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Relatório sobre a revisão de informações contábeis
intermediárias
Aos Administradores e Acionistas da
Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA
Araucária - PR
Introdução
Revisamos o balanço patrimonial da Araucária Nitrogenados S.A. - ANSA (“Companhia”),
em 30 de setembro de 2018, e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado
abrangente para os períodos de três e nove meses findos naquela data e das mutações
do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de nove meses findo naquela
data, incluindo as notas explicativas selecionadas.
A administração Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis
intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração
Intermediária. Nossa responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas
informações contábeis intermediárias com base em nossa revisão.
Alcance da revisão
Conduzimos nossa revisão de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
revisão (NBC TR 2410 - Revisão de Informações Intermediárias Executada pelo Auditor da
Entidade e ISRE 2410 - Review of Interim Financial Information Performed by the
Independent Auditor of the Entity, respectivamente). Uma revisão de informações
contábeis intermediárias consiste na realização de indagações, principalmente às pessoas
responsáveis pelos assuntos financeiros e contábeis e na aplicação de procedimentos
analíticos e de outros procedimentos de revisão. O alcance de uma revisão é
significativamente menor do que o de uma auditoria conduzida de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria e, consequentemente, não nos permitiu obter
segurança de que tomamos conhecimento de todos os assuntos significativos que
poderiam ser identificados em uma auditoria. Portanto, não expressamos uma opinião de
auditoria.
Conclusão
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a
acreditar que as informações contábeis intermediárias, acima referidas, não estão
elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) aplicável à
elaboração de informações contábeis intermediárias.

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
3

Ênfase
Chamamos a atenção para o fato que parte substancial das operações relacionadas a
contas a pagar, por fornecimento de matéria-prima, insumos e produtos para revenda da
Companhia é realizada com sua acionista controladora Pétroleo Brasileiro S.A. “Petrobras”, conforme apresentado na nota explicativa nº 13 às informações contábeis
intermediárias. Portanto, as informações contábeis intermediárias devem ser lidas nesse
contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.
Outros Assuntos
Demonstrações do valor adicionado
As informações contábeis intermediárias relativas às demonstrações do valor adicionado
(DVA) referentes ao período findo em 30 de setembro de 2018, elaboradas sob a
responsabilidade da administração da Companhia e apresentadas como informação
suplementar para fins dessas demonstrações, foram submetidas a procedimentos de
revisão executados em conjunto com a revisão das informações contábeis intermediárias
da Companhia. Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas demonstrações
estão conciliadas com as informações contábeis intermediárias e registros contábeis,
conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos
no Pronunciamento Técnico CPC 09 - "Demonstração do Valor Adicionado". Com base em
nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a acreditar que não
foram elaboradas, em todos os seus aspectos relevantes, de forma consistente com as
informações contábeis intermediárias tomadas em conjunto.
Revisão dos valores correspondentes ao trimestre do período anterior
Os valores correspondentes das informações contábeis intermediárias relativas às
demonstrações do resultado e do resultado abrangente para os períodos de três e nove
meses findos em 30 de setembro de 2017 e das mutações do patrimônio líquido, dos
fluxos de caixa e do valor adicionado para o período de nove meses findo naquela data,
apresentados como valores correspondentes nas informações contábeis intermediárias do
período corrente, não foram revisados por nós e nem por outros auditores independentes.
Rio de Janeiro, 5 de novembro de 2018
KPMG Auditores Independentes
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Anderson C. V. Dutra
Contador CRC RJ-093231/O-6

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firmamembro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), uma entidade suíça.

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm of
the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG
International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity.
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Araucária Nitrogenados S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Balanço Patrimonial
Períodos findos em 30 de setembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber, líquidas
Estoques
Imposto de renda e contribuição social
Impostos e contribuições a recuperar

Nota

5
6
7
14.1
14.1

Outros ativos circulantes
Não circulante
Realizável a longo prazo
Impostos e contribuições
Adiantamentos a fornecedores
Depósito judicial

Imobilizado
Intangível

14.1
8
21

9
10

Total do Ativo

30.09.2018

70.487
13.547
69.499
6.119
46.973
1.726
208.351

261.629
75.758
4.474
341.861

Passivo e Patrimônio Líquido

31.12.2017

Circulante
Fornecedores
Impostos e contribuições
Salários, férias, encargos e participações
Cessão de recebíveis ‐ FIDC
Outras contas e despesas a pagar

143
222.381
41.431
5.098
23.629
1.089
293.771

Não circulante
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Planos de pensão e saúde

250.646
44.699
3.448
298.793

‐
‐
341.861

‐
‐
298.793

550.212

592.564

Patrimônio líquido
Capital social realizado
Outros resultados abrangentes
Prejuízos acumulados

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Nota

30.09.2018

31.12.2017

11
14.1

290.997
1.269
25.712
‐
4.800
322.778

245.336
1.991
17.873
90.255
8.771
364.226

‐
59.554
59.554

39
53.299
53.338

1.573.351
(21.212)
(1.384.259)
167.880

1.309.251
(21.212)
(1.113.039)
175.000

550.212

592.564
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15

16.1
16.2
16.3

Araucária Nitrogenados S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração de Resultado
Períodos findos em 30 de setembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

(Não revisado)

2018
Nota
17
18

Receita líquida de vendas de produtos
Custo dos produtos vendidos
Prejuízo bruto
Receitas (despesas) operacionais
Vendas

18
18

Gerais e administrativas
Tributárias
Provisão para perda em ativos imobilizados
Outras despesas, líquidas

9.2
19

Prejuízo antes do resultado financeiro e impostos
Resultado financeiro líquido

20

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias e cambiais, líquidas

Prejuízo antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

14.4

Prejuízo líquido
Prejuízo básico e diluído por ação (em R$)
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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2017

jul‐set

jan‐set

jul‐set

jan‐set

88.936
(109.041)
(20.105)

137.305
(176.654)
(39.349)

84.063
(99.861)
(15.798)

238.264
(314.239)
(75.975)

(572)
(771)
(226)
(7.900)
(49.674)

(1.715)
(1.938)
(701)
(70.711)
(158.725)

(667)
(2.498)
(168)
‐
(61.637)

(1.531)
(3.462)
(463)
(167.657)
(144.219)

(59.143)

(233.790)

(64.970)

(317.332)

(79.248)

(273.139)

(80.768)

(393.307)

(1.972)
1.807
(1)
(3.778)

1.879
8.525
(2.666)
(3.980)

(2.191)
1.911
(3.938)
(164)

(10.336)
2.914
(12.789)
(461)

(81.220)

(271.260)

(82.959)

(403.643)

39

39

12.156

14.036

(81.181)

(271.221)

(70.803)

(389.607)

(0,05)

(0,17)

(0,05)

(0,30)

Araucária Nitrogenados S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração de Resultados Abrangentes
Períodos findos em 30 de setembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

2018

(Não revisado)
2017

jul‐set

jan‐set

jul‐set

jan‐set

Prejuízo líquido

(81.181)

(271.221)

(70.803)

(389.607)

Resultado abrangente total

(81.181)

(271.221)

(70.803)

(389.607)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Araucária Nitrogenados S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Períodos findos em 30 de setembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

30.09.2018

(Não revisado)
30.09.2017

(271.221)

(389.607)

(2.986)
6.255
262
70.711
31.973
(27)
(957)
‐
2.582
(39)

(2.740)
6.854
‐
167.657
32.854
‐
(4.796)
8.730
12.475
(14.036)

(11.271)
(27.111)
(35.348)
(1.663)

18.975
4.323
(39.160)
14.922

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
Impostos e contribuições
Salários, férias e encargos
Outros passivos
Recursos líquidos utilizados nas atividades operacionais

14.602
(722)
7.839
(4.205)
(221.326)

(23.102)
(1.736)
7.297
17.458
(183.632)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aquisição de imobilizado e intangíveis
Resgates (investimentos) em recebíveis de ativos financeiros
Recursos líquidos gerados pelas atividades de investimentos

(102.685)
223.091
120.406

(4.741)
(89.875)
(94.616)

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Financiamento ‐ Cessão de recebíveis FIDC:
Captações
Amortizações do principal
Aumento de capital
Recursos líquidos gerados pelas atividades de financiamentos

‐
(92.836)
264.100
171.264

24.418
(67.200)
320.600
277.818

70.344

(430)

143

439

70.487

9

Nota
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo líquido
Ajustes para:
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros
Despesa atuarial de planos de pensão e saúde
Baixas de ativos
Perdas no valor de recuperação de ativos ‐ impairment
Depreciação e amortização
Perdas (reversão) de créditos esperados ‐ PCE
Ajustes ao valor de realização de estoques
Deságio (reversão) na venda de créditos de ICMS
Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos

20

9

Redução (aumento) de ativos
Contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições
Outros ativos

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no período
Caixa e equivalentes de caixa no início do período
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período
As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Araucária Nitrogenados S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Períodos findos em 30 de setembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Outros resultados abrangentes

Ganhos (perdas)
atuariais com
planos de
Capital subscrito
benefícios
e integralizado
definidos Custo atribuído
Saldo em 1º de janeiro de 2017
Prejuízo líquido
Aumento de capital
Outros resultados abrangentes
Saldo em 31 de dezembro de 2017
Aumento de capital
Prejuízo líquido
Saldo em 30 de setembro de 2018

779.951

(28.924)

58.997

Prejuízos
acumulados

Total do
patrimônio
líquido

(686.625)

123.399

(485.411)
58.997
(1.113.039)

(485.411)
529.300
7.712
175.000

(271.221)
(1.384.260)

264.100
(271.221)
167.880

529.300
7.712
(21.212)

1.309.251

(58.997)
‐

264.100
1.573.351

(21.212)

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Araucária Nitrogenados S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração do Valor Adicionado
Períodos findos em 30 de setembro de 2018 e 2017 (Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

Receitas
Vendas de produtos e serviços e outras receitas
Reversão (perdas) de créditos esperados ‐ PCE
Receitas relativas à construção de ativos para uso
Insumos adquiridos de terceiros
Perdas no valor de recuperação de ativos ‐ impairment
Matérias‐primas
Materiais, energia, serviços de terceiros, produtos para revenda e outros
Créditos fiscais sobre insumos e produtos para revenda

Valor consumido bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido consumido pela Companhia
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras ‐ inclui variações monetária e cambial
Valor adicionado consumido

30.09.2018

(Não revisado)
30.09.2017

152.241
27
71.525
223.793

264.827
(15)
192
265.004

(70.711)
(167.720)
(106.033)
(14.514)
(358.978)

(167.657)
(245.269)
(49.458)
(57.806)
(520.190)

(135.185)

(255.186)

(31.973)

(32.854)

(167.158)

(288.040)

8.525
8.525

2.914
2.914

(158.633)

(285.126)

57.438
16.274
4.228
77.940

46.416
26.885
4.464
77.765

22.768
7.257
(39)
29.986

14.998
12.029
(14.036)
12.991

2.943
1.719
4.662

13.250
475
13.725

(271.221)
(271.221)
(158.633)

(389.607)
(389.607)
(285.126)

Distribuição do valor consumido
Pessoal e encargos
Salários e participações
Benefícios
FGTS

Federais
Estaduais
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Instituições financeiras e fornecedores
Juros, variações cambiais e monetárias
Despesas de aluguéis

Acionistas
Prejuízo retido
Valor adicionado consumido

As notas explicativas são parte integrante das informações contábeis intermediárias.
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Araucária Nitrogenados S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Notas explicativas
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

1.

A Companhia e suas operações

A Araucária Nitrogenados S.A. “Araucária” ou “Companhia”, controlada da Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, tem
por atividades principais a industrialização e a comercialização de fertilizantes e produtos químicos.
A Companhia apresentou, em 30 de setembro de 2018, excesso de passivos sobre ativos circulantes no montante
de R$ 114.427. Os excessos de passivos estão concentrados no fornecimento de matéria prima pela Controladora
e em decorrência do impacto sobre o faturamento da Companhia, principalmente pelas paradas não programadas
ocorridas na sua planta. Além disso, os problemas surgidos durante a parada programada aumentaram as despesas
no ano corrente.
Para fazer face ao desequilíbrio gerado, o acionista realizou, em 25 de abril de 2018, aporte de capital no valor
total de R$ 264.100, que tem sido utilizado para saldar os débitos com fornecedores e com a Controladora.
A Companhia mantém transações relevantes com a Controladora Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras e segue o
plano de negócios desta na condução de suas operações.
Portanto, estas informações contábeis intermediárias devem ser lidas neste contexto.

2.

Base de elaboração e apresentação das informações contábeis intermediárias

As informações contábeis intermediárias foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil, Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) – Demonstrações Intermediária, aprovado por resoluções
do Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e em observância às disposições contidas na Lei das
Sociedades por Ações, que incorporam as mudanças introduzidas por intermédio das Leis nos 11.638/07 e
11.941/09.
Essas informações contábeis intermediárias são apresentadas com as alterações relevantes ocorridas no
período, sem a repetição de determinadas notas explicativas previamente divulgadas, e consideram as
informações, que no entendimento da administração proporcionam uma visão abrangente da posição
patrimonial e financeira da companhia e do desempenho de suas operações. Portanto, tais informações
contábeis devem ser lidas em conjunto com as demonstrações contábeis anuais da companhia do
exercício findo em 31 de dezembro de 2017, que contemplam o conjunto completo de notas explicativas.
Os Administradores da companhia, em reunião realizada em 5 de novembro de 2018, autorizaram a
divulgação destas informações contábeis intermediárias.

3.

Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação dessas informações trimestrais são os
mesmos adotados na preparação das demonstrações contábeis anuais da companhia do exercício findo em 31 de
dezembro de 2017, exceto pela adoção, a partir de 1º de janeiro de 2018, dos requerimentos contidos nos
pronunciamentos: IFRS 9 Financial Instruments, análogo ao CPC 48 Instrumentos Financeiros; IFRS 15 Revenue from
Contracts with Customers, análogo ao CPC 47 Receita de Contrato com Cliente.
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Araucária Nitrogenados S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Notas Explicativas
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

3.1. IFRS 9 Financial Instruments / CPC 48 Instrumentos Financeiros
O IFRS 9 estabelece, entre outros, novos requerimentos para: classificação e mensuração de ativos financeiros,
mensuração e reconhecimento de perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros, modificações nos
termos de ativos e passivos financeiros, contabilidade de hedge e divulgação.
A seguir são apresentadas as principais práticas contábeis a partir de 1º de janeiro de 2018 adotadas em razão dos
requerimentos do IFRS 9:

3.1.1. Classificação e mensuração de ativos financeiros
Ativos financeiros são geralmente classificados, e mensurados subsequentemente ao reconhecimento inicial, com
base nas características dos fluxos de caixa contratual e no modelo de negócios para gerir o ativo, conforme segue:


Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual resulta
somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em datas específicas e, cujo modelo de
negócios objetiva manter o ativo com o fim de receber seus fluxos de caixa contratuais;



Valor justo por meio de outros resultados abrangentes: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida)
cujo fluxo de caixa contratual resulta somente do recebimento de principal e juros sobre o principal em
datas específicas e, cujo modelo de negócios objetiva tanto o recebimento dos fluxos de caixa contratuais
do ativo quanto sua venda, bem como investimento em instrumento patrimonial não mantido para
negociação, que no reconhecimento inicial, a companhia elegeu de forma irrevogável por apresentar
alterações subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes; e



Valor justo por meio do resultado: todos os demais ativos financeiros.

3.1.2. Modificação de fluxo de caixa contratual de passivos financeiros
A companhia não teve modificação substancial que tenha modificado o fluxo de caixa de seus passivos financeiros
mensurados a custo amortizado, portanto, refletem o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos.

3.1.3. Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment)
O modelo estabelecido pelo IFRS 9 para reconhecimento de impairment é baseado nas perdas de crédito esperadas,
substituindo o modelo estabelecido pelo IAS 39 que é baseado nas perdas de crédito incorridas. A companhia
aplicou a nova metodologia e não identificou perdas adicionais materiais de impairment sobre ativos financeiros.
A companhia não teve impacto em suas demonstrações contábeis resultantes da adoção do IFRS 9 a partir de 1º
de janeiro de 2018.
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Notas Explicativas
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

3.2. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers / CPC 47 Receita de Contrato com Cliente
A companhia determinou quando (ou a que medida) e por quais montantes as receitas de contratos com clientes
devem ser reconhecidas de acordo com o modelo composto pelas cinco etapas a seguir: 1) identificação do contrato
com o cliente; 2) identificação das obrigações de desempenho; 3) determinação do preço da transação; 4) alocação
do preço às obrigações de desempenho; 5) reconhecimento quando (ou enquanto) a obrigação de desempenho é
satisfeita. Uma obrigação de desempenho é considerada satisfeita quando (ou à medida que) o cliente obtém o
controle sobre o bem ou serviço prometido.
Em conformidade com as disposições transitórias previstas pelo IFRS 15, a companhia adotou o pronunciamento
retrospectivamente com reconhecimento dos efeitos da aplicação inicial em lucros acumulados. No entanto, as
mudanças em função da adoção do IFRS 15 apenas alteraram a forma como certas receitas de contratos com
clientes são apresentadas na demonstração de resultados da companhia. Desta forma, não foram reconhecidos
impactos em lucros acumulados.

4.

Uso de estimativas

Na elaboração das informações contábeis intermediárias é necessário utilizar estimativas para certos ativos,
passivos e outras transações. Essas estimativas incluem: premissas e definição das unidades geradoras de caixa
para teste de recuperabilidade de ativos, benefícios de pensão e outros benefícios pós‐emprego, processos judiciais
e contingências, tributos diferidos sobre o lucro. Embora a Administração utilize premissas e julgamentos, revisados
periodicamente, os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Para mais informações sobre estimativas relevantes, vide nota explicativa 4 das demonstrações contábeis de 31 de
dezembro de 2017, exceto pelas perdas em crédito de liquidação duvidosa que, em razão da adoção do IFRS 9/CPC
48 devem ser mensuradas de acordo com as perdas de crédito esperadas.
A provisão de perdas de crédito esperadas para ativos financeiros se baseia em premissas de risco de default,
determinação da ocorrência ou não de aumento significativo no risco de crédito, fator de recuperação, entre outras.
A companhia utiliza julgamento em tais premissas e na seleção dos inputs para cálculo da perdas de crédito
esperadas.
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5.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos
Aplicações financeiras
‐ No País
Fundos de investimentos financeiros

30.09.2018

31.12.2017

384

143

70.103
70.487

‐
143

As aplicações financeiras em FIC FI são de curto prazo, de alta liquidez, e prontamente conversíveis em um
montante conhecido de caixa, estando sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.
A exposição da Companhia ao risco de crédito associado às instituições financeiras está divulgada na nota
explicativa 23.

6.

Contas a receber

6.1. Contas a receber, líquidas
30.09.2018

31.12.2017

Terceiros
Partes relacionadas (nota 13)
Recebíveis de ativos financeiros (i)

13.831
3.865
‐
17.696

5.099
1.353
220.105
226.557

Perdas de créditos esperadas ‐ PCE

(4.149)
13.547

(4.176)
222.381

(i) Representam recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Não
Padronizados (FIDC‐NP). O FIDC‐NP é destinado preponderantemente à aquisição de direitos creditórios
performados e / ou não performados de operações realizadas por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema
Petrobras. A aplicação desses recursos no FIDC‐NP é tratada como “empréstimos e recebíveis”, acompanhando a
classificação no fundo e considerando que o lastro desse fundo é, principalmente, em direitos creditórios
adquiridos.
A exposição da Companhia ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota explicativa 20.

6.2. Movimentação das perdas de créditos esperadas ‐ PCE
30.09.2018
4.176
‐
(27)
4.149

Saldo inicial
Adições
Baixas
Saldo final
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Notas Explicativas
(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)

6.3. Contas a receber vencidos – clientes terceiros

Até 3 meses
De 3 a 6 meses
De 6 a 12 meses
Acima de 12 meses

7.

31.12.2017
78
101
173
4.587
4.939

30.09.2018
43.160
10.020
16.136
183
‐

31.12.2017
10.523
17.574
14.291
‐
(957)

69.499

41.431

Estoques

Produtos acabados
Matérias‐primas e insumos básicos
Almoxarifado (ii)
Importações em andamento
Provisão para ajuste ao valor de realização (i)

8.

30.09.2018
436
‐
15
4.149
4.600

(i)

Em 2017, a Companhia avaliou os seus estoques e decidiu pela constituição da provisão para perdas na
realização de estoque de produtos acabados uma vez que o seu custo foi superior ao valor de venda,
deduzidos os custos de comercialização e impostos sobre venda. Nessa avaliação também se concluiu
que sobre materiais em almoxarifado não há provisão para perdas uma vez que se encontram em
condições normais de uso pela Companhia. Esses estoques de materiais de almoxarifado, quando
utilizados, serão lançados como custo de produção ou despesa.

(ii)

Os materiais de almoxarifado com alto giro de reposição foram reclassificados do Imobilizado para
Estoques.

Adiantamento a fornecedores

A Companhia possui um contrato de Take or Pay com a Companhia Paranaense de Gás ‐ COMPAGAS. Como a planta
passou por paradas não programadas em 2018 e 2017, o consumo mínimo contratado não foi atingido, o que
consequentemente, gerou uma obrigação a pagar de curto prazo à Companhia e um direito de utilização desse gás,
cuja recuperação ocorrerá durante a vigência do contrato. Nesse sentido, a Companhia registrou em 30 setembro
de 2018 o montante de R$ 75.758 (R$ 44.699 em 31 de dezembro de 2017) como adiantamento a fornecedores no
ativo não circulante. A Companhia assinou, em 31 de janeiro de 2018, um novo contrato com a COMPAGAS o qual
garante a recuperação integral do saldo reconhecido como adiantamento.
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9.

Imobilizado

9.1. Por tipo de ativos
Por tipo de ativos

Terrenos
Saldo em 1º de janeiro de 2017

Edificações e Equipamentos e Imobilizações
Materiais e
benfeitorias instalações
em curso
outros
371
4.088
169.907
11.957
9.502

Total
195.825

Adições
Baixas
Impairment
Transferência
Depreciação
Saldo em 31 de dezembro de 2017

‐
‐
(371)
‐
‐
‐

‐
‐
(2.911)
‐
(1.177)
‐

737
(6)
(140.810)
3.325
(33.153)
‐

6.890
‐
(15.522)
(3.325)
‐
‐

‐
‐
(9.502)
‐
‐
‐

7.627
(6)
(169.116)
‐
(34.330)
‐

Custo
Depreciação acumulada
Impairment
Saldo em 1º de janeiro de 2018

371
‐
(371)
‐

45.962
(43.051)
(2.911)
‐

1.104.297
(963.487)
(140.810)
‐

15.522
‐
(15.522)
‐

9.502
‐
(9.502)
‐

1.175.654
(1.006.538)
(169.116)
‐

Adições
Baixas
Impairment
Transferência
Depreciação
Saldo em 30 de setembro de 2018

‐
‐
‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

31.089
‐
(8.040)

71.525
(262)
(62.391)

(23.049)
‐

(8.872)
‐

‐
‐
‐
‐
‐
‐

102.614
(262)
(70.431)
‐
(31.921)
‐

Custo
Depreciação acumulada
Impairment
Saldo em 30 de setembro de 2018

371
‐
(371)
‐

45.962
(43.051)
(2.911)
‐

1.135.386
(986.536)
(148.850)
‐

86.785
(8.872)
(77.913)
‐

9.502
‐
(9.502)
‐

1.278.006
(1.038.459)
(239.547)
‐

Tempo de vida útil média ponderado em anos

9.2.

25 a 50

2 a 16

3 a 10

Redução ao valor recuperável dos ativos (Impairment)

A Companhia avalia a recuperabilidade dos ativos com data base em 31 de dezembro, anualmente, ou quando
existir um indicativo de desvalorização.
Na avaliação de recuperabilidade dos ativos imobilizados e intangíveis com indício de desvalorização, a Companhia
empregou o valor em uso dos ativos, a partir de projeções que consideram:
‐ vida útil baseada na expectativa de utilização dos ativos da planta industrial, considerando a política de
manutenção da Companhia;
‐ premissas e orçamentos aprovados pela Administração da Companhia para o período correspondente ao ciclo de
vida esperado, em razão das características dos negócios; e
‐ taxa de desconto pré‐imposto, que deriva da metodologia de cálculo do custo médio ponderado de capital
(weighted average cost of capital ‐ WACC) pós‐imposto.
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(Em milhares de reais, exceto quando indicado em contrário)
No período de janeiro à setembro 2018, a Companhia registrou uma provisão para perda em seus ativos
imobilizados e intangíveis no montante de R$ 70.711 (R$ 167.657, no mesmo período de 2017), gerado
principalmente pela retração nas vendas nos primeiros meses do ano e por paradas de produção não programadas.
As perdas de produção associadas a essas paradas não programadas trouxeram impactos relevantes nos resultados
operacionais e financeiros e o aumento de preços nos seus principais insumos, os quais não foram incorporados ao
preço de seus produtos finais, observado na projeção do fluxo de caixa. A perda registrada em 2018 e 2017
representou a baixa integral do ativo imobilizado e intangível da Companhia.

10. Intangível
Softwares
Saldo em 1º de janeiro de 2017

Total
554

554

Adições
Amortização
Impairment
Saldo em 31 de dezembro de 2017

16
(86)
(484)
‐

16
(86)
(484)
‐

Custo
Amortização acumulada
Impairment
Saldo em 1º de janeiro de 2018

981
(497)
(484)
‐

981
(497)
(484)
‐

Adições
Amortização
Impairment
Transferências

71
(52)
(280)
261

71
(52)
(280)
261

Saldo em 30 de setembro de 2018

‐

‐

Custo
Amortização acumulada
Impairment
Saldo em 30 de setembro de 2018

1.313
(549)
(764)
‐

1.313
(549)
(764)
‐

30.09.2018
9.869
281.128

31.12.2017
12.835
232.501

290.997

245.336

11. Fornecedores
Terceiros no país
Partes relacionadas (Nota 13)

12. Cessão de recebíveis – FIDC
A Companhia possuía um limite de R$ 163.000 para antecipação de recebíveis, junto ao Fundo de Investimentos
em Direitos Creditórios (FIDC), exclusivo para as operações do Sistema Petrobras. O processo de antecipação de
recebíveis é gerida pelo Caixa Nacional da Controladora com um custo de 100,5% do CDI por operação.
Em abril de 2018, a Companhia liquidou essa operação.
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13. Partes relacionadas
13.1. Transações comerciais e outras operações
A Companhia segue a política com partes relacionadas do sistema Petrobras, que visa estabelecer regras para
assegurar que todas as decisões envolvendo partes relacionadas e situações com potencial conflito de interesses
respeitem a legislação e as partes envolvidas nas negociações.
Esta política que orienta a Petrobras e sua força de trabalho na celebração de Transações com Partes Relacionadas
e em situações em que haja potencial conflito de interesses nestas operações, de forma a assegurar os interesses
da Companhia, alinhados à transparência nos processos e às melhores práticas de Governança Corporativa,
incluindo: (i) análise prévia pelo Comitê de Auditoria Estatutário (CAE) para transações celebradas com coligadas,
com a União e com sociedades controladas por pessoal chave da administração e familiares com reporte mensal
destas análises realizadas ao Conselho de Administração, para as transações que atendam aos critérios de
materialidade estabelecidos na Instrução CVM 480/09; e (ii) aprovação prévia do Conselho de Administração para
as transações envolvendo União, suas autarquias e fundações, devendo ser aprovada por no mínimo 2/3 dos seus
membros.
A política também visa garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da administração da
Companhia.

Petrobras

Petroleo Distribuidora
Brasileiro S.A. S.A.

Ativo
Circulante
Contas a receber, por venda de produtos

Coligadas

30.09.2018

31.12.2017

2.484
2.484

1.381
1.381

‐
‐

3.865
3.865

1.353
1.353

273.565
273.565

14
14

7.549
7.549

281.128
281.128

232.501
232.501

Passivo
Circulante
Contas a pagar, por fornecimento de matéria‐prima, insumos e
produtos para revenda

(não revisado

Resultado
Receitas por vendas de produtos
Despesas operacionais

30.09.2018

30.09.2017

839

5.738

‐

6.577

9.131

(1.042)
(203)

‐
5.738

(8.514)
(8.514)

(9.556)
(2.979)

(25.735)
(16.604)

13.2. Remuneração da administração da Companhia
Os Membros da Diretoria exercem funções gerenciais na Controladora Petrobras e não recebem verbas
remuneratórias da Companhia.
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14. Tributos
14.1. Tributos correntes
Imposto de renda e contribuição social

Ativo Circulante
30.09.2018 31.12.2017
5.279
4.297
840
801
6.119
5.098

Imposto de renda
Contribuição social

Demais impostos e contribuições
ICMS (i)
PIS/COFINS (ii)
Imposto de renda retido de terceiros
Outros

Ativo Circulante
Ativo não Circulante
Passivo Circulante
30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017 30.09.2018 31.12.2017
2.292
44.798
‐
(117)
46.973

2.645
21.102
‐
(118)
23.629

162.514
99.115
‐
‐
261.629

149.948
100.698
‐
‐
250.646

‐
‐
879
390
1.269

‐
‐
1.991
‐
1.991

(I): Os créditos de ICMS são originados da aquisição de insumos de produção e de materiais incorporados ao
imobilizado, e inclui créditos habilitados no Sistema de Controle da Transferência e Utilização de Créditos
Acumulados do Paraná (SISCRED).
(ii) Os créditos de PIS/COFINS são originados das aquisições de insumos de produção e do imobilizado, de acordo
com as leis nº 10.637/2002 e 10.833/2003.

14.2. Realização dos créditos de PIS/COFINS e ICMS
Em 30 de setembro de 2018, a expectativa de realização dos créditos de PIS/COFINS e ICMS é a seguinte:
PIS/COFINS
2019

5.496
11.657
14.522
67.440
99.115

2020
2021
2022 em diante

ICMS
3.712
8.651
19.980
130.171
162.514

A Administração da Companhia, apesar de haver a possibilidade legal de compensação de créditos de PIS e COFINS
através de pedidos de restituições junto à Receita Federal do Brasil, espera realizar tais créditos com as operações
futuras.
A comercialização de insumos de produção de fertilizantes (ureia e amônia fertilizantes) é beneficiada pela alíquota
zero para PIS/COFINS, e para o ICMS, as saídas podem ocorrer com diferimento ou alíquota reduzida, a depender
do Estado de destino do produto, para 8,4% ou 4,9%. A Administração da Companhia, entretanto, vem atuando na
diversificação das vendas e incremento das venda de produtos com maior valor agregado, com a perspectiva de
elevação dos produtos ureia premium e ARLA‐32, cuja comercialização não tem benefícios fiscais. A maior
participação da ureia premium e ARLA‐32 no mix de vendas permitirá que a partir de 2019, sejam iniciadas as
recuperações dos créditos fiscais de PIS/COFINS e ICMS.
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14.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro
A reconciliação dos impostos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados estão
apresentados a seguir:

Prejuízo antes dos impostos
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%)
Ajustes para apuração da alíquota efetiva:
Adições/(exclusões) permanentes, líquidas
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social
Outros
Despesa com imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Imposto de renda e contribuição social correntes

Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social

30.09.2018
(271.260)
92.228

(Não revisado)
30.09.2017
(403.643)
137.239

22.370
(87.953)
(26.606)
39

1.038
(79.776)
(44.465)
14.036

39
‐
39

14.036
‐
14.036

0,0%

(3,5)%

15. Benefícios concedidos a empregados
15.1. Plano Petros 2
A gestão dos planos de previdência complementar da Companhia é responsabilidade da Fundação Petrobras de
Seguridade Social (Petros) que foi constituída pela Petrobras como uma pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, com autonomia administrativa e financeira.
O Plano Petros 2 foi implementado pela Companhia, em setembro de 2015, na modalidade de contribuição variável.

15.2. Plano Petros Ultrafértil
É um plano de previdência complementar de benefício definido, instituído pela Petrobras em julho de 1970, que
assegura aos participantes uma complementação do benefício definido concedido pela Previdência Social. Esse
plano de previdência possui 47 participantes entre ativos e assistidos.
A avaliação do plano de custeio da Petros é procedida por atuários independentes, em regime de capitalização,
para a maioria de benefícios. As patrocinadoras efetuam contribuições regulares em valores iguais aos valores das
contribuições dos participantes, ou seja, de forma paritária.

15.3. Outros planos
A Companhia também patrocina um plano de assistência médica, cujo benefício concedido é a extensão da
assistência médica, no desligamento da Companhia ou por aposentadoria, para os empregados que efetuem
contribuição fixa para o plano, conforme previsto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656/98. O plano assistencial é
contratado junto à operadora Central Nacional Unimed.
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A evolução do passivo atuarial, apurado com base em laudo de atuário independente, encontra‐se apresentada a
seguir:

Planos de Pensão
18.906
952
7.264
(1.359)
629
(9.743)
326
16.975

Planos de Saúde
33.843
2.168
3.655
‐
‐
(3.342)

Circulante
Não Circulante

‐
16.975

‐
36.324

(+) Custos incorridos no período
(‐) Pagamento de contribuições

2.473
(474)
18.974

4.256
‐
40.580

Obrigação atuarial em 1º janeiro de 2017
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Benefício pagos
Contribuições dos participantes
Remensuração: (Ganhos)/Perdas atuariais
Outros
Obrigação atuarial em 31 de dezembro de 2017

Saldo em 30 de setembro de 2018

36.324

16. Patrimônio líquido
16.1. Capital social realizado
Em 30 de setembro de 2018, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 1.573.351 (R$ 1.309.251 em 31 de
dezembro de 2017) e está representado por 1.573.351.443 e 1.309.251.443 ações ordinárias, nominativas sem
valor nominal, respectivamente.
Aumento de capital
Em 25 de abril de 2018, foi aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas da Araucária o aumento do capital social
da Companhia, por meio da capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R$
264.100, com a emissão de novas ações ordinárias, sem valor nominal.

16.2. Outros resultados abrangentes
Em 2010, na adoção inicial dos pronunciamentos contábeis emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
CPC, a Ultrafértil (antecessora da Companhia) optou em atribuir um novo custo ‐ deemed cost ‐ para os ativos
classificados na conta de "máquinas e equipamentos", de forma que esses ativos refletissem seu valor justo com
efeito líquido de impostos, refletido no patrimônio líquido, em custo atribuído.
Por conta da provisão para perda em seus ativos imobilizados, a Companhia realizou toda sua reserva de custo
atribuído na mesma proporção da baixa dos ativos que a originaram.
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16.3. Prejuízos acumulados
O prejuízo acumulado em 30 de setembro de 2018 alcançou o montante de R$ 1.384.259, tendo a Companhia
apurado um prejuízo no período de R$ 271.221. Esse resultado decorre, principalmente, pela provisão para perda
de recuperabilidade de ativos imobilizados no montante de R$ 70.711 e paradas não programadas, no montante
de R$ 118.686.

16.4. Resultado por ação
(Não revisado)
30.09.2018
Prejuízo líquido atribuível aos acionistas da Araucária Nitrogenados
Quantidade de ações ordinárias
Prejuízo líquido básico e diluído por ação ordinária (R$ por ação)

30.09.2017

(271.221)

(389.607)

1.573.351.443

895.951.443

(0,17)

(0,43)

17. Receita de vendas
(Não revisado)
Receitas brutas de vendas
Encargos de vendas (PIS, COFINS e ICMS)
Receitas líquidas de vendas

30.09.2018
152.241
(14.936)
137.305

30.09.2017
264.828
(26.564)
238.264

30.09.2018
(77.914)
(67.094)
(33.790)
(70.711)
(32.854)
(118.686)
(701)
‐
(26)
(9.556)
888
(410.444)

(Não revisado)
30.09.2017
(77.765)
(172.219)
(30.230)
(167.657)
(32.854)
(111.612)
(463)
(8.730)
‐
(25.735)
(4.306)
(631.571)

(176.654)
(1.715)
(1.938)
(701)
(70.711)
(158.725)
(410.444)

(314.239)
(1.531)
(3.462)
(463)
(167.657)
(144.219)
(631.571)

18. Custo do produtos vendidos e despesas por natureza

Gastos com pessoal
Matérias‐primas e produtos para revenda
Serviços contratados
Provisão para perda em ativos imobilizados
Depreciação, exaustão e amortização
Paradas não programadas
Tributárias
Deságio/reversão na venda de créditos de ICMS
Participação no resultado
Multas contratuais de fornecedores ‐ take or pay
Encargos gerais e outros
Na Demonstração do Resultado
Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Tributárias
Provisão para perda em ativos imobilizados
Outras receitas (despesas) líquidas
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19. Outras despesas líquidas
(Não revisado)
30.09.2018
(118.686)
1.048
(26)
‐
(9.556)
(1.667)
(30.752)
914
(158.725)

Paradas não programadas (iii)
Multas contratuais aplicada a clientes
Provisão para participação no lucro ou resultado
Deságio/reversão na venda de créditos de ICMS
Multas contratuais de fornecedores ‐ take or pay (i)
Perdas com contingências
Despesas eventuais (ii)
Outras

30.09.2017
(111.612)
1.059
‐
(8.730)
(25.735)
‐
‐
799
(144.219)

(i)

Multas pagas a fornecedores devido ao consumo realizado ser inferior ao contratado.

(ii)

Referem‐se a gastos que não foram diretamente relacionados às paradas programadas.

(iii)

No período ocorreram algumas paradas não planejadas da unidade, devido falhas na caldeira em decorrência da baixa
confiabilidade operacional da mesma. A confiabilidade foi reestabelecida após a recente substituição dos seus
componentes, em especial os tubos de troca térmica da região da fornalha. Este serviço foi concluído no mês de julho
de 2018.

20. Resultado financeiro, líquido

Receita com aplicações financeiras
Juros pagos a fornecedores
Despesas com cessão de recebíveis ‐ FIDC
Outras receitas financeiras líquidas
Outras variações cambiais e monetárias líquidas
Resultado financeiro líquido
Receitas
Despesas
Variações cambiais e monetárias, líquidas

30.09.2018
8.264
‐
(2.666)
261
(3.980)
1.879

(Não revisado)
30.09.2017
2.740
(314)
(12.475)
174
(461)
(10.336)

8.525
(2.666)
(3.980)
1.879

2.914
(12.789)
(461)
(10.336)

21. Processos judiciais e contingências
21.1. Processos judiciais provisionados, Depósitos Judiciais e Processos Judiciais não provisionados
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vário tribunais e órgão
governamentais, decorrentes do curso normal de suas operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas,
cíveis, ambientais e outros assuntos.
A Companhia com base em informações de seus assessores jurídicos e análise das demandas judiciais pendentes,
constituíram provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas com as ações em curso.
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Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas:
Ativo não circulante
Trabalhistas

30.09.2018

31.12.2017

4.474
4.474

3.448
3.448

Os processos judiciais cuja probabilidade de perda é considerada possível não são reconhecidos nas demonstrações
contábeis, mas são divulgados, a menos que a expectativa de ocorrer qualquer desembolso seja remota.
Os passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 30 de setembro de 2018 para os quais a
probabilidade de perda é considerada possível são apresentadas na tabela a seguir:
Natureza

Estimativa

Cíveis ‐ Gerais
Trabalhistas

105
6.247
6.352

21.2. Processos judiciais sob responsabilidade de terceiros
O contrato de compra e venda celebrado por ocasião da compra da totalidade das ações da Companhia que
pertenciam a Vale Internacional pela Petrobras, definiu que as ações judiciais de competência anterior à data da
aquisição seriam de responsabilidade da parte vendedora, cabendo a essa o direito de defesa e a obrigação de
desembolso em caso de perdas judiciais.
A seguir apresentaremos os processos judiciais de responsabilidade da vendedora separados entre prováveis e
possíveis. Vale ressaltar que, como definido no Pronunciamento Técnico – CPC 25 (Provisões, Passivos Contingentes
e Ativos Contingentes), as causas judiciais prováveis não atendem os princípios básicos para registro nas
demonstrações contábeis da Companhia de um passivo, dado que a Companhia não terá desembolsos futuros com
tais causas.
Os processos judiciais prováveis são apresentados a seguir:
30.09.2018
Passivo não circulante

Trabalhistas
Cíveis
Total

3.816
26
3.842

Os processos judiciais possíveis são apresentados a seguir:
Natureza

Estimativa
10.767
5
10.772

Trabalhistas
Cíveis
Total
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22. Compromissos de riscos
A companhia mantém contratos de compra de resíduo asfáltico com a Petrobras e de gás natural com a Companhia
Paranaense de Gás – Compagas, se comprometendo com retirada de volumes mínimos mensais e diários, ficando
sujeita a pagamento de multa compensatória, caso não cumpridos os volumes contratados. No período de janeiro
à setembro de 2018, a Companhia reconheceu R$ 9.556 (R$ 25.735 em 30 de setembro de 2017) a título de
penalidade (Nota 18).

23. Gerenciamento de riscos
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A administração desses instrumentos é efetuada
por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar sua liquidez e rentabilidade. A política
de controle consiste em acompanhamento permanente das condições contratadas diante das condições vigentes
no mercado.
Em 30 de setembro de 2018, a Companhia não possuía nenhum instrumento financeiro derivativo para mitigar os
riscos associados aos seus instrumentos financeiros e durante os exercícios também não efetuou aplicações de
caráter especulativo ou quaisquer outros ativos de risco. Os resultados estão condizentes com as políticas e
estratégias definidas pela Administração da Companhia.
Os controles para identificação de eventuais derivativos embutidos nas operações da Companhia são corporativos
e aplicados por sua controladora Petrobras. Tais controles estão relacionados, principalmente, à identificação de
possíveis derivativos embutidos e orientação relacionada ao tratamento contábil a ser dado pelas empresas do
Sistema Petrobras. Durante os exercícios findos em 30 de setembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017, não foram
identificados derivativos embutidos nas operações da Companhia.
A Companhia reconhece o contas a receber, no momento inicial, pelo valor da contraprestação a ser recebida e,
subsequentemente, mensura pelo custo amortizado com o uso do método da taxa de juros efetiva, sendo deduzido
das perdas com crédito de liquidação duvidosa.
Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações contábeis da Companhia
e estão demonstradas abaixo:
30.09.2018

31.12.2017

70.487
13.547
84.034

143
222.381
222.524

290.997
4.800
295.797

245.336
8.771
254.107

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber, líquidas
Passivo
Circulante
Fornecedores
Outras contas e despesas a pagar

Os saldos de caixa e equivalentes de caixa, contas a receber, fornecedores e de contas a pagar estão mensurados
ao custo amortizado. Os valores justos dos instrumentos financeiros da Companhia são equivalentes aos seus
valores contábeis.
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As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos:

a.

Risco de crédito

A Companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da administração de seu
caixa, que é feita com base nas orientações corporativas de sua controladora Petrobras. Tal risco consiste na
impossibilidade de saque ou resgate dos valores depositados, aplicados ou garantidos por instituições financeiras.
A exposição máxima ao risco de crédito está representada pelos saldos de caixa e equivalentes de caixa e recebíveis
de ativos financeiros em 30 de setembro de 2018 e 31 de dezembro de 2017.
A Administração avalia que os riscos de crédito associados aos saldos de caixa e equivalentes de caixa e recebíveis
são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com base em análise e orientações corporativas de
sua controladora Petrobras e com instituições financeiras brasileiras de reconhecida liquidez.
A Companhia procura mitigar o risco de crédito associado aos seus clientes principalmente com base no histórico
de operações e recebimento e com base em análise de crédito.

b. Risco de liquidez
A Companhia utiliza seus recursos, principalmente, com despesas de capital de giro. Historicamente, as condições
são atendidas com recursos gerados internamente, por dívidas de curto e longo prazos, transações de vendas e
aportes da Controladora, quando necessário. Estas origens de recursos, somadas à posição financeira da
Companhia, tendem a continuar permitindo o cumprimento dos requisitos de capital estabelecidos de forma
corporativa.

c.

Risco de taxa de juros

Decorre da possibilidade de a Companhia sofrer ganhos ou perdas decorrentes de oscilações de taxas de juros
incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando à mitigação desse tipo de risco, a Sociedade segue as
orientações corporativas para as empresas do Sistema Petrobras.

d. Risco de taxa de câmbio
Decorre da possibilidade de oscilações de taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas pela Companhia para
a aquisição de equipamentos ou serviços e a contratação de instrumentos financeiros. Além de valores a pagar em
moedas estrangeiras, a Companhia não tem fluxos operacionais em outras moedas.
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24. Eventos Subsequentes

24.1. Participação nos lucros ou resultados

Em outubro de 2018, a Petrobras, Controladora da Araucária, enviou ofício à Federação Única dos Petroleiros
(FUP) informando que envidará os esforços necessários junto à administração da Araucária Nitrogenados S.A para
que seja aprovada, em Assembleia Geral Extraordinária daquela companhia, a celebração de acordo coletivo de
trabalho sobre a PLR dos seus empregados.
Em 16 de outubro de 2018, a AGE da Araucária autorizou a assinatura do termo de quitação com o SINDIQUÍMICA
– PR, para pagamento da PLR referente ao exercício de 2017.
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