
Balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 2016 - (Em milhares de Reais) Demonstração do resultado
(Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)

(Em milhares de Reais)

Passivo Nota  31/12/2017 31/12/2016
Circulante 
 Financiamentos, empréstimos e debêntures 11 8.743 46.591
 Fornecedores 12 170.239 31.602
 Perdas não realizadas com derivativos  18d  -    3.053
 Impostos e contribuições a recolher 13 57.235 63.827
 Salários e encargos sociais  14.397 16.090

 Dividendos propostos 17 32.703 26.096
 Outros passivos circulantes         8.942        3.434
      299.737    198.692
Não circulante 
 Financiamentos, empréstimos e debêntures 11 252 8.742
 Impostos diferidos 21 31.135 33.109

     44.795      43.687
        86.916    104.075
Patrimônio líquido 17 
 Capital social   42.064   42.064 
 Ajustes de avaliação patrimonial   56.673   47.293 
 Reserva legal   8.413   8.413 
 Dividendo adicional proposto   76.308   -   
 Reserva de lucros       17.580       78.126 
      201.038     175.896 
Total do passivo e patrimônio líquido     587.691    478.663

Circulante 
 Caixa e equivalentes de caixa 5 203.118 156.228
 Contas a receber de clientes e partes relacionadas 6 59.892 56.275
 Ganhos não realizados com derivativos  18d 7.591  -  
 Estoques 7 117.351 71.574
 Impostos a recuperar  8 1.314 941
 Outros ativos circulantes            835        1.198
      390.101    286.216
Não circulante 
 Outros ativos não circulantes 6 896 772

 Imobilizado 10 192.670 188.295
          345           555

      197.590    192.447
 
 
 

    
    
    
    
    
Total do ativo     587.691    478.663

                      

Saldos em 31 de dezembro de 2015  42.064   67.638   5.320   30.529   -     -       145.551 

Outros resultados abrangentes           -        (20.345)              -               -               -             2.906      (17.439)

Pagamento de dividendos adicionais - - -  (12.949) - -  (12.949)

diretamente no patrimônio líquido 
Dividendos propostos - - - - -  (25.949)  (25.949)
Constituição de reservas            -                   -      3.093       60.546                -          (63.639)                - 
Saldos em 31 de dezembro de 2016  42.064          47.293       8.413       78.126                -                        -       175.896 

Outros resultados abrangentes            -           9.380               -                -               -             2.902       12.282 

Dividendo adicional - - -  (60.546)  76.308   (76.308)  (60.546)

diretamente no patrimônio líquido 
Dividendos propostos - - - - -  (32.703)     (32.703)
Saldos em 31 de dezembro de 2017  42.064          56.673       8.413       17.580       76.308                      -       201.038 

     2017 2016
Fluxos de caixa das atividades operacionais 

  157.400   129.939 
  Ajustes por: 
   Depreciação e amortização 11.952 11.002
   Resultado na venda de ativos imobilizados  (39)  174 

  Variações nos ativos e passivos 
   Aumento em contas a receber  (3.617)  (7.306)
   (Aumento) Redução nos estoques  (45.777)  27.928 
   Aumento (Redução) em fornecedores  138.637   (19.394)
   (Aumento) Redução dos demais grupos do ativo  (988)  9.156 
   Aumento (Redução) dos demais grupos do passivo  (11.546)  43.373 
  Imposto de renda e contribuição social pagos  (53.903)  (45.278)

      (4.801)     (21.621)
 Caixa líquido proveniente das atividades operacionais    196.077     146.224 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos 
 Aquisição de ativo imobilizado      (16.352)       (9.621)
 Caixa líquido usado nas atividades de investimento     (16.352)       (9.621)

 

 Pagamentos de dividendos     (86.495)     (20.014)
    (132.834)     (53.798)
       46.890       82.805 

 

   203.118    156.228
          46.890       82.805

Continua

  Nota 2017 2016
 19 1.579.321 1.490.516

Custos dos produtos vendidos e dos serv. prestados 22  (1.392.388)  (1.319.796)
  186.933 170.720

Outras receitas operacionais         3.043   81 
Despesas com vendas 22  (10.388)  (7.829)
Despesas gerais e administrativas 22     (37.746)     (38.411)

  141.842   124.561 

      (6.501)     (15.608)
   157.400   129.939 

Imposto de renda e contribuição social correntes 21  (53.265)  (45.668)
Imposto de renda e contribuição social diferidos 21        1.974         2.411 

     106.109       86.682 
 

vigente, vêm acompanhadas por parecer, sem ressalvas, dos auditores independentes.

Óleos Especiais, Pentanos e Solventes Leves.

Em 2017 a economia brasileira apresentou sinais de recuperação com o aumento do inves-

-

Em 2017 consolidou-se no mercado brasileiro a prática de comercialização de derivados 

importados, processou as matérias-primas, formulou os derivados e os comercializou, 
principalmente, na região sul do Brasil. As aquisições de correntes e produtos atingiram 

aumento na importação de derivados na região propiciou que a RPR atuasse mais inten-

vida e a produção industrial, objetivando o crescimento socioeconômico sustentável e a 
garantia da segurança dos seus empregados e da comunidade onde está inserida. Para 

seu Sistema de Gestão Integrada (SGI), que engloba as normas ISO 9001 (Qualidade), ISO 
14001 (Meio Ambiente) e OHSAS 18001 (Segurança e Saúde Ocupacional). Reforçando a 
integridade do seu sistema de gestão ambiental, a RPR atendeu os requisitos do CONAMA, 

seguro, implantamos em 2017 o Programa “Operar Seguro”, sustentado em boas práticas 
de segurança e na gestão de riscos operacionais.

-

(Em milhares de Reais)

  Nota 2017 2016
 106.109   86.862 

Ganhos (perdas) não realizados (as) com derivativos 18d  10.644   (9.965)
       1.638       (7.473)

Outros resultados abrangentes       12.282     (17.438)
    118.391      69.424 
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segurança, qualidade, preservação ambiental e produtividade nas suas operações industriais. 

Pessoas

saúde, plano de previdência privada, seguro de vida, extensão da licença maternidade, 

estudantes estagiaram nas diversas áreas da Companhia em 2017.

Consciente do seu papel no desenvolvimento econômico e social da cidade do Rio Grande, 
a RPR orienta suas ações de responsabilidade social para educação, segurança alimentar 
e sustentabilidade ambiental. O Projeto Pescar, em sua 7ª turma na RPR, formou 18 jovens 
em 2017. O Banco de Alimentos, do qual a RPR é mantenedora, atende mais de 50 entida-

Adicionalmente, a companhia desenvolveu ações internas de engajamento e voluntariado 
de seus colaboradores e familiares. A execução dos projetos Sacola Literária e Estante de 

11.800 crianças. A Ala de Queimados do Hospital Santa Casa do Rio Grande recebeu 
recursos para melhorias em suas instalações e o Centro de Convivência dos Meninos do 
Mar (CCMAR) recebeu equipamentos para a Sala de Informática.
No ano em que completou 80 anos a Companhia foi homenageada por diversas entidades da 
comunidade Riograndina. Ainda, obteve reconhecimento da Revista Exame como a melhor 

Produção e Comercialização

oriundos de importações, com destaque para o processamento pela primeira vez na RPR 

 
 

intermediárias e produtos e do crescimento da atuação da RPR no mercado da região sul 
do Brasil (RS, SC e PR). Houve crescimento na participação da Companhia no mercado de 

-

 

As margens na comercialização dos derivados, o aumento do volume de vendas e a seleção 

 2017 2016 Var. 17/16

Endividamento

em relação ao ano anterior.

Perspectivas

OPEP. Em atendimento as diretrizes estabelecidas pelos seus controladores, a Administração 

na segurança de pessoas e processos, e a preservação do meio ambiente, além da otimização 

dedicação e apoio recebidos ao longo de 2017.

Óleo Diesel

Gasolina

Demais Produtos

1 Contexto operacional: 
“RPR”) é uma sociedade de capital fechado, com sede em Rio Grande, no estado do Rio 

correlatos. Os principais produtos produzidos pela RPR são Gasolina, Óleo Diesel, Nafta 

processou as matérias-primas, formulou os derivados e os comercializou, principalmente, na 
região sul do Brasil. As aquisições de correntes e produtos atingiram volume de 270 mil m³, 

derivados na região propiciou que a RPR atuasse mais intensamente na prestação de serviços 

2 Base de preparação: a. Declaração de conformidade: 
foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BR GAAP). A 

pela Administração na sua gestão. b. Base de mensuração: 
-

são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da Companhia. Todos os saldos foram 
d. Uso 

a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação das 

despesas. Os resultados podem divergir dessas estimativas. As estimativas e premissas 
são revisadas de forma continua. As revisões das estimativas são reconhecidas prospecti-
vamente. As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco 

explicativas: Nota 10 - Imobilizado; Nota 14 - Provisões para riscos; Nota 15
a empregados; Nota 18d

3 Principais práticas contábeis: 
-
-

-
nanceiros não derivativos - reconhecimento e desreconhecimento: A Companhia 

data da negociação quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do 
-

-
-

ridos, é reconhecida como um ativo ou passivo separado. A Companhia desreconhece um 

patrimonial quando, e somente quando, tenha atualmente um direito legalmente executável 

realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. -
tivos – mensuração: 

Empréstimos e recebíveis: Esses 
ativos são mensurados inicialmente pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de 

-

As contas a receber de clientes são registradas pelo valor faturado, incluindo os respectivos 
impostos diretos de responsabilidade tributária da Companhia. A Companhia avaliou o 
efeito do ajuste a valor presente (AVP) sobre o saldo de contas a receber de clientes e 
receita de vendas e, considerando o curto prazo entre o reconhecimento da receita e liqui-
dação por parte do cliente, os valores calculados foram considerados imateriais, não ge-
rando ajustes. Caixa e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa abrangem 

risco de mudança de valor. A 
-

como mantido para negociação ou designado como tal no momento do reconhecimento 
inicial. Os custos da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses 

-

dos juros efetivos. A Companhia avaliou o efeito do ajuste a valor presente (AVP) sobre 
(iv) Instrumentos 

A Companhia mantém 

variação de moeda estrangeira. No momento da designação inicial do hedge, a Companhia 
formalmente documenta o relacionamento entre os instrumentos de hedge e os itens ob-
jeto de hedge, incluindo os objetivos de gerenciamento de riscos e a estratégia na condu-
ção da transação de hedge, juntamente com os métodos que serão utilizados para avaliar 
a efetividade do relacionamento de hedge
do relacionamento de hedge, como continuamente, se existe uma expectativa que os 
instrumentos de hedge

qual o hedge é designado, e se os resultados reais de cada hedge estão dentro da faixa 
de 80-125 por cento. Para um hedge
transação deveria ter a sua ocorrência como altamente provável e deveria apresentar uma 

-
tivos são mensurados pelo valor justo, e as variações no valor justo são registradas como 
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Continuação

Continua

descritas abaixo. Quando um derivativo é designado como um 
instrumento de hedge -

transação prevista altamente provável e que poderia afetar o resultado, a porção efetiva 
das variações no valor justo do derivativo é reconhecida em outros resultados abrangentes 

hedge) afetam o resultado na mesma linha na 
demonstração de resultados como item objeto de hedge. Qualquer porção não efetiva das 
variações no valor justo do derivativo é reconhecida imediatamente no resultado. Caso o 
instrumento de hedge não mais atenda aos critérios de contabilização de hedge, expire ou 
seja vendido, encerrado, exercido, ou tenha a sua designação revogada, então a contabi-
lização de hedge é descontinuada prospectivamente. Os resultados acumulados, anterior-
mente reconhecidos em outros resultados abrangentes e apresentados na reserva de 

prevista, então o saldo em outros resultados abrangentes é reconhecido imediatamente no 
resultado. b. Estoques: Os estoques são demonstrados pelo valor de custo ou valor rea-

de aquisição e gastos relacionados diretamente ao processo produtivo. As estimativas do 

-
ferior ao valor do custo, uma provisão correspondente a essa diferença é contabilizada. Os 
materiais e suprimentos estão demonstrados ao custo médio de compra, que não pode 
exceder ao valor de reposição. (i) Reconhecimento e mensuração: Itens 

de depreciação acumulada e perdas de redução ao valor recuperável (impairment) acumu-
ladas, caso aplicável. A Companhia optou por registrar os ativos imobilizados pelo custo 

deemed cost

de materiais e mão de obra direta, quaisquer outros custos para colocar o ativo no local 
necessário para que esses sejam capazes de operar da forma pretendida pela Administra-
ção. Quando partes de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são regis-
tradas como itens individuais (componentes principais) de imobilizado. Ganhos e perdas 
na alienação de um item do imobilizado são apurados pela comparação entre os recursos 

O custo de 
reposição de um componente do imobilizado é reconhecido no valor contábil do item caso 

contábil do componente que tenha sido reposto por outro é baixado. Os custos de manu-
tenção do imobilizado são reconhecidos no resultado conforme incorridos. (iii) Depreciação: 
A depreciação é calculada sobre o valor depreciável, que é o custo de um ativo ou outro 
valor substituto do custo, deduzido do valor residual. A depreciação é reconhecida no re-
sultado baseando-se no método linear com relação as vidas úteis estimadas de cada 

-
ra as seguintes vidas úteis econômicas para os bens constantes de seu ativo imobilizado: 

-
culos - 10 anos. Os efeitos em taxas médias de depreciação para os itens com intervalo 
estão apresentados na nota explicativa 10. 

valor justo por meio do resultado é avaliado a cada data de apresentação para apurar se 
há evidência objetiva de que tenha ocorrido perda no seu valor recuperável. Não ocorreram 

(ii) Ativos 

os estoques, são revistos a cada data de apresentação para apurar se há indicação de 
perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação, então o valor recuperável do ativo 

-
quentemente, a Companhia não possui provisão para redução ao valor recuperável regis-

Os compromissos 
atuariais com os planos de seguro de vida e os de assistência médica são provisionados 
com base em cálculo atuarial elaborado anualmente por atuário independente, de acordo 

quando aplicável, sendo os custos referentes ao aumento do valor presente da obrigação, 

empregados. A Companhia reconhece todos os ganhos e perdas atuariais resultantes de 
f. Provisões: 

provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a Companhia tem uma 

que um recurso econômico seja exigido para liquidar a obrigação. Ações 
ordinárias: 

Ações preferenciais: 
-
-

to a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social. As ações 
-
-

cidos como passivo circulante. A receita operacional da venda de 
produtos é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a receber. A receita 
operacional é reconhecida quando: (i) existe evidência convincente de que os riscos e 

entregue ao cliente. Geralmente, o comprador não tem direito de devolução para tais 
produtos. -

-

efetivos. O imposto de renda e a contribuição 

despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os tributos correntes e 
diferidos. O imposto corrente e o diferido são reconhecidos no resultado a menos que es-

que foram decretadas ou substantivamente decretadas até a data de apresentação das 

-
k. Novas normas e interpretações: As normas 

e interpretações emitidas pelo IASB, mas ainda não adotadas até a data de emissão das 
-

tende adotar essas normas, se aplicável, quando entrarem em vigência, desde que imple-
mentadas no Brasil pelo CPC e aprovadas pela CVM e o CFC. IFRS 9 -
nanceiros", emitido em novembro de 2009, o IFRS 9 introduz novas exigências para clas-

resultados abrangentes e valor justo por meio do resultado. Traz, ainda um novo modelo 
de perdas em crédito esperadas, em substituição ao modelo atual de perdas incorridas, 
sendo necessário passar a avaliar quais são os riscos de mercado que a Empresa está 

bem como exige um relacionamento econômico entre o item protegido e o instrumento de 

de 2018 sem a exigência de reapresentação dos saldos de anos anteriores e as diferenças 
nos valores contábeis serão reconhecidos em 1º de janeiro de 2018 e absorvidos no lucros 
acumulados e reservas. IFRS 15, “Receitas de contratos com clientes”, emitido em maio 

-

aplicável a partir de 1° de janeiro de 2018. A Companhia avaliou preliminarmente os im-
pactos sobre a mensuração e época para o reconhecimento de receita de contratos com 

atualmente adotada. Eventuais impactos, embora não esperados, deverão ser tratados 
prospectivamente na abordagem de transição. IFRS 16, “Arrendamento”, emitido em janei-

-
mento, exigindo dos arrendatários reconhecer como ativo ou passivo todos os contratos de 
arrendamento, a menos que o contrato possua um prazo de doze meses ou um valor 
imaterial. A norma é aplicável a partir de 1° de janeiro de 2019, sem a exigência de reapre-
sentação dos saldos de anos anteriores. A Companhia está avaliando o impacto da aplica-
ção desta norma e entende que poderá gerar efeito sobre as divulgações da Companhia. 
Devido ao fato de, no momento inicial de adoção, termos um incremento no saldo do ativo 
não circulante referente ao direito de uso dos ativos e um incremento no saldo de passivo 
de arrendamento mercantil. O incremento inicial no passivo, como consequência, gerará 

ltera-

IFRS ou interpretações que ainda não entraram em vigor que poderiam ter impacto signi-

A Companhia apresenta exposição aos seguintes 

Risco de mercado; Risco operacional; Risco de estrutura de capital. Essa nota apresenta 
informações sobre a exposição da Companhia a cada um dos riscos supramencionados, 

a. Risco de crédito: Risco de crédito é o 

Contas a receber de clientes: O risco 
de crédito é administrado por procedimentos de aceitação de clientes, análise de crédito 
e estabelecimento de limites de exposição por cliente, inclusive, quando aplicável, com 

A Companhia realiza análise de crédito destinada a avaliar e propor limites de crédito a 
serem concedidos aos clientes, bem como as respectivas garantias a serem exigidas. As 
diretrizes para aprovação e preservação do crédito são estabelecidas pelo comitê de crédito 

qual cada cliente tem sua capacidade de crédito individualmente analisada, utilizando-se 
fontes internas e externas. Estas diretrizes visam permitir o acompanhamento da evolução 

diretoria na avaliação e concessão deste crédito. A Companhia possui 26 clientes no seu 

ao vencerem, sob condições normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou 
com risco de prejudicar a reputação da Companhia. As principais fontes de liquidez da 

fontes são adequadas para atender as atuais demandas por recursos, o que inclui, mas não 

dividendos. Risco da taxa de câmbio: O risco de mercado a que está 
exposta a Companhia tem nos seus principais componentes a variação da taxa de câmbio. 

as vendas destinadas ao mercado nacional, há a necessidade de se acompanhar essas 

contrato. Risco de taxa de juros: 

nacional estão sujeitas a variações do CDI diário. Exposição a riscos de commodities e 
preços de derivados de petróleo: O resultado da Companhia está diretamente associado 

cadeias da indústria. A maior parte dos seus produtos são vendidos no mercado nacional. 

d. Risco 
operacional: 
uma variedade de causas associadas a processos, pessoal, tecnologia e infraestrutura da 
Companhia e de fatores externos, exceto os riscos de crédito, mercado e liquidez, como 

de comportamento empresarial. A Administração estabelece controles para administrar os 

e. Riscos de estrutura de capital: De-

de liquidez e a otimização do custo médio ponderado do capital, a Companhia monitora 
o com os padrões de mercado.

5 Caixa e equivalentes de caixa
 31/12/2017 31/12/2016
Caixa e bancos 2.268 586

     200.850      155.642 
      203.118      156.228

-

6 Contas a receber de clientes e partes relacionadas
 31/12/2017 31/12/2016
Circulante   
Clientes 22.050 19.692
Partes relacionadas        37.842        36.583
Total        59.892        56.275
Não Circulante  
Clientes             896             772
Total 896 772
A composição de contas a receber com partes relacionadas está detalhada na nota expli-

7 Estoques
 31/12/2017  31/12/2016
Produtos acabados 33.496 4.523
Produtos em elaboração 21.120 9.653
Matérias-primas 50.037 45.669
Materiais para manutenção        12.698        11.729
Total      117.351        71.574

 31/12/2017 31/12/2016
Circulante   
IRPJ e CSLL 910 -
COFINS 330 771
PIS 72 168
Outros                 2                 2
Total          1.314             941

9 Partes relacionadas: As transações comerciais de compra e venda de produtos, matérias-
-primas e contratação de serviços entre partes relacionadas estão demonstradas a seguir:
                                                                      2017
 Contas a Contas a

Empresas circulante circulante brutas 

Petrobras Transporte S.A. - Transpetro 1 - 8 3.094
Petrobras Global Trading B.V - - - 575.106

Petrobras Distribuidora S.A. 9.788 - 621.978 -
Liquigás Distribuidora S.A. 2.340 - 23.905 -

                -                -                -                 -
Total 37.842 46.574 1.533.480 975.027

                                                                      2016
 Contas a Contas a

 circulante circulante brutas 
Empresas     

Petrobras Transporte S.A. - Transpetro - - - 1.264
Petrobras Global Trading B.V - - - 624.983

Petrobras Distribuidora S.A. 15.038 - 889.072 294
Quantiq Distribuidora Ltda 2.172 - 25.602 -
Liquigás Distribuidora S.A. 1.185 - 26.459 -

                -                -         3.760                 -
Total 36.583 23.058 1.940.903 1.102.777
As operações comerciais da Companhia com suas partes relacionadas são efetuadas a 
preços e condições estabelecidos entre as partes e alinhadas com as práticas de mercado. 

plano de saúde e plano de previdência privada.

                                      31/12/2017 31/12/2016

 Depreciação  Depreciação 

Terrenos  12.272 - 12.272 12.272

Máquinas, equipamentos 4 276.082 (135.529) 140.553 143.538

Computadores e periféricos 13 3.907 (2.134) 1.773 1.668

Obras em andamento  9.845 - 9.845 4.243
Outros 10          68                (32)          36              36
  346.614       (153.945) 192.670     188.295

Movimentação do custo 31/12/2016                                                                    2017

Terrenos 12.272 - - - 12.272

Máquinas, equipamentos 269.456 6.344 (271) 554 276.082

Computadores e periféricos 3.398 516 (9) 2 3.907

Obras em andamento 4.243 8.861 (241) (3.018) 9.845
Outros               63             5           -                         -          68
      330.862    16.302    (549)                         - 346.614

Movimentação do custo 31/12/2015                                                                    2016

Terrenos 12.272 - - - 12.272

Máquinas, equipamentos 254.960 3.119 (1.378) 12.755 269.456

Computadores e periféricos 3.054 151 (10) 202 3.398

Obras em andamento 13.372 6.060 (2.086) (13.102) 4.243
Outros               63              -           -                        -          63
      324.792      9.621 (3.551)                        - 330.862

   31/12/2016                                    31/12/2017

Máquinas, equipamentos e
instalações de operações (125.950) (9.611) 32 (135.529)

Computadores e periféricos (1.708) (426) - (2.134)

Outros                (27)          (5)         -                (32)
       (142.566) (11.411)      32       (153.945)

    31/12/2015                                    31/12/2016

Máquinas, equipamentos e
instalações de operações (117.310) (9.144) 503 (125.950)

Computadores e periféricos (1.414) (299) 7 (1.708)

Outros                (23)          (5)         -                (27)
       (132.352) (10.789)    576       (142.566)

dos itens de imobilizado, sendo que não houve alterações relevantes na vida útil estimada 

                     Saldos em
Características 31/12/2017 31/12/2016 principal Financeiros Vencimento

 

 2017

  

Finimp            -        6.455     5.964
Total circulante    8.743      46.591             -  
Total não circulante       252        8.742             - 

2019 a 2021     252
     252 

12 Fornecedores
 31/12/2017  31/12/2016
Fornecedores 123.665 8.544
Sociedades controladoras 46.574 22.983
Empresas ligadas                  -               75
Total      170.239        31.602
A composição de fornecedores com partes relacionadas está detalhada na nota explicativa 9.

IRRF 352 333

CIDE 4.221 5.208
ICMS 25.906 40.975 

Outros             238             134
        57.235        63.827 

14 Provisões para riscos: A Companhia é parte em ações judiciais e processos administrativos 

estimadas com as ações em curso, conforme abaixo:
                 Provisão 

 2017 2016 2017 2016
Fiscais 12  9.545 - -

Trabalhistas 12.733 11.043   3.679   2.825
 13.647 21.251 3.679 2.825
(-) Circulante   2.913   2.714           -           -
Não circulante 10.734 18.537   3.679   2.825

Resumo da movimentação 
Saldo em 1º de janeiro de 2016 8.955 300 6.801 16.056

      590     363             4.242   5.195 
Saldo em 31 de dezembro de 2016    9.545     663           11.043  21.251 

 (9.533)     239             1.690 (7.603)
Saldo em 31 de dezembro de 2017         12     902           12.733 13.647
A reversão de provisão refere-se ao fato da Companhia ter aderido ao Programa Especial de 
Regularização Tributária (PERT) para liquidação do processo no qual questionava a decisão 
da Receita Federal do Brasil que realizou o reconhecimento parcial dos créditos referente 

31 de maio de 2017, regulamentada pela Instrução Normativa RFB nº 1.711 de 16 de junho 
de 2017 e convertida na lei 13.496 de 24 de outubro de 2017. A adesão teve como opção o 

e sucessivas, de agosto a dezembro de 2017, e o restante liquidado integralmente em parcela 

PIS e COFINS  (6.213) 373 -
Multa  (1.243) 74 818
Juros                          (2.689)                               161               2.275
Total                                                       608               3.093
O valor a pagar está registrado no balanço patrimonial em “Outros passivos circulantes”, assim 
como a redução de multa e juros está registrada na demonstração de resultado em “Outras 
receitas operacionais”. A Companhia possui processos em andamento 

por ex-empregados e inquérito civil público cuja probabilidade de desfecho desfavorável foi 

31 de dezembro de 2016). A Administração, em conjunto com os seus consultores legais, não 
registrou provisão para riscos sobre esses valores por entenderem que não haverá perdas.

         
 2017 2016 
Valor presente das obrigações totalmente descobertas 
em 01 de janeiro (1.362) (689)
Despesas no ano (186) (139)

       76           -
Reconhecimento imediato dos ganhos em outros resultados

       (5)    (534)
 (1.477) (1.362)

Custo de serviço corrente 68 51
Custo dos juros      118        88
Composição das despesas no ano      186      139

        
 2017 2016
Valor presente das obrigações totalmente descobertas 
em 01 de janeiro (2.109) (1.782)
Despesas no ano (218) (210) 

   (314)    (348) 
 (2.404) (2.109)

Custo dos juros      218      210
Composição de despesas no ano      218      210 
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Diretoria

Hamilton Romanato Ribeiro - Diretor Superintendente
Sérgio Satt Júnior - Diretor

Aos Administradores e Acionistas da 

Rio Grande - RS

(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e 
as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do 

outras informações elucidativas.
-

práticas contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas 
na seção a seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demons-

as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 

Ênfase
-

creve o fato de que parte substancial das operações da Companhia são concentradas 
com seus acionistas ou partes relacionadas aos seus acionistas. Além disso, as opera-

a esse assunto.

dos auditores 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compre-

Continuação

           ico
 2017 2016
Valor presente das obrigações totalmente descobertas 
em 01 de janeiro (45.501) (38.097)
Despesas no ano (4.881) (4.683) 

Reconhecimento imediato dos ganhos em outros
    1.957   (6.591) 

 (45.479) (45.501)
Custo de serviço corrente  - 
Custo dos juros     4.881     4.683
Composição de despesas no ano     4.881     4.683
                           Total

 2017 2016
Valor presente das obrigações totalmente descobertas 
em 01 de janeiro (48.972) (40.568)
Despesas no ano (5.285) (5.032) 

Reconhecimento imediato dos ganhos em outros
    1.638   (7.473)

 (49.360) (48.972)
Custo de serviço corrente 68 51 
Custo de juros     5.217     4.981
Composição de despesas no ano     5.285     5.032

dos planos a serem mensurados a valor justo. A apresentação dos montantes devidos por 

 Custo do serviço 83 - - 83
 Custo dos juros                    109                     207               4.166 4.482
Total                    192                     207               4.166 4.565

 31/12/2017 31/12/2016
Seguro de vida (2.404) (2.109)

Multa FGTS        (1.477)        (1.362)
Total      (49.360)      (48.972)
Circulante        (4.565)        (5.285)
Não circulante      (44.795)      (43.687)
A movimentação dos registros de ganhos e perdas atuariais em outros resultados abran-

      (7.473)
        1.127
        1.638
        2.765

As principais premissas adotadas no cálculo da Companhia foram as seguintes:
                           %
 2017 2016

Taxa de crescimento dos custos médicos 8,42 9,20
Fator nominal de crescimentos do saldo do FGTS 3,55 3,64

Premissas biométricas utilizadas (consistentes em todos os anos apresentados):

Tábua de rotatividade - Towers Watson ajustada ao estudo de 2006
Tábua de mortalidade de inválidos - RRB 1983

Diferença de idade entre participante e cônjuge: esposas são 4 anos mais jovens que os 
maridos Idade de aposentadoria: 25 anos de tempo se serviço e 50 anos de idade.

16 Participação nos resultados: De acordo com o Estatuto Social da Companhia, estas 

retiradas sucessivamente e na ordem abaixo: -

dos resultados decorrentes de investimentos societários, registrados na demonstração 
de resultado como receita ou despesa por: equivalência patrimonial, amortização de ágio 
ou deságio e alienação ou baixa de investimentos societários e, ainda, dos juros pagos 

adicionalmente, possui um programa de participação nos resultados baseado em objetivos 
e metas pré-estabelecidos, anualmente, entre empresa e empregados. b. Participação dos 

e metas pré-estabelecidos, anualmente, entre a Diretoria e o Conselho de Administração 
da Companhia. Em 2017, a participação dos empregados e dos administradores nos lucros 

17 Patrimônio líquido: a. Capital social: Em 31 de dezembro de 2017, o capital social 
autorizado era composto de 5.158.475 ações ordinárias e 10.137.525 ações preferenciais não 
cumulativas e não resgatáveis. As ações ordinárias e preferenciais possuem valor nominal 

Aos acionistas é assegurada, anualmente, a distribuição 

acionistas portadores de ações preferenciais têm direito a receber dividendos ou juros 

Em 2017, os dividendos foram calculados conforme segue: 2017

(-) Reserva Legal -
    2.902

Base de cálculo para dividendos propostos 109.011
(32.703)

Sub total para destinação   76.308

na data de transição em 1º de janeiro de 2009 com base em laudo de avaliação elaborado 
por peritos independentes. O imposto de renda e a contribuição social correspondente estão 

de ajuste de avaliação patrimonial está sendo realizado por depreciação ou baixa dos bens 

.

A clas-

outras categorias além das informadas:
                       31/12/2017                       31/12/2016

   
Caixa e equivalentes de caixa 203.118 - 156.228 -
Contas a receber de clientes 59.892 - 56.275 -
Ganhos não realizados com derivativos - 7.591 - -
Outros ativos circulantes           263                 -          1.198                 -
    263.274          7.591      213.701                 -

               31/12/2017                 31/12/2016
 Custo Valor Custo Valor

Financiamentos e empréstimos e debêntures (8.994) - (46.591) -
Perdas não realizadas com derivativos - -  - (3.053)
Fornecedores     (168.220)        -       (31.602)           -
     (177.214)        -       (78.193) (3.053)

Exposição a riscos de crédito: A exposição máxima do risco do 

Valor Contábil 31/12/2017 31/12/2016
Caixa e equivalentes de caixa 203.118 156.228
Contas a receber de clientes 59.892 56.275
Ganhos não realizados com derivativos 7.591 -
Outros ativos circulantes             263          1.198
Total      270.864      213.701
Todos os montantes apresentados estão relacionados ao mercado nacional, não existindo 

provisão para riscos de crédito e perdas por redução no valor recuperável. 
liquidez: -
mentos de juros estimados:

31 de dezembro de 2017 contábil contratual meses anos anos 9 anos

não derivativos    
Financiamentos, empréstimos
e debentures 8.995 9.150 8.889 160 90 11
Fornecedores 168.220            168.220         -        -        -           -
Total 177.215            177.370 8.889   160     90        11

31 de dezembro de 2016 contábil contratual meses anos anos 9 anos

não derivativos   
Financiamentos, empréstimos
e debentures 55.333 58.237 49.322 8.654 160 101
Fornecedores   31.602              31.602 31.602         -        -           -
Total   86.935              89.839 80.924 8.654   160      101

A Companhia 

por meio dos seus controles internos. Os instrumentos derivativos utilizados pela Companhia, 

(NDF - “Non Deliverable Forward

   Taxa Valor Valor

          5.200              299
Total            93.050           7.591

   Taxa Valor Valor

        18.800             (23)
Total            36.900        (3.053)

-

obtidas a partir da BM&F Bovespa para a data das liquidações dos contratos, ou da mais 

julgamento foi requerido na interpretação dos dados de mercado para produzir a estimativa 
do valor justo de cada operação. Como consequência as estimativas a seguir não indicam, 
necessariamente, os montantes que efetivamente serão realizados quando da liquidação 

A Companhia utiliza a contabilidade de hedge para os instrumentos 

a entrada da matéria-prima importada, que substancialmente coincide com a liquidação do 
saldo de fornecedores do exterior, a parcela efetiva é registrada no grupo de estoques. 

resultado é reconhecido no grupo de custo dos produtos vendidos. O quadro abaixo apre-

em 31 de dezembro de 2017, assim como os respectivos valores justos calculados pela 
Administração da Companhia e o reconhecimento do resultado dos mesmos nas contas 
de ajuste de avaliações patrimoniais:
 31/12/2017

  

Patrimônio liquido  
Ajuste de avaliação patrimonial          7.591

de 2017 a Companhia apresentou os seguintes valores pagos por NDF’s, já reconhecidos 
no resultado, conforme segue:
 2017
Valores pagos  (10.586)
Valores recebidos       14.077
Total         3.491

-

Rodrigo Costa Lima e Silva - Presidente
Ney Faria Argolo- Conselheiro

Marcello De Simone - Conselheiro
Flávio do Couto Bezerra Cavalcanti - Conselheiro

mentado (reduzido) o pat
mostrados abaixo.
 Patrimônio líquido e

resultado do exercício 31/12/2016

 Patrimônio líquido e
 resultado do exercício 31/12/2017

Valor justo: 
valores contábeis apresentados no balanço patrimonial são os seguintes:
     31 de dezembro de 2017

Caixa e equivalentes de caixa (203.118) (203.118)
Financiamentos e empréstimos (8.994) (8.994)
    31 de dezembro de 2016

Caixa e equivalentes de caixa 156.228 156.228
Financiamentos e empréstimos (55.333) (55.333)

premissas pela Administração da Companhia: Caixa e equivalentes de caixa e aplicações 
-

derando remuneração prevista na curva de rendimento do instrumento e, desta forma, seu 

taxas efetivamente contratadas.

Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas bruta 

 2017 2016
Receita bruta de venda de produtos 2.506.116 2.225.565
Receita bruta de serviços 27.859 19.806
Impostos sobre vendas (954.123) (754.759)
Vendas canceladas          (531)             (96)

  1.579.321   1.490.516

   
Juros (4.801) (13.165)
Variações cambiais passivas - (35)
Variações monetária passivas (464) (1.040)
Outros       (1.236)        (1.368)
Total       (6.501)      (15.608)

  
Juros 21.372 20.462
Variações monetárias ativas - 383
Outros             687             141
Total        22.059        20.986

21 Despesas com imposto de renda e contribuição social sobre o lucro: A conciliação 

imposto de renda e contribuição social debitada em resultado é demonstrada como segue:
 2017 2016
Lucro contábil antes do imposto de renda e da contribuição social: 157.400 129.939

 53.516 44.179 

Outros      (1.169)         (413) 
      51.291      43.257

IR e CSLL corrente 53.265 45.668
IR e CSLL diferidos      (1.974)      (2.411)

          34%          34% 
A Companhia reconhece créditos e 

débitos tributários decorrentes de adições temporárias e reavaliação de ativo imobilizado. 
Os créditos estão consubstanciados na continuidade da rentabilidade de suas operações. 
O IRPJ e CSLL diferidos estão apresentados pelas seguintes principais categorias:
Ativos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos ativos têm a seguinte origem:
 31/12/2017 31/12/2016
Provisões para riscos trabalhistas 1.013 923 
Demais provisões          3.564          1.636 
Total          5.937          2.559 

Passivos: O imposto de renda e a contribuição social diferidos passivos têm a seguinte origem:
 31/12/2017 31/12/2016

Diferença de vidas úteis - depreciação        11.832        10.304
Passivo não circulante        35.712        35.668 
A Companhia possui também diferenças temporárias originadas dos valores de provisão 

diferidos ativos sobre estes montantes visto que estimativas de resultado tributável futuro 

22 Despesas por natureza 2017 2016 
Depreciação (11.693) (11.002)
Despesas com pessoal - remuneração (26.410) (25.952)

Outros      (55.947)      (45.038)
Total (1.440.522) (1.366.036)
Despesas de vendas (10.388) (7.829)
Despesas administrativas (37.746) (38.411)
Custos dos produtos e dos serviços vendidos (1.392.388) (1.319.796)
Total (1.440.522)  (1.366.036)

Em 31 de dezembro de 2017, a cobertura de seguros contra 

-

-
mento obtido na auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. 

da Administração, somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a 
este respeito.

-
ceiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstra-

internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstra-

ou erro.
-

liação da capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, 
os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil 

-
quidar a Companhia ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista 
para evitar o encerramento das operações.
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 

tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada 
-

acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as even-
tuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 
ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 

da auditoria. Além disso:

-
ceiras, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos 
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de 

de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a 

ou representações falsas intencionais.
-

-
vas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

-
nuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza 

em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fun-

eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter em conti-
nuidade operacional.

-
-
-

ção adequada.
Comunicamo-nos com responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, 

durante nossos trabalhos. 

Porto Alegre, 01 de março de 2018.

                 Auditores Independentes 

Cristiano Jardim Seguecio
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