999
55.284
81.504
19.261
3.500

99,99800
99,99800
16.185
18.921
1.908
177

IASA

16.007
-

ICIE

ITL

164

50

Tropical

254

ILL

99,99175
99,99175
16.008
32.025
(1.327)
-

99,00000
99,00000
166
27
(25)
-

100,00000
100,00000
92
47
(38)
-

99,99685
99,99685
8.126
14.977
2.494
-

505
99,00000
99,00000
510
617
109
-

IPIMOB

4.101
99,99998
99,99998
4.101
7.992
3.546
-

Maxfácil
Particip.

7
34,00000
34,00000
4.042
63.026
3.514
456

Total
30/9/2007

-

Movimentação dos investimentos no período
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2006
Aumento/Integralização de capital
Redução de capital
Equivalência patrimonial
Dividendos recebidos/a receber

65.743
19.261
(3.500)

17.189
1.908
(177)

33.349
(1.326)
-

12
39
(25)
-

87
(38)
-

12.482
2.494
-

1
504
106
-

4.587
269
(410)
3.546
-

59.512
3.514
-

192.962
812
(410)
29.440
(3.677)

Saldo final

81.504

18.920

32.023

26

49

14.976

611

7.992

63.026

219.127
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As controladas não possuem ações negociadas em bolsas de valores.

b. Coligadas
•

IQ - Ipiranga Química S.A.: distribuidora de produtos químicos e controladora da IPQ Ipiranga Petroquímica S.A.

•

TSB - Transportadora Sulbrasileira de Gás S.A.: é responsável pela construção e
operação de um gasoduto entre as cidades gaúchas de Uruguaiana e Porto Alegre.

•

Termogaúcha - Usina Termelétrica S.A. - em Liquidação: termelétrica no Pólo
Petroquímico do Sul, em Triunfo - RS. Em Assembléia Geral Extraordinária realizada
em 22 de outubro de 2007, foi deliberada a extinção da Companhia.
IQ Termogaúcha (*)

Dados dos investimentos para
cálculo de equivalência
Quantidade de ações ou cotas possuídas
De ações ordinárias (mil)
180.853.642
Percentual de participação direta
No capital social
41,47311
No capital votante
41,47311
Capital social
380.372
Patrimônio líquido
835.581
Resultado do período
246.745
Movimentação dos investimentos
no período
Saldo inicial em 31 de dezembro de 2006
Aumento de capital
Ágio na aquisição de investimento
Redução de capital
Amortização de ágio
Equivalência patrimonial

244.209
102.333

Saldo final

346.542

Total
TSB 30/9/2007

892.060

20.125

26,23113
26,23113
340.077
120.493
-

25,00000
25,00000
80.500
27.959
(1.377)

270
6.681
(6.951)
-

5.867 250.346
3.725
10.406
(6.951)
(2.274)
(2.274)
(328) 102.005
6.990

353.531

(*) Em setembro de 2006, foi constituída provisão para 100% do valor do investimento,
considerando-se que essa investida encontra-se em liquidação.
As coligadas não possuem ações negociadas em Bolsas de Valores.
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Imobilizado
Taxa média
anual de
depreciação
-%

Custo

Depreciação
acumulada

Líquido

4

96.284
174.681

(90.335)

96.284
84.346

931.639
34.731
62.238
43.363
3.087

(570.869)
(26.010)
(37.260)
-

360.770
8.721
24.978
43.363
3.087

1.346.023

(724.474)

621.549

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

11
12

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

Circulante

Não Circulante

8.424
65.782
52.686

14.805
-

126.892

14.805

Moeda estrangeira:
Notas (*)

105.544

-

Total Controladora

232.436

14.805

Encargos

Garantias

Controladora
Moeda nacional:
BNDES
Instituições Financeiras
Saldo devedor de contas bancárias

De TJLP+4,4% a.a. até TJLP+5,1%a.a./80%
TJLP + 20% cesta de moedas + 4,5% a.a.
Bens / Aval da controladora DPPI
100,00% do CDI Debêntures adquiridas por controlada
Sem encargos
Sem garantias

Variação cambial US$ + 9,875% a.a.

Sem garantias

(*) Em 1º de agosto de 2003 a Companhia emitiu US$ 135 milhões em Notes no mercado internacional. Em 1º de agosto de 2005, data em que os juros incidentes
foram aumentados de 7,875% ao ano para 9,875% ao ano, foi exercida parte das opções de resgate destes títulos, no montante de US$ 1.285 ou R$3.072. No
exercício de 2006 foi efetuado resgate parcial no montante de US$ 79.574 ou R$164.877 que representa a aceitação da oferta de recompra apresentada pela
Companhia aos titulares dos Bonds.
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b. Debêntures
Em 18 de abril de 2006, a Companhia registrou na Comissão de Valores Mobiliários - CVM,
a distribuição pública de 35.000 debêntures simples, em série única, todas escriturais, não
conversíveis em ações, da espécie quirografária, com valor nominal unitário de R$ 10 e data
de emissão de 1º de abril de 2006, perfazendo o montante de R$ 350.000.
As debêntures têm prazo de vigência de 5 anos, com vencimento em 1º de abril de 2011 (o
principal será pago em três parcelas nos anos de 2009, 2010 e 2011) e fazem jus a uma
remuneração que contempla juros remuneratórios, a partir da data de emissão, incidentes
sobre seu valor nominal unitário, de 103,80% da taxa média diária dos depósitos
interfinanceiros denominada “Taxa DI over extra grupo” divulgada pela Central de Custódia
e de Liquidação de Títulos - CETIP. Esta remuneração é paga semestralmente a partir da
data de emissão aos titulares das debêntures registrados ao final do dia útil anterior a cada
data de pagamento da remuneração.
Não
Circulante Circulante

Características

Encargos

Controladora e Consolidado
Debêntures - 1a emissão - série única

2.392

350.000

103,8% do CDI

c. Vencimentos do exigível a longo prazo
Os vencimentos dos empréstimos, financiamentos e debêntures estão demonstrados como
segue:
Vencimentos:
2008
2009
2010
2011

3.468
123.559
119.248
118.530
364.805
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Impostos e contribuições a recolher
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ
Contribuição Social
PIS
COFINS
ICMS
Outros impostos

1.710
55.960
20.549
1.751
8.081
27.489
282
115.822

15

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:
Valor
líquido

Depósitos
judiciais

Contingências

50.782
5.114
6.488

22.499
1.753
4.009

73.281
6.867
10.497

Total

62.384

28.261

90.645

(-) Circulante

5.276

26.926

32.202

57.108

1.335

58.443

Processos fiscais
Processos cíveis
Processos trabalhistas

Não Circulante
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Características dos montantes:
•

Processos fiscais
Em 30 de setembro de 2007, os processos fiscais, em função do estágio processual e/ou
jurisprudência contrária, eram relativos, principalmente, à: (1) exigência de estornos de
créditos de ICMS sobre a prestação de serviços de transporte apropriados durante a
vigência da sistemática de ressarcimento de fretes pelo DNC (atual ANP - Agência
Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis). Não obstante os ressarcimentos
de fretes sempre terem sido feitos pelo DNC sem a parcela de ICMS, a tendência da
Jurisprudência tem sido contrária aos nossos argumentos; (2) exigência de
ICMS/Substituição Tributária nas vendas interestaduais para consumidores finais
realizadas na vigência do Convênio ICMS 105/92, posteriormente modificado pelo
Convênio 112/93. O STF decidiu a questão definindo que o ICMS dos combustíveis
pertence, em sua integralidade, ao estado de consumo, inclusive quando destinado ao
consumidor final; (3) exigência de estorno de créditos de ICMS, no Estado de Minas
Gerais, nas saídas interestaduais, feitas ao abrigo do artigo 33 do Convênio ICMS 66/88,
o qual permitia a manutenção do crédito e que foi suspenso por liminar concedida pelo
STF e (4) autuações por dedução de descontos incondicionais na base de cálculo do
ICMS, no Estado de Minas Gerais, devido por substituição tributária.

•

Processos cíveis
Em 30 de setembro de 2007, os processos cíveis eram, em sua maioria, litígios sobre
cláusulas dos contratos de locação e fornecimento celebrados com clientes e ações de
indenização decorrentes dos referidos contratos e responsabilidade civil.

•

Processos trabalhistas
Em 30 de setembro de 2007, os processos trabalhistas referiam-se, principalmente, à
questões propostas por ex-empregados e pessoal terceirizado, versando sobre verbas de
cunho salarial, dentre elas horas extras, adicional de periculosidade etc.
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b. Contingências passivas possíveis
As causas consideradas como perda possível pela Administração da Companhia, amparada
pelos consultores jurídicos internos e externos, não são provisionadas nas demonstrações
financeiras e possuem a seguinte composição:
Processos fiscais
Processos cíveis
Processos trabalhistas

254.688
75.477
12.644

Total

342.809

Características dos montantes:
•

Processos fiscais
Em 30 de setembro de 2007, os processos fiscais enquadrados nesta classificação eram
relativos, principalmente, à: (1) exigência de estorno de créditos de ICMS, exceto no
Estado de Minas Gerais, nas saídas interestaduais, feitas ao abrigo do artigo 33 do
Convênio ICMS 66/88, o qual permitia a manutenção do crédito e que foi suspenso por
liminar concedida pelo STF; (2) exigência de ICMS e de estornos de créditos do imposto,
por aquisições de óleos básicos, cujas saídas interestaduais não sofreram tributação com
base em norma constitucional de não-incidência; (3) exigência de estornos de créditos de
ICMS relativos a prestações de serviços de transporte relacionados à operações
interestaduais não tributadas por força de norma constitucional de não-incidência; (4)
exigência de estornos de créditos de ICMS decorrentes do excesso de tributação gerado
nas aquisições de produtos na refinaria de petróleo pelo regime de substituição tributária,
apropriados em face da não ocorrência de uma das fases de comercialização previstas
como fato gerador presumido, nas vendas diretas a clientes consumidores finais; (5)
exigência de ICMS nas vendas para clientes paraenses do setor de pesca, que gozam de
isenção, por suposta falta de autorização do SEFAZ/PA; (6) 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 (7) exigência de ICMS,
especialmente pelo Estado de Goiás, sobre supostas diferenças de inventário e sobre
variações volumétricas de estoque decorrentes de alterações de temperatura ambiente. Os
processos em comento estão em diversos estágios processuais, nas esferas administrativa
e judicial, inclusive de produção de provas e de consolidação jurisprudencial nos
tribunais superiores.
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•

Processos cíveis
Em 30 de setembro de 2007, os processos cíveis desta categoria eram, em sua maioria,
litígios sobre cláusulas dos contratos de locação e fornecimento celebrados com clientes,
ações de indenização decorrentes dos referidos contratos e de responsabilidade civil.

•

Processos trabalhistas
Em 30 de setembro de 2007, os processos trabalhistas abrangidos nesta classificação, em
sua maioria, referiam-se à demandas propostas por ex-empregados, pessoal terceirizado e
empregados de postos revendedores clientes da Companhia, versando sobre verbas de
cunho salarial, dentre elas horas extras, adicional de periculosidade e etc. as quais
encontram-se em estágio processual de produção de provas, sem a publicação de
sentença.

c. Contingências ativas
A Companhia e suas controladas instauraram contenciosos judiciais e/ou administrativos, nas
esferas tributárias Federal e Estadual, objetivando a recuperação de impostos, taxas 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, as Administrações da Companhia, 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
Imposto de renda pessoa jurídica majoração de alíquota
FGTS - Restituição de contribuição
PIS/COFINS - Alargamento da base de cálculo
Fundo Nacional de Telecomunicações

6.276
275
24.644
4.922
36.117

Esfera Estadual
Adicional Estadual do Imposto de Renda - AIRE
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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 findo em 30 de setembro de 2007 para o
referido plano de aposentadoria foi de R$5.390.
O passivo líquido registrado em 30 de setembro de 2007 é de R$44.010, sendo que R$4.665 estão
contabilizados no passivo circulante e R$39.345 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 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.

17

Patrimônio Líquido
a. Capital social
O capital social em 30 de setembro de 2007 é composto por 105.952.000 ações sem valor
nominal, sendo 35.409.306 ações ordinárias e 70.542.694 ações preferenciais. As ações
preferenciais não têm direito a voto e gozam de prioridade na distribuição de dividendos e no
reembolso de capital, em caso de liquidação.

b. Reservas
Reservas de capital:
Subvenções para investimento (incentivos fiscais de imposto de renda)
Reservas de lucros:
Legal
Reserva para capital de giro e conservação e melhoramento das instalações

600
106.894
417.671
524.565
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O Estatuto Social da Companhia determina que o saldo remanescente na conta de lucros
acumulados, após as distribuições do resultado conforme Lei das S.A., deverá ser destinado à
reserva para capital de giro e 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.
A AGE realizada em 18 de abril de 2007 aprovou aumento de capital de R$5.000 através da
incorporação de parte do saldo da reserva para conservação e melhoramento das instalações,
sem emissão de novas ações.

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.

18

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 CBPI estão
assim apresentados:
Garantida

Empresa Carioca de Produtos Químicos S.A.

30/9/2007

Vencimento

1.483
1.165

2007
2008

2.648

Ipiranga Asfaltos S.A.

16.340

2007

Ipiranga Petroquímica S.A.

23.668

2008

120.000

2008

530

2007

Refinaria de Petróleo Ipiranga S.A.
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Garantida

Tropical Transportes Ipiranga Ltda.

30/9/2007

Vencimento

1.267
289
7.753
1.492

2008
2009
2010
2011

11.331
173.987
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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.
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As principais bases de instrumentos financeiros que afetam o negócio da Companhia estão a
seguir 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.

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
Variação monetária
Variação cambial
Ganho com operações de swap
Outras receitas financeiras

23.211
7.654
16
( 684)
12
30.209
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Despesas financeiras
Juros e encargos devidos
Variação monetária
Variação cambial
Impostos (*)
Outras despesas financeiras

(48.115)
(294)
16.625
(1.494)
(1.819)
(35.097)

Resultado financeiro líquido

(4.888)

(*) Refere-se a IOF e IR sobre pagamentos ao exterior.

20

Seguros
A Companhia 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 Companhia.
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
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). Em 22 de outubro foram realizados
os leilões de oferta pública da DPPI e da RPI. Foram adquiridas 1.274.718 ações da DPPI,
equivalentes a 77% das ações objeto de oferta, e 2.771.781 ações da RPI, equivalentes a 82% das
ações objeto de oferta. O leilão da OPA da CBPI está previsto para 8 de novembro de 2007.

* * *
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