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Relatório sobre a revisão das demonstrações
financeiras intermediárias
Aos Administradores e Acionistas da
Araucária Nitrogenados S.A. – ANSA
Araucária – PR
Introdução
Revisamos as demonstrações financeiras intermediárias da Araucária Nitrogenados S.A. ‐ ANSA
(“Companhia”) em 31 de março de 2022, que compreendem o balanço patrimonial em 31 de
março de 2022 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente, das
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o período de três meses findo naquela
data, e as notas explicativas às demonstrações financeiras intermediárias.
A administração é responsável pela elaboração das demonstrações financeiras intermediárias de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) ‐ Demonstração Intermediária. Nossa
responsabilidade é a de expressar uma conclusão sobre essas demonstrações financeiras
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 das demonstrações financeiras 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 demonstrações financeiras intermediárias, acima referidas, não foram elaboradas, em todos os
aspectos relevantes, de acordo com o CPC 21(R1).

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited,
uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada.
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and a member firm of the KPMG global organization of independent member
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee.
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Ênfase
Hibernação da planta industrial
Chamamos a atenção para o fato de que a Companhia iniciou o processo de hibernação de sua
planta industrial em 13 de janeiro de 2020 e segue o plano de negócios de sua controladora
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras, incluindo o suporte financeiro, conforme mencionado na nota
explicativa nº 1. Neste sentido, R$ 670.000 mil foram aportados no exercício de 2020 para serem
utilizados para honrar seus compromissos até que a decisão final sobre a Companhia seja tomada,
que pode incluir a desativação da planta industrial e venda da Companhia. Em quaisquer cenários, a
Companhia manterá suas atividades dormentes ou não, por um período superior a 12 meses. Nossa
conclusão não está ressalvada em relação a esse assunto.

Outros Assuntos
Demonstração do valor adicionado
As demonstrações financeiras intermediárias relativas à demonstração do valor adicionado (DVA)
referente ao período de três meses findo em 31 de março de 2022, elaborada sob a
responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida às
companhias fechadas. Essa demonstração foi submetida a procedimentos de revisão executados
em conjunto com a revisão das demonstrações financeiras intermediárias da Companhia. Para a
formação de nossa conclusão, avaliamos se essa demonstração está conciliada com as
demonstrações financeiras intermediárias e registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua
forma e conteúdo está 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 essa demonstração do valor adicionado não foi
elaborada, em todos os seus aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nessa Norma e de
forma consistente em relação as demonstrações financeiras intermediárias tomadas em conjunto.
Rio de Janeiro, 4 de maio de 2022
KPMG Auditores Independentes Ltda.
CRC SP-014428/O-6 F-RJ

Ulysses M. Duarte Magalhães
Contador CRC RJ-092095/O-8

KPMG Auditores Independentes Ltda., uma sociedade simples brasileira, de
responsabilidade limitada e firma-membro da organização global KPMG de
firmas-membro independentes licenciadas da KPMG International Limited,
uma empresa inglesa privada de responsabilidade limitada.

KPMG Auditores Independentes Ltda., a Brazilian limited liability company
and a member firm of the KPMG global organization of independent member
firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company
limited by guarantee.
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ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Balanço Patrimonial
Períodos findos em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Ativo

Nota

31.03.2022

31.12.2021

Circulante

Passivo e Patrimônio Líquido

Nota

31.03.202

31.12.2021

Circulante

Caixa e equivalentes de caixa

4

209

74

Contas a receber, líquidas

5

201

306

Fornecedores
Impostos e contribuições

7

1.564

1.933

9.1

49

35

Salários, férias, encargos e participações

Contas a receber ‐ FIDC

5

53.755

59.535

119

133

Estoques
Imposto de renda e contribuição social

6

8.642

8.666

Obrigações com liquidação de planos de pensão

10.4

23.950

18.445

9.1

6.586

6.491

Plano de saúde

10.4

1.354

1.354

19

19

69.412

75.091

Outros ativos circulantes
Não circulante
Realizável a longo prazo

Outras contas e despesas a pagar

1.179

1.138

28.215

23.038

1.743

1.743

7

28

1.750

1.771

Não circulante

Impostos e contribuições

9.1

145.673

145.415

Depósito judicial

15

118

315

145.791

145.730

Provisão para contingências judiciais

15

Outros

Patrimônio líquido
Capital social realizado

11.1

2.497.051

2.497.051

Outros resultados abrangentes

11.2

(64.895)
(2.236.144
)
(10.774)

(2.236.144)

185.238

196.012

215.203

220.821

Prejuízos acumulados
Resultado do período

Total do Ativo

215.203

220.821

Total do Passivo e Patrimônio Líquido

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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(64.895)
‐

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração de Resultado
Períodos findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

jan‐mar/22

jan‐mar/21

407
(295)
(77)
(5.604)
(6.695)
(12.264)

(3)
(296)
(734)
‐
3.874
2.841

(12.264)

2.841

1.490
1.448
‐
42

(26)
394
(399)
(21)

(10.774)

2.815

‐

‐

Lucro líquido (prejuízo) do período

(10.774)

2.815

Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação (em R$)

(0,004)

0,001

Nota
Receitas (despesas) operacionais
Vendas
Gerais e administrativas
Tributárias
Obrigações com liquidação de planos de pensão
Outras (despesas) receitas, líquidas

12
12
12
12
13

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro e impostos
Resultado financeiro líquido

14

Receitas financeiras
Despesas financeiras
Variações monetárias e cambiais, líquidas

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social

9.3

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração de Resultados Abrangentes
Períodos findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Nota
Lucro líquido (prejuízo) do período
Itens que não serão reclassificados para o resultado:
Ganhos atuariais com planos de benefícios definidos
Outros resultados abrangentes total

11.2

Resultado abrangente total

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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jan‐mar/22

jan‐mar/21

(10.774)

2.815

‐
‐

7.640
7.640

(10.774)

10.455

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Períodos findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
Nota
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido (prejuízo) do período
Ajustes para:
Rendimentos de recebíveis de ativos financeiros
Despesa atuarial de planos de pensão e saúde
Reversão de créditos esperados ‐ PCE
Redução (aumento) de ativos
Contas a receber
Estoques
Impostos e contribuições
Depósitos judiciais

14

Aumento (redução) de passivos
Fornecedores
Impostos e contribuições
Salários, férias e encargos
Obrigações com liquidação de planos de pensão
Outros passivos
Recursos líquidos utilizados nas atividades operacionais
Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Resgates em recebíveis de ativos financeiros
Recursos líquidos gerados nas atividades de investimentos

Aumento 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 demonstrações financeiras intermediárias.
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jan‐mar/22

jan‐mar/21

(10.774)

2.815

(1.370)
‐
(178)

(386)
1.161
(28)

283
24
(353)
197

(8.200)
(440)
(333)
462

(369)

1.703

14
(14)
5.505
21
(7.014)

29
(321)
‐
(1.010)
(4.548)

7.149
7.149

4.755
4.755

135

207

74

511

209

718

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Períodos findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

Outros resultados
abrangentes

Capital subscrito
e integralizado
2.497.051

Ganhos (perdas)
atuariais com
planos de
benefícios
definidos
(37.479)

Saldo em 31 de março de 2021

2.497.051

7.640
(29.839)

Saldo em 1º de janeiro de 2022

2.497.051

Prejuízo do período
Saldo em 31 de março de 2022

2.497.051

Saldo em 1º de janeiro de 2021
Lucro líquido do período
Outros resultados abrangentes

Prejuízos
acumulados
(2.300.446)
2.815

Total do
patrimônio
líquido
159.126
2.815

(2.297.631)

7.640
169.581

(64.895)

(2.236.144)
(10.774)

196.012
(10.774)

(64.895)

(2.246.918)

185.238

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Demonstração do Valor Adicionado
Períodos findos em 31 de março de 2022 e 2021 (Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

jan‐mar/22

jan‐mar/21

7
178
185

9.350
28
9.378

(371)
(3.654)
(5.918)
(9.943)

(481)
(390)
(944)
(1.815)

Valor distribuído (consumido) bruto

(9.758)

7.563

Valor adicionado (consumido) líquido pela Companhia

(9.758)

7.563

1.448
1.448

394
394

(8.310)

7.957

753
1.676
‐
2.429

712
3.268
1
3.981

77
77

741
741

(42)
(42)

420
420

Lucro (prejuízo) retido

(10.774)

2.815

Valor adicionado (consumido) distribuído

(10.774)
(8.310)

2.815
7.957

Receitas
Outras receitas
Reversão de créditos esperados ‐ PCE
Insumos adquiridos de terceiros
Materiais
Energia, serviços de terceiros e outros
Créditos fiscais sobre insumos e produtos para revenda e outras despesas

Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras ‐ inclui variações monetária e cambial
Valor adicionado (consumido) a distribuir
Distribuição do valor adicionado (consumido)
Pessoal e encargos
Salários e participações
Benefícios
FGTS

Tributos
Federais

Instituições financeiras e fornecedores
Juros, variações cambiais e monetárias

Acionistas

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras intermediárias.
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ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Notas explicativas
As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1.

A Companhia e suas operações

A Araucária Nitrogenados S.A. “Araucária”, “ANSA” ou “Companhia” é uma subsidiária integral da Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras. A Companhia está localizada na cidade de Araucária, no Estado do Paraná, tem por
atividades principais a industrialização e a comercialização de fertilizantes e produtos químicos.
A Companhia apresentou déficits operacionais desde sua aquisição em 01 de junho de 2013 ocasionados pelas
paradas programadas e, principalmente, pelas não programadas para atender às falhas sistêmicas relacionadas
com a caldeira geradora de vapor da planta de fertilizantes. Somente no ano de 2015 o resultado líquido e o fluxo
de caixa ajustado (Ebitda – Lucro antes dos impostos, juros, depreciação e amortização) da Companhia foram
positivos e a planta operou com Fator de Utilização – FUT de 84%. Nos demais exercícios de 2014 a 2019 o FUT
médio apresentado variou entre 52% e 56%. Em função disso, a Companhia vem realizando, anualmente, teste de
impairment e, em 2018, baixou totalmente o imobilizado. Em 31 de março de 2022, a provisão para perda era de
R$ 269.029.
Devido à perspectiva de manutenção das características do seu mercado de atuação e às projeções de resultado
negativo, a continuidade operacional da ANSA não se mostrava viável economicamente, e por esta razão a Petróleo
Brasileiro S.A. – Petrobras, acionista controladora, em 13 de janeiro de 2020, aprovou que a Araucária Nitrogenados
executasse o Plano de Hibernação com desligamento de todos os empregados próprios, incluindo o pagamento de
abono pecuniário adicional às verbas rescisórias legais e a extensão do prazo de benefícios. Atualmente, a Planta
encontra‐se hibernada de forma segura, as atividades relacionadas com a hibernação da planta, manutenção,
limpeza, segurança e demais atividades administrativas da Unidade estão sendo conduzidas por uma equipe de 6
empregados cedidos pela sua controladora Petrobras, mais um efetivo de aproximadamente 70 colaboradores
terceirizados.
A Companhia mantém contrato de compartilhamento de custos com a controladora Petróleo Brasileiro S.A. –
Petrobras e segue o plano de negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas demonstrações
financeiras devem ser lidas neste contexto.

1.1.

Planta hibernada e retomada do processo de desinvestimento

Diante da atual situação, a Companhia concluiu algumas ações de otimização de recursos que vinham sendo
implantadas com a finalidade de minimizar o custo financeiro de sua planta hibernada, como leilões de sucatas, de
embalagens e de produtos intermediários, cancelamento de pedidos de compra, distratos e redução dos contratos
de serviços.
O Conselho da Administração da Petrobras autorizou, em reunião de 29 de janeiro de 2020, o aporte de capital na
Companhia no montante de até R$ 859.000. Em 31 de dezembro de 2020 havia sido aportado R$670.000 com o
objetivo equilibrar a necessidade de caixa operacional da Companhia.
Para o ano de 2022 a Companhia projeta um fluxo de caixa suficiente para garantir a quitação de todos os
compromissos assumidos, não sendo necessário aporte da Controladora.
No dia 17/09/2020 a sua controladora Petróleo Brasileiro S. A. divulgou ao mercado o novo teaser da ANSA,
referente a venda da totalidade de sua participação acionária na Companhia. Esta oportunidade está aberta não só
para investidores do setor de fertilizantes como também para demais ramos de negócio que visualizem
oportunidade de investimento no local, seja pela sua localização estratégica no sul do país, mas muito próximo do
Sudeste, como pelo potencial construtivo do terreno e pelo ambiente macroeconômico favorável.
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ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Notas explicativas
As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

O processo está na fase vinculante, na qual os interessados estão recebendo as informações necessárias para
posterior apresentação de proposta.
Esta operação está alinhada à otimização de portfólio e à melhora de alocação do capital de sua Controladora,
visando a maximização de valor para seus acionistas.
As próximas etapas referentes ao desinvestimento da ANSA serão divulgadas oportunamente ao público externo.

2.

Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias

As demonstrações financeiras intermediárias são apresentadas com as alterações relevantes ocorridas no período,
sem a repetição de determinadas notas explicativas previamente divulgadas. Portanto, tais demonstrações
financeiras devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais da Companhia do exercício findo
em 31 de dezembro de 2021, emitidas em 04 de março de 2022, que contemplam o conjunto completo de notas
explicativas.
As demonstrações financeiras intermediárias foram preparadas e estão apresentadas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, Pronunciamento Técnico CPC 21 (R1) – Demonstrações Intermediárias, e demais
pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados por Resoluções do
Conselho Federal de Contabilidade – CFC, e evidenciam todas as informações relevantes próprias das
demonstrações financeiras, e somente elas, as quais correspondem às utilizadas pela Administração na sua gestão.
Os Administradores da Companhia, em reunião realizada em 04 de maio de 2022, autorizaram a divulgação destas
demonstrações financeiras intermediárias.

3.

Sumário das principais práticas contábeis

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação dessas demonstrações financeiras
intermediárias são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras anuais da Companhia do
exercício findo em 31 de dezembro de 2021.

4.

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos

31.03.2022

31.12.2021

209
209

74
74

A exposição da Companhia ao risco de crédito associado às instituições financeiras está divulgada na nota
explicativa 16.
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ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Notas explicativas
As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

5.

Contas a receber

5.1. Contas a receber, líquidas
31.03.2022

31.12.2021

Terceiros
Partes relacionadas (nota 8)
Perdas de créditos esperadas ‐ PCE

4.375
199
(4.373)
201

4.608
249
(4.551)
306

Recebíveis de ativos financeiros (i)

53.755
53.956

59.535
59.841

As contas a receber estão classificadas na categoria de custo amortizado.
(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 controladas da Petrobras. A aplicação desses
recursos no FIDC‐NP, é tratada como "recebíveis", considerando que o lastro desse fundo é principalmente, em
direitos creditórios adquiridos e são classificados na categoria de valor justo por meio do resultado.

5.2. Movimentação das perdas de créditos esperadas – PCE

Saldo inicial
Reversão
Saldo final

31.03.2022
(4.551)
178
(4.373)

31.12.2021
(4.960)
409
(4.551)

31.03.2022
2
4.373
4.375

31.12.2021
57
4.551
4.608

31.03.2022
‐
2
17
403
(422)
8.642
8.642

31.12.2021
‐
2
17
403
(422)
8.666
8.666

5.3. Contas a receber vencidos

De 6 a 12 meses
Acima de 12 meses

6.

Estoques

Produtos acabados
Ureia
Arla
Outros
Provisão para ajuste ao valor de realização (i)
Materiais e suprimentos (ii)
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7.

(i)

Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021, 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.

(ii)

Para materiais e suprimentos, foi constituído um comitê de licitação e foram lançados dois leilões,
publicados no Diário Oficial da União (“DOU”) em 13/08/20 e 24/08/20, sendo mantidas ações visando
a alienação e/ou realização de novo leilão desses materiais. Há, também, tratativas que esses estoques
sejam alienados em conjunto com a Companhia.

Fornecedores

Terceiros no país
Partes relacionadas (Nota 8)

8.

31.03.2022
982
582

31.12.2021
1.933
‐

1.564

1.933

Partes relacionadas

8.1. 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.

Petróleo
Brasileiro S.A.

Ativo
Circulante
Contas a receber, por venda de produtos e outros

31.03.2022

31.12.2021

199
199

199
199

249
249

582
582

582
582

‐
‐

31.03.2022

31.03.2021

(752)
(752)

7.705
7.705

Passivo
Circulante
Fornecedores, por fornecimento de matéria‐prima, insumos e outros

Resultado
Receitas (Despesas) operacionais

(752)
(752)

8.2. 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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Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021 não existiam funcionários contratados, em face da hibernação
da planta industrial, ocorrida em janeiro de 2020.

9.

Tributos

9.1. Tributos correntes
Imposto de renda e contribuição social

Ativo Circulante

Imposto de renda
Contribuição social

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

Ativo Circulante

Ativo não Circulante

31.03.2022

31.12.2021

6.580
6
6.586

6.486
5
6.491

Passivo Circulante

31.03.2022

31.12.2021

31.03.2022

31.12.2021

31.03.2022

31.12.2021

‐
‐
‐
‐

‐
‐
‐
‐

35.330
110.343
‐
145.673

35.054
110.361
‐
145.415

‐
‐
49
49

‐
9
26
35

(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). Os créditos a recuperar, no montante de R$ 35.330, são passíveis de inscrição no
SISCRED, sendo que R$ 35.054 estão habilitados e o restante, no montante de R$ 276, está em processo de análise
para habilitação.
(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. Os créditos a recuperar, no montante de R$ 110.343, são créditos
passiveis de restituição, os quais já foram protocolados pedidos de restituições junto à Receita Federal do Brasil.
(iii) A Companhia, em razão da decisão de hibernação da planta de fertilizante e a consequente paralisação das
atividades mercantis geradoras de débitos desses tributos, realizou o teste recuperabilidade dos créditos fiscais e
tem registrado em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021, provisão para perdas no montante de R$
303.698, sendo R$ 209.495 relativos ao ICMS e R$ 94.203 de PIS/COFINS. Os saldos apresentados na tabela acima
já se encontram líquidos de tal provisão.

9.2. 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:
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Lucro (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
Provisão para desvalorização de ativos
Outros
Despesa com imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos

Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social

jan‐mar/22
(10.774)
3.663

jan‐mar/21
2.815
(957)

(2.524)
(5.561)
4.376
46
‐

(3.636)
(270)
5.532
(669)
‐

‐
‐

‐
‐

0,0%

0,0%

As diferenças temporárias dedutíveis e os prejuízos fiscais acumulados não prescrevem de acordo com a legislação
tributária vigente. Ativos fiscais diferidos não foram reconhecidos com relação a estes itens, pois não é provável,
nas atuais circunstâncias, que os lucros tributários futuros estejam disponíveis para que a Companhia possa utilizar
os benefícios destes impostos.

10. Benefícios concedidos a empregados
10.1. 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.

10.2. 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. 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.

10.3. 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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10.4. Retirada de patrocínio e liquidação dos planos de pensão e saúde
a)

Planos de pensão

Em 24 de junho de 2020, a Diretoria Executiva da Companhia aprovou a proposta da Petros para fixação da data‐
base de 30/04/2020 como referência para os cálculos do processo de Retirada de Patrocínio dos planos Petros 2 e
Petros Ultrafértil. O processo passou por todas as instâncias de aprovação, tendo sua publicação pela PREVIC
(Superintendência Nacional de Previdência Complementar), autarquia responsável pela aprovação das retiradas de
patrocínio dos planos de previdência, conforme Portaria de 21/12/2021 e no DOU em 30/12/2021 para ambos os
planos.
Com a publicação da aprovação do processo de retirada dos referidos planos e para fins de avaliação atuarial, foi
apurado o ganho na liquidação da obrigação com encerramento do saldo do passivo atuarial em 31 de dezembro
de 2021 nos planos de pensão.
Dessa forma, a revisão atuarial, em 31 de dezembro de 2021, resultou na liquidação antecipada do passivo do
atuarial.
E, em ato contínuo, foi constituída uma dívida com a Petros, referente ao aporte que a Patrocinadora terá que
pagar pela retirada do patrocínio, valor estimado, em 31 de março de 2022, em R$ 23.950 (R$ 18.445 em 31 de
dezembro de 2021), conforme informações disponíveis apuradas pela Fundação Petros.

b)

Plano de saúde

Devido à proximidade do prazo de julho de 2022 para encerramento das obrigações firmadas no Tribunal Superior
do Trabalho (TST), dentre elas o término da prorrogação do contrato com plano de saúde Unimed e, o não
surgimento de oferta vinculante (potencial comprador) que pudesse assumir o contrato com a Unimed, a
Companhia emitiu um comunicado aos empregados demitidos sobre a extinção do plano.
Diante do exposto, a Companhia avaliou o cenário junto aos consultores atuariais independentes e julgou
importante rever a data fim de direito do beneficiário “Aposentado”, na base de dados cadastrais, para fins de
avaliação atuarial, por entender que esses participantes perderão o benefício cruzado, uma vez que o plano será
extinto e/ou migrarão de apólice, caso esses desejarem permanecer com a Unimed.
Com isso, durante o processo de consistência da base de dados, todos os participantes “aposentado demitido” que
estavam sendo calculados de forma vitalícia tiveram seu direito encerrado.
Devido ao atraso no cronograma de desinvestimento e diante da liquidação do plano de pensão, a Companhia
optou ao final de 2021 realizar nova avaliação e a liquidação do plano de saúde, tendo em vista que o mesmo seria
extinto após o prazo das obrigações firmadas no TST, sem a migração desse compromisso a um potencial novo
proprietário.
Em função disso, com a revisão atuarial de 31 de dezembro de 2021, ocorreu a liquidação, substancial do passivo
de R$ 50.010, e o saldo remanescente de passivo de R$ 1.354, foi transferido para o circulante.
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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
31.746
314
1.879
(3.022)
30.460
(61.377)

Planos de Saúde
50.822
‐
3.586
‐
(3.044)
(50.010)

Total
82.568
314
5.465
(3.022)
27.416
(111.387)

Obrigação atuarial em 31 de dezembro de 2021 e 31 de março
de 2022

‐

1.354

1.354

Circulante

‐

1.354

1.354

Obrigação atuarial em 1º janeiro de 2021
Custo do serviço corrente
Custo dos juros
Contribuições dos participantes
Remensuração: (Ganhos)/Perdas atuariais
Eliminação antecipada de obrigações

11. Patrimônio líquido
11.1. Capital social realizado
Em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 2.497.051 e
está representado por 2.497.051.443 ações ordinárias, nominativas sem valor nominal.

11.2. Outros resultados abrangentes
A Companhia reconhece ganhos/perdas pela remensuração dos seus planos de pensão e assistência médica. No
primeiro trimestre de 2021, foi reconhecido ganho de R$ 7.640.

11.3. Resultado por ação

Lucro (prejuízo) líquido atribuível aos acionistas da Araucária Nitrogenados
Quantidade de ações ordinárias
Lucro (prejuízo) básico e diluído por ação ordinária (R$ por ação)

18

jan‐mar/22

jan‐mar/21

(10.774)

2.815

2.497.051.443

2.299.551.443

(0,004)

0,001

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Notas explicativas
As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

12. Despesas por natureza

Gastos com pessoal (i)
Materiais
Serviços contratados (ii)
Obrigações com liquidação de planos de pensão (iii)
Despesas com vendas
Tributárias
Perdas com processos judiciais
Cessão de créditos (iv)
Gastos gerais e outros
Na Demonstração do Resultado
Custo dos produtos vendidos
Despesas com vendas
Despesas gerais e administrativas
Tributárias
Obrigações com liquidação de planos de pensão
Outras receitas (despesas) líquidas

jan‐mar/22
(2.429)
(371)
(3.654)

jan‐mar/21
(3.981)
(481)
(390)

(5.604)
407
(77)
(259)
‐
(277)
(12.264)

‐
(3)
(734)
‐
7.705
725
2.841

‐
407
(295)
(77)
(5.604)
(6.695)
(12.264)

‐
(3)
(296)
(734)
‐
3.874
2.841

(i)

A redução deve‐se à hibernação da planta industrial.

(ii)

Aumento em função de maiores gastos com conservação da planta industrial.

(iii)

Atualização da obrigação com a retirada de patrocínio dos planos de pensão.

(iv)

Refere‐se cessão à Petrobras, no primeiro trimestre de 2021, de créditos junto à Câmara Comercializadora de
Energia Elétrica ‐ CCEE, em função de diferença valorada ao Preço de Liquidação das Diferenças – PLD. A
Companhia optou por essa cessão para assim conseguir viabilizar de fato o seu direito a receber de tais créditos,
por conta da dificuldade que havia de sua viabilização diretamente à CCEE, especialmente após a hibernação da
planta, o que impedia o seu reconhecimento como ativo.

19

ARAUCÁRIA NITROGENADOS S.A.
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. ‐ Petrobras)

Notas explicativas
As demonstrações financeiras intermediárias devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais
(Em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

13. Outras receitas (despesas), líquidas
jan‐mar/22
45
‐
(6.242)
7
(259)
(229)
(17)
(6.695)

Multas contratuais aplicada a clientes
Multas contratuais de fornecedores
Equipamentos fora de operação ‐ gastos com hibernação (i)
Receitas eventuais (ii)
Perdas com processos judiciais
Perdas com provisão para créditos esperados
Outras

jan‐mar/21
‐
(12)
(5.508)
9.350
‐
‐
44
3.874

(i)

Referem‐se a gastos com equipamentos parados e fora de operação, em virtude do processo de hibernação.

(ii)

Para o período findo em 31 de março de 2021, o ganho refere‐se, essencialmente, conforme detalhado em nota explicativa acima
(12 item (IV)), à cessão de créditos junto à CCEE para a Petrobras.

14. Resultado financeiro, líquido

Receita financeira
Receita com recebíveis de ativos financeiros
Juros recebidos de clientes
Outras receitas financeiras líquidas
Despesas financeiras
Despesas financeiras ‐ terceiros
Despesas financeiras ‐ direito de uso bens terceiros
Variações monetárias e cambiais, líquidas
Atualização monetária sobre impostos a recuperar
Atualização monetária sobre contratos
Atualização monetária não transitado em julgado
Total

jan‐mar/22
1.448
1.370
11
67
‐

jan‐mar/21
394
387
7
‐
(399)

‐
‐

(398)
(1)

42

(21)

144
(41)
(61)
1.490

29
(50)
‐
(26)

15. Processos judiciais e contingências
15.1. Processos judiciais provisionados, Depósitos Judiciais e Processos Judiciais não provisionados
A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos
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,
constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas com as ações em curso.
Os depósitos judiciais, bem como os processos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das
correspondentes causas:
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Depósitos judicias
Trabalhistas

Processos judiciais provionados
Trabalhistas

31.03.2022

31.12.2021

118
118

315
315

31.03.2022

31.12.2021

1.743

1.743

1.743

1.743

15.2. Processos judiciais não provisionados
Os processos judiciais cuja probabilidade de perda é considerada possível não são reconhecidos nas demonstrações
financeiras, mas são divulgados, a menos que a expectativa de ocorrer qualquer desembolso seja remota.
Os passivos contingentes estimados para os processos judiciais em 31 de março de 2022 e 31 de dezembro de 2021,
para os quais a probabilidade de perda é considerada possível, são apresentadas na tabela a seguir:
Natureza
Cíveis / Tributários
Trabalhistas

31.03.2022
27.071
167.338
194.409

31.12.2021
27.637
163.589
191.226

31.03.2022

31.12.2021

151.787

148.728

15.551

14.861

167.338

163.589

18.900

18.900

8.171
27.071

8.737
27.637

Descrição dos processos de natureza trabalhista:
Autor: SINDIQUÍMICA
1) Indenização trabalhista destacando‐se ações coletivas que requerem a revisão da metodologia de
apuração do complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR).
Autor: Pessoas físicas diversas
2) Outros processos trabalhistas de diversos autores.
Soma
Processos cíveis / tributários
Autor: Prefeitura do Município de Araucária:
3) Auto de Infração 217/2019, da Prefeitura do Município de Araucária, referente cobrança de ISS.
Autor: Diversas
4) Outros processos de diversos autores.
Soma

15.3. 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.
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16. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos
A descrição detalhada e a política da Companhia sobre os Instrumentos financeiros e o gerenciamento de riscos da
Companhia é apresentada na nota explicativa 18 das demonstrações financeiras referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2021, as quais não apresentam alterações relevantes em 31 de março de 2022.

17. Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2021 e 31 de março de 2022

Número das notas explicativas
Anual de 2021
ITR do 1T‐2022
1
1
2
2
3
3
4
0
5
0
0
4
6
5
7
6
8
7
9
8
10
9
11
10
12
11
13
0
14
12
15
13
16
14
17
15
18
16

Títulos das notas explicativas

Companhia e suas operações
Base de elaboração das demonstrações financeiras
Sumário das principais práticas contábeis
Estimativas e julgamentos relevantes
Novas normas e pronunciamentos
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber
Estoques
Fornecedores
Partes relacionadas
Tributos
Benefício concedido a empregados
Patrimônio líquido
Receita de vendas
Custos e despesas por natureza
Outras receitas (despesas), líquidas
Resultado financeiro líquido
Processos judiciais e contingências
Gerenciamento de riscos

As notas explicativas do relatório anual de 2021 que foram suprimidas no ITR de 31 de março de 2022 pelo fato de
não apresentarem alterações relevantes e/ou não serem aplicáveis às informações intermediárias são as seguintes:
Títulos das notas explicativas
Estimativas e julgamentos relevantes
Novas normas e interpretações
Benefícios concedidos a empregados
Compromissos de riscos

Número das notas explicativas
4
5
11
18
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