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Amounts in NOK million unless other unir indicated 2012 2011 

Revenue 64 181 71 500 

Underlying EBIT: (;) 

Bauxite & Alumina (791) 887 

Primary Metal 314 2 486 

Metal Markets 208 441 

Rolled Products 640 673 

Eneru 1 459 1 883 

Other and eliminations (672) (389) 

Total 1 158 5 982 

Net Income (1 246) 6 749 

Underlying rerurn on average capital employed 
(RoaCE), percent 0.7% 6.4% 

Investments (1) 3 382 47 510 

Total assets 116 552 132 554 

Share price year-end, NOK 27.88 27.74 

Dividend per share, NOK 0.75 0.75 

Number ofemployees, year-end Cl) 21 566 22 813 

Recordable injuries, per million hours worked 3.4 3.8 

Greenhouse gas emissions, million tonnes CO2e C) 7.4 7.5 

RESPONDING TO 
CHALLENGING 
MARKET 
CONDITIONS 

Weak global economic 
conditions contributed to 
low and volatile aluminium 
prices. Economic 
developments for Hydro's 
core European markets in 
particular resulted in weaker 
downstream demand. 
Cost reduction programs 
generated substantial savings 
and new initiatives have been 
impiemented. Hydro decided 
to dose its Kurri Kurri plant 
in Australia. Higher cost 
remelting has been 
significantly reduced. 
Substantial curtailments, 
closure and divestments 
have been executed within 
extrusion operations. 

WELL 
POSITIONED 

In 2012, Hydro strengthened 
its ambitious repositioning 
drive with improvement 
programs across the value 
chain. Following five years of 
major repositioning initiatives, 
the construction of Qataium 
and the acquisition of Vale 
aluminium, Hydro announced 
a major joint venture 
agreement, Sapa, aimed at 
transforming its extrusion 
operations. A favorable 
industry position, captive 
sources of key raw materiais, 
combined with financial 
strength and flexibility place 
Hydro in a strong position 
within and industry with solid 
long term fundamentais. 

BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Key figures and highlights 

Key figures 	 Highlights 

e 	 cp 	 0 
Underlying EBIT 
Underlying EBIT declined to NOK 
1,158 million compared with NOK 
5,982 in 2011, heavily impacted by low 
aluminium and alumina prices. Strong 
focus on reducing cost and improving 
operations generated substantial 
savings partly offsetting the negative 
market effects. 

Investments 
During 2012, Hydro continued to focus 
on maintaining a solid financial 
position and capital discipline. 
Investments in the year were mainly 
related to maintenance activities to 
safeguard our production assets. 

Number of employees 
The decrease in the number of 
employees in 2012 followed 
closures and divestments as well 
as improvment programs in ali 
businss areas. This included 
closure of production at the Kurri 
Kurri plant in Australia with 550 
employees. 

Greenhouse gas emissions 
The greenhouse gas emissions 
from Hydro's current consolidated 
activities decreased by 2 percent in 
2012, compared with 2011. The total 
emissions from our ownership equity 
- including indirect emissions from 
electricity generation - decreased 
by 11 percent. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Index 

HYDRO'S REPORTING 2012 

The enclosed Board of Directors report, together with the Financial 
Staterrients and accompanying notes, fulfills Hydro's Norwegian 

statutory requirements for annual reporting. The remainder of the 
Annual Report includes additional information about Hydro's 

business, viability performance, financial and operating performance, 
risk, shareholder information and corporate governance. 

The "Annual report - 2012" is available in PDF-format on our website 
www.hydro.com/reporting2012  in English. The "Board of Directors' 

report and Financial Statements - 2012" is also available in PDF-
format as a separate document in both English and Norwegian. All 

parts of the reports can be downloaded and printed in PDF-format, 
together with additional, supplementary information. Paper copies 

of the reports can also be ordered on our website. 

CONTENTS 

BOARD OF DIRECTORS' REPORT P.7 
SHAREHOLDERS INFORMATION P.21 

NORWEGIAN CODE OF PRACTICE 
FOR CORPORATE GOVERNANCE P.23 

FINANCIAL STATEMENTS P.F1 
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o BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Letter to shareholders 

Our goal is to create a winner 
in the aluminium industry 

Four years with crises great and small, economic stagnation in many 
markets, and at best slow growth rates have been especially demanding 
for the aluminium industry. Overproduction and large inventories have 
weighed on aluminium prices, and many of the world's aluminium 
plants are losing money at today's prices leveis. 

But for Hydro these have not been "lost" years. We have used 

these four years wisely. Our response has not been to wait for a 

favorable tailwind, but strengthen our skills so we can sail in ali 

kinds of weather. We are seeing through substantial improvement 

programs in all of our business areas and have taken important 

strategic actions that will make us more robust regardless of what 

the future brings — and will make us the aluminium industry's 

winner when demand catches up to production. 

Good at operations and industry shaping 
In recent years we have reached three milestones of special 

strategic importance that illustrate that we are capable of 

strengthening the company and positioning us for the future, 

even in times of challenging markets. 

Qatalum, our joint-venture with Qatar Petroleum, built with 

Hydro technology, is essential in strengthening Hydro's cost 

position and helps make us more robust in times like these. 

plant has achieved annual production of 600,000 metric 

tons, already past its design capacity, and it is operating in the 

first quartile among the world's aluminium producers. 

Hydro's ownership in the world's largest alumina refinery, 

Alunorte, and the bauxite mine Paragominas, in Brazil since 

2011 is our key to membership among the global aluminium 

industry elite by securing us raw materiais for the foreseeable 

future. This, combined with the improvement program 

"From B to A" and our strategy of tying prices for alumina 

more to the fundamental conditions in the industry instead 

of the aluminium price, places us in a good position for the 

journey forward. 

'lhe agreement to join Hydro's extrusion activities with Sapa 

will give us 50 percent ownership in the new world leader in 

aluminium solutions, with new, exciting production, 

increased research and development competence and a greater 

presence in North America and global growth markets. 

Value-added activities are and will continue to be increasingly 

important for Hydro. Value-added activities expand the 

market for our primary metal, and this play between metal 

production and product development shows that we can 

realize market advantages from our leading competence in 

alloy technology, among other things, that give our metal 

qualities that our competitors can't match. 

Improvements — not only because we must, 
but because we can 
Just as essential as larger structural actions is our constant focus 

on continuous improvements throughout our operations in 

Hydro. It is the sum of ali of the incremental improvements in 

our daily work by individual employees — on the shop floor as 

well as by our leaders — that have strengthened our ability to 

face weaic markets and prices, and which will give us the 

strength to create or grasp interesting opportunities when they 

occur, whether new investments or industry consolidation. 

Our goal to reduce the production cost per metric ton of 

primary aluminium by $300 from 2010 to 2013— considered 

the most arnbitious improvement program in the entire 

industry, and one that we are about to reach — has contributed 

to making our wholly owned aluminium plants more robust 

against weak aluminium prices. Just as important is that our 

list of actions is not exhausted, as new ideas are always leading 

to lower costs and operational excellence. There is good reason 

to praise our researchers that have implemented new ideas 

directly into our electrolysis process, and operators who have 

contributed new procedures and thereby improve other plants' 

performance through sharing best-practice. lhe most impor-

tant lesson I draw from these improvement programs is that 

there is an amazing potential for making things better "from 

the ground up." It is also amazing how our production 

facilities, whether they are 10 years old or 40, perform better 

and safer today than when they were new. Our next goal is to 

transfer the methodology of the "$300 Program" to plants 

where we are part-owners in cooperation with our partners. 

Cost levei is criticai in an industry where prices are established 

in a global market. But lower costs alone are not a sufficient 

competitive advantage. Our improvement ambitions reach 

much farther than cost levei. Just as important are the culture 

and motivation behind the improvement programs: We aren't 

making improvements because we must, but because we can. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Letter to shareholders 

More for less 
By being aware of what we're good at, and use our capabilities 

within the framework of our values, as they are formulated in 

lhe Hydro Way, our goal is to: 
• Create and add value from natural resources 

• Optimize operations 
• Promote viability of our company and the communities in 

which we operate 

• Exploit commercial opportunities and exceed customer 
expectations 

Our HAL4e research electrolysis edis in Árdal, Norway, now 

operate at 12.5kWh/kg aluminium (the global industry 

average is 14 kWh/kg). We're awaiting results from our 

newest electrolysis technology, HALsee (super-efficient 

electrolysis), which is expected to perform at less than 12 

kWh/kg, a new step toward our goal of 10kWh/kg. When 

these improvements can be implemented, they will have 

direct economic and climate benefits, and illustrate both the 

business idea and social responsibility that lies behind our 

research and technological development. 

We reached our most important goal in 2012: No fatalities. 

Unfortunately, that is not the case for 2013. A contractor 

employee working at Hydro's extrusion plant in France died 

following an accident in early March. Safe operations contin-

ues to be the most important factor for us, and the ambition 

of zero fatal accidents remains our most important goal. 

Finance, health and safety, social responsibility, climate and 

the environment benefit from the intense focus on continu-

ous improvement in operations. There are no conditions 

attached to our statement that our employees' safety has the 

highest priority, for we see no conflict between that and 

profitability. On the contrary, I arn convinced that we can 

only succeed financially if we take care of the small and 

not-so-small details that add up to optimal operations — 

including good housekeeping in production areas, dose 

cooperation between employees and leaders, good procedures 

and conscientious safeguarding of our own and our col-
leagues' safety. 

As part of our work in social responsibility, Hydro has signed 

on to the UN Global Compact, participates in the World 

Business Council for Sustainable Development and the 

International Council on Mining and Metais (ICMM), and 

was included on the Dow Jones Sustainability Indexes and 

FTSE4Good list for 2012. 

The metal of the future 
Weakness and uncertainty in the world economy weighs on the 

aluminium price. When I express my belief in the future of 

aluminium, it's because the underlying factors point to 

continued solid growth in demand for aluminium. 

Increasing urbanization, new application areas and replacement 

of other metais has made aluminium the world's fastest-grow-

ing metal in the last decade. Because aluminium is light, 

strong, formable and encllessly recyclable, it can contribute to 

concrete, practical solutions to the world's challenges in energy 

consumption and climate change in areas such as transport, 

building and construction, and pacicaging. 

There is at least one extenuating circumstance with today's low 

aluminium prices — that our light and very flexible will be even 

more attractive in relation to other metais that have become 

more expensive. 

There is continued uncertainty when the global economy will 

give us wind in our sails again. But whether we meet continued 

demanding challenges or new, exciting opportunities in 2013, 

either — or both — will demand the best from us. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Our Business 

Our Business 

Geographical distribution of operating revenues 
	

Primary aluminium production 
NOK million 64,181 

e 

Norway 4.5% 
Germany 15.5% 	 1,000 metric tons 

Great Britain 6.9% 
Italy 3.9% 	 2,000 	 • • 
Spain 3.2% 
France 2.7% 

r Poland 2.6% 	 1,600 	 
lhe Netherlands 2.3% 
Austria 1.6% 
Other EU 6.6% 	 1,200 	 

c: Switzerland 5.8% 
Other Europe 4.8% 
USA 8.1% 	 800  
Canada 0.3% 
Brazil 2.9% 
Other Arnericas 1.2% 	 400 	 

: Qatar 2.5% 
Other Asia 22.4% 
Australia and New Zcaland 1.7% 	O 	 

Elj Africa 0.6% 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Hydro is a resource rich, fully integrated aluminium company with operations in ali major activities along the aluminium 

industry's value chain. Our operations include one of the world's largest bauxite mines and the world's largest and one of the 

most cost effective alumina refineries, both located in Brazil. We have primary metal production facilities in Europe, Canada, 

Australia, Brazil and Qatar. We are a leading worldwide supplier of value-added casthouse products, such as extrusion ingots, 

sheet ingots and foundry alloys. In 2012, we delivered about 3 million metric tons of products to internai and externai 

customers, mainly from casthouses integrated with our primary smelters and from an extensive network of specialized remelt 

facilities dose to customers in Europe and the U.S. 

We are an industry leader as a supplier to a range of downstream markets, in particular the building, packaging, lithographic, 

automotive and transport sectors. We deliver high-quality, energy-saving aluminium products and solutions, and have strong 

positions in markets that provide opportunities for good financial returns. Through the planned joint venture Sapa, we aim to 

transform our extrusion operations. 

With more than 100 years of experience in hydropower, Hydro is the second-largest power producer in Norway, and the 

largest privately owned producer. We have substantial, self-generated power capacity to support our production of primary 

metal, and are engaged in a number of initiatives to secure competitive power supplies for our aluminium operations and to 

grow our aluminium business. 

The Hydro Way 
The Hydro Way is our approach to business, an approach that has existed within our company from the beginning and that 

has underpinned our success over the years. 

The Hydro Way defines our identity - our distinct set of characteristics - and constitutes a unique way of doing things that 

differentiates us from other companies. Ir also describes how we run our business in terms of our mission, values, talents, 

operating model and strategic direction 

Employees 
Hydro's organization is made up of about 22,000 employees in 40 countries. These employees represent great diversity, in 

terms of education, experience, gender, age and cultural background. We see this diversity as a significant resource, not least to 

encourage innovation. To be able to pull together as a team we depend on an efficient organization with common values and 

goals. Good leadership, proper organizational structure and the right tools are ali essential if we are to achieve this. This 

includes attracting - and retaining - the right employees. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Board of Directors' report 

Board of Directors' report 

Key developments and strategic direction 

Well positioned in an industry with attractive long term potenti al 
In 2012, Hydro strengthened its ambitious repositioning drive with improvement programs across the value chain. New and 

existing initiatives delivered significant cost reductions partly offsetting weak market developments and high costs for key raw 

materials. 

Following five years of major repositioning initiatives, the construction of Qatalum and the acquisition of Vale Aluminium, 

Hydro announced a major joint venture agreement, Sapa, aimed at transforming its extrusion operations. The transaction is 

expected to improve the global reach of the combined operations, create a stronger foothold in North America and several 

important emerging markets and generate annual synergies of roughly NOK 1 billion. 

A favorable industry position, captive sources of key raw materials combined with financial strength and flexibility place Hydro 

in a strong position within an industry with solid long-term fundamentais. 

Responding to challenging market conditions 
Weak global economic conditions have contributed to low and volatile aluminium prices. Economic developments for Hydro's 

core European markets in particular have resulted in weaker downstream demand. Developments in North America are 

gradually improving but uncertain. 

Relentless focus on reducing cost and improving operations have generated substantial savings partly offsetting the negative 

market effects. Savings and improvement programs have been established for ali business areas including substantial new 

initiatives for Bauxite & Alumina. Extruded Products generated cost savings dose to EUR 60 million for 2012. Primary 

Metais improvement program contributed more than NOK 1 billion to underlying results in real terms compared to 2009. In 

February, 2013, Hydro announced a new improvement program targeting savings for its corporate center in Oslo. 

Hydro decided to dose production at its Kurri Kurri plant in Australia due to the weak economic environment, low metal 

prices together with the strong Australian dollar. Higher cost remelting at smelter casthouses has been significantly reduced. 

Substantial curtailments, closures and divestments have been executed within downstream extrusion operations. 

Underlying operating performance 
Underlying EBIT declined significantly to NOK 1,158 million in 2012 compared with NOK 5,982 million in 2011.1 ) 

Underlying net income fell to NOK 504 million from NOK 3,947 million in the previous year. Low aluminium and alumina 

prices had a significant effect on underlying results for the year. 

Bauxite production reached record leveis for the year due to improved operational stability. However, underlying results for 

Bauxite & Alumina declined, heavily influenced by low LME-linked alumina prices and increased energy costs. Low realized 

aluminium prices impacted underlying EBIT for Primary Metal. However, operating costs declined, influenced by lower LME-

linked alumina prices and cost improvement initiatives. During the year, Qatalum delivered a strong production performance 

and operating costs within the first quartile on the industry cost curve. 

Excluding inventory and currency effects, underlying EBIT for Metal Markets decreased somewhat mainly due to lower sales 

volumes. Rolled Products underlying results declined somewhat but remained solid despite weak market developments and 

slightly lower shipments. Underlying EBIT for Energy decreased compared to 2011 due to significantly lower prices. 

Pro forma underlying operating results for Extruded Products were heavily influenced by weakening markets. Costs declined 

due to significant improvement efforts. 

Hydro reached its most important target in 2012 - no fatal accidents. The company will not reach its most important target in 

2013. A contractor employee lost his life following an accident in an extrusion plant in France. Total recordable injuries per 

million hours worked (TRI rate) declined from 3.8 in 2011 to 3.4 in 2012, although the target for 2012 was not reached. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Key developrnents and strategic direction 

Hydro's key high risk incidents indicator also improved for the year. Further improvements relating to the reforestation 

program in Paragominas emphasizing biodiversity protection were initiated. 

Hydro's Code of Conduct, which is approved by the board of directors, was thoroughly revised in 2012. The Danish Institute 

of Human Rights supported Hydro in completing a human rights risk mapping and gap analysis. Most gaps were closed in 

2012, and during 2013 we aim at closing remaining gaps. 

Priorities for 2013 
As a resource rich, global aluminium company, Hydro is aiming to become the benchmark in the industry. Securing the 

performance of the company's continuing operations while completing the transformation of its extrusion business will be key 

priorities in the coming year including: 

o Further improve our performance within health, safety, security and environment (HSE) and corporate social 

responsibility (CSR) 

o Deliver on targeted cost reduction and improvement programs 

O Continue responding to market developments to improve operating results 

O Achieve successful completion of the Sapa joint venture 

o Maintain capital discipline 

Safe operations continue to be of paramount importance, and the ambition of no fatal accidents remains Hydro's top priority. 

Hydro is targeting further improvement of its TRI rate for 2013 based on leadership, employee involvement and defined risk 

mitigating activities. The biodiversity and reforestation program in Paragominas will be further developed and strengthened. 

Within the CSR arca, employee training in the revised Code of Conduct and the development of grievance mechanisms for our 

activities in Barcarena, Brazil will be prioritized. Implementation of Hydro's people strategy will continue in 2013 with an 

emphasis on revitalizing the company's leadership development and appraisal dialog system, and initiating the implementation 

of a company-wide diversity awareness program. 

Delivering significant cost reductions for Bauxite & Alumina will be a main goal in the coming year. A new improvement 

program, "from B to A", encompasses ali major operating activities focusing on increased production, higher productivity, 

lower operating costs and lower manning as well as more effective procurement activities and increased commercial earnings. 

Approximately half of the total annual targeted savings and improvements of NOK 1 billion is expected to be achieved by the 

end of 2013 with completion planned for 2015.2) 

Continuous improvement of smelter efficiency while constantly addressing cost challenges is a key strategic focus for Primary 

Metal. Hydro's ''USD 300 program" generated accumulated savings and improvements of USD 235 per mt compared to 

2009. Completing the final phase of the program will be a top priority in the coming year. Working with joint venture 

partners, Hydro is also targeting improvements within part-owned operations. In particular, the company will focus on 

operational improvements at Albras together with further streamlining of production and cost optimization at Qatalum. 

Execution of Extruded Products expanded improvement program, "Mission 1000", targeting increased cost reductions and 

operational improvements will be a key priority to strengthen Hydro's Extruded Products operations for the planned Sapa joint 

venture. 

Securing increasing returns for Rolled Products continues to be a key priority under the segment's "Climb 10" improvement 

program. Measures aimed at reducing operating costs and the cost-effective procurement of materiais and supplies will 

continue in the coming year together with efforts to further increase the efficiency of production systems. 

Hydro aims to provide its shareholders competitive returns compared to alternative investments in peer companies, and is 

maintaining its dividend policy of paying 30 percent of net income in ordinary dividends over the business cycle. The company 

will continue to focus on securing its financial position through exercising capital discipline to ensure an optimal levei of 

operating capital, and to maintain a sustainable levei of capital expenditures safeguarding the company's operating portfolio. 

Strong cash generation and preserving Hydro's investment grade credit rating continue to be key priorities. 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4455



BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Key developments and strategic direction 

Shaping the future 
The current economic environment represents a significant challenge in obtaining a satisfactory return on capital for the 
industry as a whole. However, Hydro is well positioned for growth as the global economy evolves. 

Hydro has an attractive project portfolio including a potential new alumina refinery in Barcarena, dose to Alunorte; the 
possible expansion of the Paragominas bauxite mine; the potential of doubling the capacity of the Qatalum smelter and the 
possibility to expand the low-cost Alouette smelter in Canada. Partnerships and joint ventures across the value chain provide 
the potential for further developing Hydro's asset portfolio. However, investments in these projects will require an 
improvement in the balance between industry production capacity and market demand. 

Hydro intends to develop the value of its Norwegian energy assets and to use Hydro's competence to secure competitive energy 
sources for its global activities. Hydro is committed to maintaining the viability of the company's global smelter portfolio, 
which is heavily dependent on securing adequate supplies of competitively priced energy. Identifying opportunities for long-
term, competitive energy sources to protect and develop the company's portfolio, taking into consideration license reversion in 
Norway and emission legislation in general, continues to be an important priority for Hydro. 

1) Underlying EBIT for both periods excludes the operating results for Extruded Products which has been reclassified as Income (loas) from discontinued operations. However, we are 
providing supplemental pro forma information on developments o underlying EBIT for Extruded Products on the basis of continuing operations consistent with reporting periods prior 
to the announced Sapa joint venture. 
2) Savings and improvements compared to 2011 cost leveis will be determined excluding the effects of changes in currency exchange rates, LME price developments and price 
developments for key raw materiais. 

Investor information 

Share price development in 2012 

NOK 

Hydro's share price closed at NOK 27.88 at the end of 2012. 

Hydro's board of directors proposes to pay a dividend of 
NOK 0.75 per share for 2012 reflecting the company's 
strong commitment to providing a cash return to its 
shareholders and a strong financial position. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Financial results 

Financial results 

Underlying operating results 
To provide a better understanding of Hydro's underlying performance, the following discussion of operating performance 

excludes certain items from EBIT (earnings before financial items and tax) and net income, such as unrealized gains and losses 

on derivatives, impairment and rationalization charges, effects of disposals of businesses and operating assets, as well as other 

items that are of a special nature or are not expected to be incurred on an ongoing basis. 

Key financial information 

NOK million, except per share data 
Year 
2012 

Year 
2011 

Revenue 64 181 71 500 

Earnings before financial items and tax (EBIT) 432 10 068 

Item excluded from underlying EBIT" 725 (4 086) 

Underlying EBIT 1 158 5 982 

Underlying EBIT: 

Bauxite & Alumina (791) 887 

Primary Metal 314 2 486 

Metal Markets 208 441 

Rolled Products 640 673 

Energy 1 459 1 883 

Other and eliminations (672) (389) 

Underlying EBIT 1 158 5 982 

Underlying EBITDA 5 687 10 497 

Underlying income (loss) from continuing operations 509 3 947 

Underlying income (loss) from discontinued operations (5) (1) 

Underlying net income (loss) 504 3 947 

Underlying eamings per share 2)  0.26 1.89 

Net income (loss) (1 246) 6 749 

Earnings per share 2)  (0.61) 3.41 

Financial data: 

Investments 3 382 47 510 

Adjusted net interestbearing debt excluding equity accounted investments (EAI) 4)  (8269) (12 507) 

Key Operational information 5)  Year Year % change 
2012 2011 prior year 

Alumina production (kmt) 5 792 5 827 (1) % 

Bauxite production (kmt) 9 221 8 151 13% 

Primary aluminium production (kmt) 1 985 1 982 - 

Realized aluminium price LME (USD/mt) 2 080 2 480 (16) % 

Realized aluminium price LME (NOK/mt) 6)  12 047 13 884 (13) % 

Realized NOIQUSD exchange rate 5.79 5.60 3% 

Metal products sales, total Hydro (kmt) 7)  3 254 3 303 (1) % 

Rolled Products sales volumes to externa! market (kmt) 909 929 (2) % 

Power production (GWh) 10 307 9 582 8% 

1) See section "Items excluded from underlying EBIT and net income" in Hydro's Annual report for 2012 for more information on these items. 
2) Earnings per share and Underlying earnings per share are calculated using Net income and Underlying net income attributable to Hydro shareholders, and using the weighted 
average number of ordinary shares outstanding. There were no significant diluting elements. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Underlying Operating results 

3) Investments exclude amounts relating to Extruded Products for ali periods presented. Investments include amounts relating to the acquisition of Vale Aluminium amounting to NOK 
43,376 million for the full year 2011. 

4) See note 35 Capital Management in Hydro's Financial statements -2012 for a discussion of the definition of adjusted interest bearing debt. From the third quarter 2012, net interest 
bearing debt in equity accounted investments is excluded from our reported adjusted interest bearing debt following the termination of Hydro's guarantee of Qatalum debt. The 
corresponding amount for 2011 is presented on the same basis as 2012. 

5) Amounts include Hydro's proportionate share of production and prices in equity accounted investments. Alumina and bauxite volumes include acquired Vale aluminium assets for 
full year in 2011. 

6) Including the effect of strategic LME hedges (hedge accounting applied). 
7) Sales from casthouses (ind. Neuss), remelters and third party sources. 

Underlying results for Bauxite & Alumina declined compared with 2011, mainly due to lower LME-linked alumina prices and 

higher energy costs. Bauxite production improved throughout the year reaching record volumes for the year as a whole. 

Alumina production at Alunorte declined slightly. Fuel costs increased for Alunorte due to charges for ICMS value-added taxes 

in the state of Pará in Brazil for the period from March through September. 

Lower realized aluminium prices had a substantial negative impact on underlying EBIT for Primary Metal, partly offset by 

lower raw material costs. Fixed costs declined further compared to the previous year and were also impacted by the closure of 

the Kurri Kurri plant in Australia. Higher volumes following the completion of the ramp-up of Qatalum in 2011 had a positive 

impact on underlying results. However, this was more than offset by lower realized aluminium prices, together with costs 

relating to a fire in the power plant cooling tower. 

Metal Markets underlying EBIT declined in 2012, impacted by significant negative currency and inventory valuation effects 

compared to the previous year. Excluding these effects, underlying EBIT decreased somewhat mainly due to lower sales 

volumes from remelters and high purity products. 

Underlying EBIT for Rolled Products declined somewhat in 2012 compared to the previous year. Margins improved, impacted 

by positive currency effects on export sales8). This had a significant positive impact on underlying results but was offset by 

lower sales volumes and higher costs. Operating margins excluding currency effects declined slightly. 

Underlying EBIT for Energy decreased in 2012, mainly due to significantly lower prices partly offset by higher production. 

Pro forma underlying EBIT for Extruded Products declined compared to 2011, heavily impacted by the weakening European 

markets. Lower costs resulting from the significant improvement efforts undertaken throughout the year partly offset the 

negative market effects. Wealc demand in Europe is expected to continue in the first quarter of 2013. Efforts to reduce costs 

and improve operating results will continue. 

8) Rolled Products incurs currency gains and losses on export sales from its Euro based operations mainly denominated in US dollars. These gains and losses impact the value of the 
margin contribution to underlying EBIT. Offsetting gains and losses on internai hedges are reported as financial items. 

Reported results 
Reported earnings before financial items and tax amounted to NOK 432 million in 2012 including net unrealized derivative 

gains and negative metal effects of positive NOK 982 million. Reported EBIT also included impairment and rationalization 

charges of NOK 1,832 million, mainly relating to the closure of production at Kurri Kurri. 

In the previous year, reported EBIT amounted to NOK 10,068 million including revaluation and divestment gains of NOK 

5,512 million and impairment and rationalization charges of NOK 1,244 million mainly relating to Kurri Kurri. Reported 

EBIT also included other items of NOK 182 million mainly relating to unrealized derivative losses. 

In 2012, Hydro incurred a loss from continuing operations of NOK 718 million including a net foreign exchange loss of NOK 

280 million. In the previous year, income from continuing operations amounted to NOK 7,251 million including net foreign 

exchange losses of NOK 963 million. The net currency loss in 2012 and 2011 related mainly to debt denominated in US 

dollars. 

Net financial expense amounted to NOK 348 million in 2012 compared to NOK 1,248 million in the previous year. 

Income taxes amounted to a charge of NOK 803 million in 2012, compared with a charge of NOK 1,569 million in 2011. 

Adjusted for losses from equity accounted investments, impairment charges and other losses without tax benefits, the tax rate 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Reported results 

was about 38 percent for 2012. The adjusted tax rate reflects the relatively high share of earnings subject to Norwegian power 

surtax. For 2011 the adjusted tax rate was about 30 percent. The reported tax rate for 2011 was impacted by significant tax free 

gains on sales of shares. 

Loss from discontinued operations amounted to NOK 528 million in 2012 including impairment and rationalization charges 

of NOK 372 million and a loss on disposal of Portalex amounting to NOK 144 million. In the prior year, loss from 

discontinued operations amounted to NOK 502 million, including impairment and rationalization charges of NOK 362 

million and about NOK 150 million relating to write-downs of deferred tax assets. 

In total, Hydro incurred a net loss of NOK 1,246 million in 2012, compared with net income of NOK 6,749 million in 2011. 

quidity, financial position, investments 
Hydro manages its liquidity at the corporate levei, ensuring sufficient funds to cover group operational requirements. 

In 2012, cash provided from continuing operating activities of NOK 5.4 billion was sufficient to cover investments of NOK 

3.4 billion, as well as dividend payments of NOK 1.7 billion. Net  loan proceeds amounted to NOK 2.2 billion, including a 

new NOK 1.5 billion bond loan maturing in 2019. Sales of non-strategic assets of NOK 0.2 billion represented an additional 

source of cash. Net  cash used in discontinued operations amounted to NOK 0.3 billion. 

Net interest bearing assets remained unchanged from the previous year amounting to NOK 1.7 billion. Adjusted net interest 

bearing debt excluding equity accounted investments declined to NOK 8.3 billion in 2012 from NOK 12.5 billion in the 

previous year.1 ) The reduction resulted from a decline in net pension liabilities, mainly due to discount rate and other changes 

in the assumptions and lower operating lease commitments. In addition, currency translation effects led to lower foreign 

currency denominated commitments measured in Norwegian kroner. 

Hydro's adjusted net interest bearing debt to adjusted equity ratio was 0.19, well below its targeted maximum ratio of 0.55. 

Our adjusted funds from operations to adjusted net interest bearing debt ratio was 0.39, dose to its targeted minimum of 0.40 

over the business cycle. 

Investments amounted to NOK 3.4 billion in 2012, compared with NOK 47.5 billion in the previous year. Investments 

exclude amounts relating to Extruded Products for ali periods presented. For 2011, investments included NOK 43.4 billion 

related to the acquisition of Vale Aluminium. 

Hydro expects that cash from continuing operations, together with its liquidity holdings and available credit facilities, will be 

sufficient to cover planned capital expenditures, operational requirements, and financing activities in 2013. 

1) The adjustments are mainly comprised of net unfunded pension obligations atter tax and the present value of operating !case obligations. From the third guarter 2012, net interest 
bearing debt in equity accounted investments is excluded from our reported adjusted interest bearing debt following the termination of Hydro's guarantee of Qatalum debt. The 
corresponding amount for 2011 G presented on the same basis as 2012. 

Outlook 
The global alumina market was balanced ar the end of 2012 influenced by supply disruptions, mainly in India. Chinese 

alumina imports for 2012 amounted to 5 million mt, up from 1.9 million mt in 2011, driven by favorable price differentials 

and limited bauxite availability. Bauxite and alumina prices have been strongly influenced by developments in China, which is 

heavily dependent on imported bauxite. During the year, the price of imported bauxite in China rose more than ten percent, 

the highest levei since 2008. The increase resulted from temporary restrictions and export tax on Indonesian exports. As a result 

of the future uncertainty regarding the availability of bauxite from Indonesia, China is facing supply challenges in the Pacific 

region and substantially higher freight costs for bauxite sourced from the Atlantic region. 

Global demand for primar)' aluminium excluding China increased moderately compared to 2011. Corresponding production 

decreased, mainly due to closures and substantial production disruptions. As a result, the market was relatively balanced in 

2012. Annualized production increased in the final quarter of 2012, amounting to 25.6 million mt. Annualized consumption 

declined, however, amounting to 25.1 million mt. New greenfield projects are expected to come on stream during 2013. 

Demand for primar)' aluminium is expected to grow by about 2-4 percent in 2013. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Outlook 

Demand for extrusion ingot and foundry alloys in Europe weakened during 2012 and is expected to remam n soft into 2013. 

Consumption of sheet ingot was stable compared to 2011. No significant increase in consumption is expected in 2013. The 

market for wire rod exhibited a solid increase during 2012 and is expected to continue with a positive development into 2013. 

In the U.S. and Asia, demand for extrusion ingot and foundry alloys has been positive during 2012 and is expected to remamn 

so in 2013. 

The European market for flat rolled products declined compared to the previous year. Most of the decline occurred in the first 

half of 2012 due to strong demand and restocking activities in the first half of 2011. Demand in the second half of 2012 

remained around the same soft levei experienced in the corresponding period of 2011. 

European demand for extruded aluminium products declined for ali market segments compared to 2011 and in Southern 

Europe in particular. Compared to 2011, demand in North America grew substantially with most of the increase supplied by 

domestic extruders. South American extrusion demand weakened somewhat compared to 2011. Weak demand is expected to 

continue in Europe in the first quarter of 2013, while the outlook for markets outside Europe is more positive. 

Power production in Norway amounted to 146 TWh in 2012, which is 20 TWh higher than in 2011. Hydro's water reservoirs 

and snow leveis were dose to normal at the end of 2012. Production is expected to be seasonally high through the first quarter 

of 2013. 

Risk 
Risk management in Hydro is based on the principie that risk evaluation is an integral part of ali business activities. 

Consequently, the business areas have the main responsibility for risk management, utilizing established policies and 

procedures. Their work is coordinated by staff units at the corporate levei. The board of directors regularly reviews and 

evaluates the overall risk management system and environment within Hydro. 

Hydro faces risks and uncertainties within its worldwide business operations and in the global marketplace. The company is 

exposed to changing economic and market conditions and there has been continued uncertainty regarding economic 

developments within the countries and geographic regions in which Hydro operates. Most of Hydro's primary aluminium 

plants are located in countries experiencing strong currencies and/or inflationary pressures, which weaken the competitive 

position of some of our operations. Compensating for future market declines is dependent on the company's ability to 

sufficiently reduce our operating costs. Hydro may not realize the benefits expected from the planned Sapa joint venture. The 

Vale Aluminium acquisition represents a significant portion of Hydro's capital employed and the company may not realize the 

benefits expected. A deterioration of Hydro's financial position or downgrade of the company's credit rating could increase its 

borrowing cost and cost of capital. Hydro faces an ongoing risk of counterparty default. Price volatility can have a significant 

impact on Hydro's reported results. Hydro's reported and operating results and competitive position are influenced by 

developments in currency-exchange rates and in particular the U.S. dollar, Brazilian Real, Euro and Norwegian krone. Hydro is 

exposed to changing legislation on reducing CO2  emissions. Major accidents, legal proceedings or investigations and incidents 

relating to HSE and corporate responsibility could impose significant costs and substantially damage the company's reputation. 

Hydro may not be successful in attracting and retaining sufficient skilled employees. 

Hydro's main strategy for mitigating risk related to volatility in cash flows is to maintain a solid financial position and strong 

creditworthiness. In order to protect processing and manufacturing margins against raw material price fluctuations, Hydro's 

downstream and other margin-based operations are hedged to a certain extent. Hydro also uses derivatives to reduce its overall 

financial and commercial risk exposures. Forward U.S. dollar currency contracts have been used and Hydro has, to a limited 

extent, entered into forward contracts in other currencies to hedge certain revenue and cost positions. 

Controls and procedures 
Hydro follows the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of October 2012. A detailed description of Hydro's 

compliance with this code is presented on page 23. Information regarding the company's shareholder policy can be found on 

page 21. 

The board's audit committee carnes out a control function and arranges for the board to deal with the company's financial 

reporting. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Research and development 

Research and development 
In 2012, research and development costs recognized as an expense amounted to NOK 247 million compared to NOK 248 

million in 2011. In addition, corresponding costs for Extruded Products, which is reported as discontinued operations in 

Hydro's financial statements, amounted to NOK 191 million, down from NOK 260 million in 2011. 

The greater part of our R&D expenses relates to our in-house research organization, while the remainder supports work carried 

out at externai institutions. See note 14 Research and development for more information. Our main R&D centers are in Ardal 

(primary aluminium technology) and Sunndal (alloys and casting) in Norway, Bonn in Germany (Rolled Products) and 

Toulouse in France (Building Systems). 

In Hydro, research and development are going hand-in-hand with full-scale production. Our technology efforts are 

concentrated on these three areas: 

• Making products that promote the use of aluminium and sustainable development 

• Developing the world's best electrolytic technology - the core of the aluminium company 

• Using R&D and technology to ensure optimal operations 

In our industry, we must start developing today the technology we will be using 10 or 20 years down the road. That's why we 

are working to maintain progress, unaffected by the fluctuations of the business cycle. Smelter technology, alloys with special 

properties and buildings that are energy-neutral during operation are among the arcas we are developing together with 

optimized operations throughout our value chain. 

Starting in 2012, ali business arcas are responsible for their own technology development and execution of their respective 

technology strategies. As part of the new organizational model, a corporate technology office was established to ensure a holistic 

and long-term approach to Hydro's technology strategy and agenda. The technology office leads an internai R&D network 

with representatives from the business arcas, and supports the corporate management board in developing overall research and 

technology priorities and strategies. 

We aim at developing improved beneficiation and refinery processes for our Bauxite & Alumina business in order to enhance 

efficiency in the use of raw materiais as well as allowing us to utilize a greater portion of the marginal bauxite ore. We are 

continuously working to reducing energy costs and carbon footprint through process improvements, heat recovery and 

alternative energy sources. Bauxite residue (also known as red mud) is an environmental concern for the alumina industry. We 

use state of the art dry stacking technology for our bauxite residue depositing and have ambitions to improve further by 

implementing new dry disposal technology. 

The primary aluminium plants in Sunndal, Norway and Qatalum, Qatar are using Hydro's proprietary electrolytic process 

technology. Our next generation technology, HAL4e, has been thoroughly tested in six full-scale production cells. We are now 

developing this technology further. HALsee (HAL super-efficient energy) is targeting a maximum of 12 kWh/kg aluminium 

produced. The R&D in Primary Metal is also key in strengthening competitiveness by helping improve the cost position at our 

primary plants. Prioritized tasks are operational support, implementation of new technology in existing activities as well as 

development of next-generation electrolysis technology. 

Implementing and commercializing innovative product ideas and concepts are core activities. Innovation often takes place in 

joint projects with the customer once needs have been identified, or we develop new or improved products based on customer 

demands. Numerous new products are launched every year. The carbon footprint of our solutions is gaining increasing 

attention and relevance, especially when looking at new applications of aluminium and when improving the environmental 

performance of existing ones. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Work environment 

Work environment 
We achieved our most importam target in 2012, no fatal accidents. We will not achieve our most important target in 2013. A 
contractor employee lost his life following an accident at Hydro's extrusion plant in Luc& France. Safe operations continue to 
be of paramount importance, and our ambition of no fatal accidents remains our top priority. Our TRI rate (total recordable 
injuries per million hours worked) was 3.4 in 2012, down from 3.8 in 2011, but we did not achieve our target of 2.85. The 
target is unchanged for 2013. We work continuously to avoid work-related illnesses and injuries, and track the development 
through a corporate reporting tool. Guidelines for assessing risks in the work environment are used by the business arcas to 
help map and evaluate Hydro's work environment. 

Registered sick leave in Hydro was 3.2 percent in 2012, up from 3.1 percent in 2011. Legal systems and compensation 
regarding sick leave vary from country to country. This impacts reporting and makes comparison between countries difficult, 
even though we introduced common reporting definitions in 2012. Norwegian national reporting requirements are similar, but 
not identical, to our reporting requirements, and the national average is significantly higher than the average of Hydro in 
Norway. Sick leave for Hydro in Norway, according to Norwegian reporting requirements, was 4.6 percent in 2012, up from 
4.4 percent in the previous year. Men's sick leave was 4.4 percent, up from the 2011 levei of 4.1 percent, while women's sick 
leave was 5.7 percent in 2012, the same as in 2011. 

We have initiated several measures to improve performance. Designing the interface between the employee and technical 
equipment is important to avoid dangerous situations and accidents. Our Extruded Products business arca only, has spent Euro 
15 million on this during the last five years and plan to continue the work. In addition comes similar activities in the Primary 
Metal and Rolled Products business areas. 

Implementation of a common, company-wide high-risk incident investigation and communication tool, was started in 2012. 

Fatal accidents 	 Total recordable injuries 
Per 100 million hours worked, five-year rolling average 	 Per million hours worked 

n Hydro employees 	Contractor employees 	E Total 
	

E Hydro employees 	E Contractor employees (Reporting started in 2011) 

Environment 
We have monitored our impact on the environment for several decades as part of a holistic approach to value creation. Our 
climate strategy is an integral part of the overall business strategy, including reducing the environmental impact of our 
production activities as well as taking advantage of business opportunities by enabling our customers to do the same. Some of 
the measures we pursue include: 

• Using viable energy sources 
• Reducing energy consumption and emissions in production 
• Reducing CO2  emissions through the use of our products 
• Increasing the recycling of aluminium 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Environment 

The greenhouse gas emissions from Hydro's current consolidated activities decreased by 2 percent in 2012. The total emissions 

from our ownership equity - including indirect emissions from electricity generation - decreased by 11 percent. Mainly due to 

closure of the production at the Kurri Kurri smelter in Australia during 2012, our indirect emissions decreased by 20 percent. 

These emissions will decrease even further in 2013 as the production at the Kurri Kurri smelter is now completely shut down. 

The restart of primary aluminium capacity in Neuss, Germany early in 2013, will to some degree counteract this effect. 

Specific direct emissions increased slightly from 1.61 metric tons (mt) CO2  equivalents (CO2e) per mt primary aluminium in 

2011 to 1.62 in 2012 following setbacks at Albras and Slovalco. Our long-term target of 1.52 mt CO2e per mt aluminium in 

2013 will not be reached. Specific emissions in 2009, when the target was ser, were 1.85 mt CO2e per mt aluminium. The 

2013 target has been adjusted to 1.58 mt CO2e per mt aluminium, and we will in 2013 develop a new long-term target. 

Our ambition is to grow faster than the market in recycling and to take a strong position in this part of the value chain. We 

have improved utilization of our existing capacity during the last two years, and recycled in 2012 almost 280,000 mt 

aluminium. Due to curtailments in remelting and recycling capacity, and divestments of rwo remelters, growth was only about 3 

percent compared to 2011. We achieved our goal for 2012 to stabilize at above 90 percent capacity utilization in our recycling 

facilities. This goal is retained for 2013, due to the uncertain market conditions. We are also targeting to develop specific post-

consumed scrap projects for investment in additional capacity. Following the Sapa transaction, we will in 2013 revise our long-

term recycling ambitions to reflect the new portfolio. 

In addition to our existing climate and recycling strategies, our environmental strategy emphasizes: 

o Ecosystems and biodiversity 

• Product stewardship 

o Waste and efficient resource use 

• Emissions 

Hydro's bauxite mining involves removing topsoil and overburden by machinery to extract the bauxite deposits below. When 

bauxite extraction is finished in an area, rehabilitation starts. The reforestation program started in 2009 and will continue 

beyond 2040 in the present arca. In 2012, we entered into cooperation with two other bauxite mines in Pará to share 

reforestation best practice. In total 609 hectares of !and, including deforested arcas, were affected during 2012 compared to 853 

hectares in 2011. Almost 5,300 hectares have been affected since the start of the mining operations in 2006 of which 776 

hectares have been reforested. In 2012 we reforested 444 hectares compared to 128 hectares in 2011. Within 2017, our 

ambition is to achieve an arca balance of 1:1 in opening of mine compared to reforestation and to close the reforestation gap 

within 2020. 

Enough and clean water is a challenge in some of the arcas where Hydro operates. Local initiatives show that with simple 

measures, substantial water savings are achievable. Systematic mapping of our water situation in 2012 showed that in total, 

about 3 percent of our water input carne from water-stressed arcas when regarding annual renewable water supply. The water 

stressed arcas where we have consolidated activities are mainly located in Germany and Southern Europe, where water supply is 

we!! regulated. 

Although the Amazon is recognized for its abundance of water, we have observed over the last decades that parts of the arca 

have had repeated periods of unusually low or high rainfall. In 2012 we initiated a study to evaluate the water balance of 

Alunorte and the planned CAP alumina refinery following an expansion of the Paragominas mine and construction of CAP. 

Today, Alunorte gets an important part of its water through the bauxite slurry that is transported from Paragominas through a 

pipeline. 

With the new assets in Brazil, Hydro's waste production includes significant amounts of tailings from bauxite extraction as well 

as bauxite residue, or red mud, from alumina refining. Waste amounts are directly linked to the amount of produced bauxite 

and alumina. Tailings consist of mineral rejects from the extraction process mixed with water. The tailings at the Paragominas 

bauxite mine in Brazil are stored in dedicated tailing ponds where the particles settle. Separated water is transferred to a 

clarification dam before being reused in the process. There is a minor run-off to the river downstream of the tailings, which is 

required to maintain an ecological flow. The run-off is monitored and the water quality satisfies the requirements ser by the 

authorities. In 2012, Hydro generated 4.2 million mt of tailings. 

• 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Environment 

Direct greenhouse gas emissions from Hydro's 
consolidated activities 
Million metnc tons CO2e 

10 

8 

6 

Bauxite residue is a by-product of the alumina refining 

process. Alunorte uses the Bayer process, which includes use 

of caustic soda. The lye is recovered and reused in the process 

as part of a closed-loop system to reduce production costs 

and lower the alkalinity of the residue. In total, 6.1 million 

mt (containing 35 percent humidity) bauxite residue was 

disposed in 2012. 

4 	 Spent potlining (SPL) from the electrolytic cells used in 

2 	
primarprimar)'aluminium production is defined as hazardous 

2008 	2009 	2010 2012 	 percent increase from 2011, but a 26 percent decrease since 2011  
2010. Production of SPL varies with the relining of smelter 

cells which is normally done every 4-7 years for established 

smelters. We expect an increase in the SPL production from 

consolidated smelters next year. A project to find 

environmentally sound and commercially viable alternatives to landfilling of SPL led to two new delivery contracts in 2012. In 

both cases the carbon material from Hydro will be used as a fuel in the production process, while high temperature incineration 

ensures destruction of hazardous components. These agreements are examples of efficient resource use that is sound for the 

environment by substituting fuel or raw materiais and also saving landfill costs. 

Emergency preparedness 
We are responsible for infrastructure and functions which could be criticai for community operations, locally and/or regionally, 

and we operate large-scale production sites where a crisis could influence community interests and safety in general. Hence we 

are subject to control and follow-up by the respective national authorities. These potentially high-risk incidents are core to our 

emergency planning and we keep a high state of preparedness, being trained and monitored through regular exercises. A central 

emergency team supports une management and ensures crisis handling in accordance with Hydro's requirements and 
expectations. 

A threat and vulnerability assessment forms the basis for preventive measures in ali business areas. Security guards are employed 

on a regular basis to protect our personnel and assets. No armed guards were engaged in 2012, and there were no significant 

incidents reported in connection with our use of security guards in 2012. 

Integrity and human rights 
Hydro's integrity program (HIP) is our main means to prevent corruption and human rights violations. The program includes 

risk mapping, tools and training. HIP is based on Hydro's code of conduct which is approved by the board of directors. The 

code was thoroughly revised in 2012. The AlertLine, replacing Hydro's former whistleblower channel, was launched in August 

2012. Employees may report breaches or perceived breaches of Hydro's requirements through the channel. The AlertLine is 

served by an externai company and ali permanent and temporary employees can report their concerns at any time and in their 

own language through toll-free phone numbers, Hydro's intranet or the Internet. 

Hydro supports the principie of freedom of association and coliective bargaining and has a long tradition in maintaining a 

good dialog with employee organizations. As an employer, owner and purchaser, our most important role related to human 

rights is to secure decent working conditions in our own organization, in minority-owned companies and with our suppliers. In 

countries where the right to form trade unions is restricted, we try to find alternative forums for employee engagement to 

uphold the right of employees to influence their work situation, like in Qatar and China. 

In 2012, Hydro spent NOK 39 million on community investments, charitable donations and sponsorships, of which more 

than half was related to community investments. 

waste. In 2012, Hydro produced 25,941 mt of SPL, a 5 

Hydro's supplier requirements related to corporate responsibility are an integral part of ali stages of the procurement process. 

The requirements cover issues related to environment, human rights, anti-corruption and working conditions, including work 

environment. Implementation is risk-based and takes into consideration contractual value, country risk, etc. The principies 

include auditing rights and the contractors responsibility toward subcontractors and their suppliers. 

co, r. PFC 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Integrity and human rights 

In 2012 the Danish Institute of Human Rights supported Hydro in completing a human rights risk mapping and gap analysis 

of our worldwide activities. Identified gaps were related to e.g. lack of human rights due diligence being part of Hydro's formal 

governance system, lack of formal, company-wide grievance mechanisms open to ali stakeholders and addressing issues on 

unionizing and collective bargaining in countries where free trade unions are not permitted. Most gaps were closed during 

2012. In 2013 we aim at developing a pilot grievance mechanism for our activities in Barcarena, Brazil (Albras, Alunorte and 

the alumina refmery project CAP). 

Our most important voluntary commitments are the support of the principies set out in the Universal Declaration of Human 

Rights and the UN Global Compact. We also support the OECD's Guidelines for Multinational Enterprises and report 

voluntarily on payments to host governments, in connection with exploration and production of bauxite and alumina, based 

on the principies in the Extractive Industries Transparency Initiative. Since 2011 we have been a member of the International 

Council on Mining and Metais (ICMM) and are committed to following the ICMM's 10 principies and position statements. 

We use the Global Reporting Initiative (GRI) G3 Guidelines for voluntary reporting of sustainable development. See 

www.hydro.com/gri  

Total payments (taxes, fees, etc.) to host governments 

NOK million 2012 2011 2010 2009 2008 

Australia (0.7) 0.4 
Brazil 80 48 98 160 139 

1) Total payments to host govemments in connection with the exploration and production of bauxite and alumina. Payments include benefit streams, profit tax, royalty, license fees, 
rental fees, entry fees, etc. The reporting is based on the principies in the Extractive Industries Transparency initiative (EITO. The table is included in auditor's review of Hydro's viability 
performance reporting 2012, but not in the financial audit. 

Employees 
Hydro had 21,566 permanent employees at the end of 2012, a decrease from 22,813 in 2011. In addition, we had 1,161 

temporary employees compared to 1,368 the year before. Contractor employees represented about 8,200 full-time equivalents 

during 2012, down from 8,900 in 2011. The decrease in employees last year was mainly due to closure of the production at 

the Kurri Kurri smelter in Australia and other restructuring measures across the company. We have the highest number of 

employees in Brazil, followed by Germany and Norway. The planned merger berween Hydro's Extruded Products and Sapa 

will directly affect almost 10,000 Hydro employees. The integration planning process has started. 

Hydro's people strategy is built on five pillars: our performance culture, competence management, leadership pipeline, 

diversity, and mobility. In 2013 we will mainly concentrate on revitalizing our leadership development and appraisal dialogue 

system, and initiating the implementation of a company-wide diversity program (see below). 

We see the importance of maintaining our position as an attractive employer. New employees are offered essential training to 

better understand the organization and their work tasks and to gain the required competence within health, security, safety and 

environment. By the end of 2012 more than 95 percent of the employees in our Bauxite & Alumina operations in Brazil 

(acquired 2011) had been through the Hydro Fundamentais program to be introduced to Hydro's values, social responsibility, 

value chain and HSE requirements. 

We emphasize diversity with regard to nationality, culture, gender and educational background when recruiting and when 

forming management teams and other working groups. While 87 percent of top management are Norwegian or German, only 

38 percent of Hydro's employees are the same. Women are represented in the board of directors, the corporate management 

board and in most business arca management teams. We are aiming at further diversity at ali leveis and launched a diversity 

awareness program for our global organization in 2012. Implementation will continue in 2013. 

In 2012, 15 percent of Hydro's employees globally were women, compared to 14 percent in 2011. Eleven percent of the 

employees in Brazil and Germany are women, compared with 19 percent in Norway, 18 percent in the U.S., 16 percent in 

France and 8 percent in Italy. These countries are the ones where Hydro has most employees. Almost 240 new employees were 

recruited in Norway, Germany, Italy and Slovakia in 2012, of which 23 percent were women. In Norway, we recruited in total 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Employees 

98 employees in 2012, compared to 80 in 2011. Of these, 28 percent were women, compared to 19 percent in 2011. Almost 

half of the new employees in Norway with a Master's degree were women. 

We are continually adjusting working conditions so that ali employees have the same opportunities, regardless of disabilities. 

Share of non-Norwegian leaders 	 Share of women leaders 

The total share of women at ali leveis in Hydro was 15 percent in 2012 

Ali All employees shall be secured a total salary that is fair, competitive and in accordance with the local industry standard. Only 

relevant qualifications such as performance, education, experience and other professional criteria shall be taken into account 

when making appointments, or when providing training, settling remuneration and awarding promotion. There are no 

significant gender-pay differentials for employees earning collectively-negotiated wages in Norway. Salary conditions in the 

Norwegian business are reviewed on a regular basis. No significant gender-related differences were found in 2012. If significant 

differences are found at any levei, we have a tradition for closing the gaps within a short time. 

The annual bonus of Hydro executives shall reflect achievements in relation to pre-defined financial targets, achievements of 

operational and organizational key performance indicators (ICPIs) including targets relating to safety and environment (HSE) 

and corporate social responsibility (CSR), and compliance with and the promotion of Hydro's core values (The Hydro Way). 

See Note 10 and 11 to the consolidated financial statements for more information. 

In a challenging macroeconomic landscape, the board of directors would like to give tribute to Hydro's employees for their 

invaluable will and ability to continuously striving to improve Hydro operations across the world. 

Board developments 
The board of directors lias an annual plan for its work. It includes recurring topics such as strategy review, business planning, 

risk and compliance oversight, financial reporting, people strategy, succession planning as well as HSE and CSR. The board of 

directors is closely following the market and macro-economic developments relevant for the aluminium industry. In 2012 the 

board used significant time on the transaction with Sapa. This included strategic positioning and risk oversight, valuation and 

agreeing on negotiation mandates. The board of directors visited Hydro's Sunndal plant in Norway to learn more about the 

operations, the progress of the USD 300 per ton aluminium improvement program in Primary Metal, and to learn more about 

technology development in Hydro. 

The board of directors conducts an annual self-assessment of its work, competence and cooperation with management and a 

separate assessment of the chairperson of the board. Both assessments are submitted to the nomination committee, which in 

turn assesses the board's composition and competence. 

The board of directors held 15 meetings in 2012 with an attendance of 92 percent. The compensation committee and the 

audit committee both held seven meetings. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Board developments 

Dag Mejdell joined the board of directors on May 8, 2012, Pedro Rodrigues on September 21 and Victoire de Margerie on 
October 1. Tito Botelho Martins Jr. stepped down from the board of directors on 13 August 2012 and Bente Rathe on 30 
September. The three new board members went through an introduction program to learn about Hydro, its organization and 
management systems including HSE and CSR, and the aluminium industry in general. 

Net income and dividend - Norsk Hydro ASA 
Norsk Hydro ASA (the parent company) incurred a net loss of NOK 324 million in 2012 compared with a net income of 
NOK 2,613 million in 2011. 

Hydro's board of directors proposes to pay a dividend of NOK 0.75 per share for 2012, reflecting the company's strong 
commitment to provide a cash return to its shareholders and a strong financial position. 

Unrestricted equity after the proposed dividend payment amounted to NOK 26,103 million at the end of the year. 

According to section 3-3 of the Norwegian Accounting Act, the board of directors confirms that the financial statements have 
been prepared on the assumption of a going concern. 

Oslo, March 12, 2013 

/ieg g 5£41)40— 
TERJE VAREBERG 	 INGE K. HANSEN 

	
LIV MONICA BARGEM ST'UBHOLT 

Chair 	 Deputy chair 	 Board member 

VICTOIRE DE MARGERIE 
	

STEN Ro 	ARTINSEN 
	

DAG MEJDELL 
Board member 	 Board member 	 Board member 

EVA PERSSON 
	

PEDRO JOSE R DRIGUES 
	

SVEIN RICHARD BRANDTZ/EG 
Board member 	 Board member 	 President and CE0 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Shareholder information 

Shareholder information 

Geographical ownership distribution of shares 
Hydro's share price closed at NOK 27.88 at the end of 2012. 

The return for 2012 was positive with NOK 0.14, or 0.5 

percent. Hydro's board of directors proposes to pay a 

dividend of NOK 0,75 per share for 2012, for approval by 

the annual general meeting on May 8, 2013, reflecting the 

company's strong commitment to provide a cash return to its 

shareholders and strong financial position. 

There were 2,037,568,162 outstanding shares at the end of 

2012. A total of 1.3 billion Hydro shares were traded on the 

Oslo Stock Exchange during 2012, representing 3.7 percent 

of the total turnover on the exchange in terms of share value. 

At the closing of the acquisition of Vales aluminium assets 

on February 28, 2011, Hydro issued 447,834,465 new shares 

to Vale as part of the consideration in the transaction. 

Hydro's shares are, in addition to the Oslo Stock Exchange, also listed in London while our American Depositary Shares 

(ADSs) trade on OTCQX International in the US, the premium over-the-counter market tier. 

Dividend policy 
Long-term returns to shareholders should reflect the value created by Hydro. Shareholders' returns consist of dividends and 

share price development. Over time, value creation should be reflected to a greater extent by share price development than 

through dividends. Our policy is to pay out, on average, 30 percent of net income as ordinary dividend over time to our 

shareholders. In setting the dividend for a specific year, we will take into consideration future earnings, future investment 

opportunities, the outlook for world commodity markets and our financial position. Share buybacks or extraordinary dividends 

will supplement ordinary dividends during periods of strong financiais, due consideration being given to the commodity cycle 

and capital requirements for future growth. The total payout should reflect Hydro's aim to give its shareholders competitive 

returns benchmarked against alternative investments in comparable companies. 

Hydro's board of directors normally proposes a dividend per share in connection with the publication of our fourth quarter 

results. The annual general meeting then considers this proposal in May each year, and the approved dividend is subsequently 

paid to shareholders in May or June. We pay dividends once each year. For non-Norwegian shareholders, Norwegian tax will 

be deducted at source in accordance with the current regulations. 

Buyback of shares 
In periods when earnings are high, Hydro may consider buying back shares in addition to ordinary or extraordinary dividend 

payments. This consideration will be made in the light of alternative investment opportunities and our financial situation. In 

circumstances when buying back shares is relevant, our board of directors proposes buyback authorizations to be considered 

and approved by the annual general meeting. Authorizations are granted for a specific time period and for a specific share price 

interval during which share buybacks can be made. 

Major shareholders and voting rights 
An overview of Hydro's major shareholders as of December 31, 2012, is provided in note 13 in notes to the financial 

statements of Norsk Hydro ASA. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
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Key figures for the Hydro share 

Key figures for the Hydro share 
2012 2011 2010 2009 2008 

Share price high, Oslo (NOK) 34.24 48.24 50.30 49.25 85.60 
Share price low, Oslo (NOK) 23.40 23.96 29.06 20.40 21.20 
Share price average, Oslo (NOK) 27.84 36.92 38.75 33.65 57.32 
Share price year-end, Oslo (NOK) 27.88 27.74 42.61 48.71 27.80 

Earnings per share (EPS) (NOK) (0.61) 3.41 1.33 0.25 (3.25) 
EPS from continuing operations (NOK) 1)  (0.35) 3.41 1.33 0.25 (3.04) 

Dividend per share (NOK) 2)  0.75 0.75 0.75 0.50 0.00 

Pay-out ratio 3)  22% 56% 200% 
Dividend growth 0% 0% 50% -100% 
Pay-out ratio tive year averaqe 4)  172% 77% 57% 39% 38% 

Adjusted debt/equity ratio 5)  0.19 0.24 0.11 0.32 0.30 
Credit rating, Standard & Poor's BBB BBB BBB BBB- BBB 
Credit rating, Moody's Baa2 Baa2 Baa2 Baa2 Baal 

Non-Norwegian ownership, year-end 42% 44% 23% 27% 33% 

Outstanding shares, average 2,037,199,618 1,965,039,601 1,419,052,116 1,205,376,724 1,209,143,809 
Outstanding shares, year-end 2,037,568,162 2,036,459,019 1,587,776,741 1,204,785,945 1,206,325,863 

1) Extruded Products is only included as discontinued operations for 2012. 
2) 2012 dividend per share proposed by the board of directors, dependent on approval from the annual general meeting May 8, 2013. 
3) Dividend per share divided by eamings per share from continuing operations. 
4) Dividend per share divided by eamings per share from continuing operations for last tive years. 
5) See note 35 to the consolidated financial statements. 

Annual general meeting 
The annual general meeting will be held ai the company's headquarters at Drammensveien 
260, Oslo, Norway, on Wednesday, May 8, 2013, ali3:00 CET. Shareholders who wish to 
attend are asked to inform the registrar by 16:00 CET on Monday, May 6: 

DNB Bank ASA 
Verdipapirservice 
Postboks 1600 Sentrum 
0021 Oslo, Norway 
Fax: + 47 22 48 11 71 

You may also register electronically on our website www.hydro.com/register  or via VPS 
Investor Services. Any shareholder may appoint a proxy with written authority to attend the 
meeting and vote on his or her behalf. 

Change of address 
Shareholders registered in the Norwegian Central 
Securities Depository should send information on changes 
of address to their registrars and not directly to Hydro. 

Financial calendar 2013 
April 24 First quarter results 

May 8 Annual general meeting 
May 10 Shares traded ex-dividend 
May 14 Record date for dividend 
July 18 Second quarter results 
October 23 Third quarter results 
December 5 Capital markets day 

• 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Norwegian code ofpractice for corporate governance 

Norwegian code of practice for corporate governance 
This chapter provides a detailed overview of how Hydro follows the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. 

Information that Hydro must provide in accordance with the Norwegian Accounting Act, section 3.313, is also included. This 

overview should be seen in context with the general corporate governance report provided in Hydro's annual report for 2012. 

Ali page numbers and notes to the financial statements refer to this report. Ali other references can be found at 
www.hydro.com/governance  in table format. 

Deviations from the Norwegian code of practice for corporate governance 
In the board of directors' assessment, we have deviations from two sections in the code of practice: 

Section 6, General meeting of shareholders: 
Hydro has two deviations from this section. The entire board of directors has generally not participated in the general meeting. 

Matters under consideration at the general meeting of shareholders have not yet required this. The chairperson of the board of 

directors is always on hand to present the report and answer any questions. Other board members participate as needed. The 

board of directors considers this to be adequate. 

The second deviation from section 6 concerns section 10 in Hydro's articles of association which states that the general meeting 

is chaired by the chairperson of the corporate assembly, or, in his or her absence, by the deputy chair. This arrangement has 

been approved by the company's general meeting. 

Section 14, Talceovers: 
The board of directors has chosen not to prepare explicitly formulated general principies for handling takeover bids. The reason 

for this is that the Norwegian state, represented by the Ministry of Trade and Industry, owns 34.26 percent of the Hydro 

shares is (as of 31.12.2012) and has by virtue of the Active Ownership Report (Report to the Storting no. 13 (2010-2011)) 

clearly expressed a long-term ownership perspective in the company for the purpose of retaining its head office and research 

activities in Norway. 

1 Statement of corporate governance 
Hydro follows the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance of 2012. The Hydro Way represents our framework 

for leadership, organization and culture and is the foundation for our governance system, including our code of conduct. 

Hydro's code of conduct has been approved by the board of directors, which also oversees that Hydro has appropriate 

corporate directives for, among other things, risk management, HSE and corporate responsibility. 

References: Learn more about The Hydro Way at www.hydro.com/principles  

2 Hydro ls business 
Hydro is a global supplier of aluminium with businesses throughout the entire value chain, from extraction of bandte to 

production of rolled and extruded aluminium products and building systems. The company has 22,000 employees in more 

than 40 countries, around 4,000 of whom are based in Norway. With more than 100 years of experience in producing 

renewable energy, technology development and innovative cooperation, Hydro aims to strengthen the viabilit-y of the 

customers we serve and the communities in which we operate. 

The company's stated business objectives are to engage in industry, commerce and transport, to utilize energy resources and 

raw materiais, and to engage in other activities connected with these objectives. lis business activities may also be conducted 

through participation in or in cooperation with other enterprises. 

References: Hydro's articles of association are available at www.hydro.com/governance  

3 Equity and dividend 
In the opinion of the board of directors, Hydro's equity capital is appropriate to the company's objectives, strategy and risk 

profile. 

Hydro's dividend policy is to pay out an average of 30 percent of net earnings over time. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Norwegian code of practice for corporate governance 

The board of directors may obtain authorization from the general meeting of shareholders to buy back Hydro shares in the 

market. In such cases, the board will normally request that the shares be acquired in the open market, and that the authority 

lasts no longer than until the next general meeting. Such authority was not given in 2012. 

When the general meeting of shareholders considers whether or not to authorize the board of directors to carry out share 

capital increases for multiple purposes, each purpose must be considered separately by the meeting. Such authorization will be 

limited in time, and will last no longer than until the date of the next general meeting. Authorization granted to the board of 

directors is restricted to specific purposes. One example of this is the Vale transaction in 2011, where the board was authorized 

to issue consideration shares to Vale. 

See also item 4. 

Réferences: Learn more about Hydro's equity and dividend policy at page 21. 

4 Equal treatrnent of shareholders 
Hydro hos one share class. All the shares have the same rights. 

Transactions involving own shares are normally executed on the stock exchange. Buybacics of own shares are executed at the 

current market rate. 

Shareholders who are registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) may vote in person or by proxy. 

Invitations are sent to the shareholders or to the bank/broker where the shareholder's securities account is held. 

Sales of shares to employees are conducted at a discount to market value. See also item 6. 

Contact between the board of directors and the investors is normally conducted via the management. Under special 

circumstances the board, represented by the chairperson, may conduct dialog directly with investors. 

On February 28, 2011 the agreement to take over the majority of Vales aluminium business in Brazil was concluded. Vale 

received a consideration totaling USD 1.1 billion in cash and new Hydro shares equivalent to a 22 percent share of the 

company's outstanding share capital. To partly finance the transaction, support the company's investment class credit rating 

and capacity to implement future projects, Hydro completed a fully subscribed rights issue of NOK 10 billion in July 2010. 

Also in July 2010, information on the consequences of the issue for existing and new shareholders was made public in press 

releases, in the rights issue prospectus, in the memorandum that was prepared in connection with Hydro's takeover of the 

majority of Vale S.A. 's bauxite, alumina and aluminium activities in Brazil and at the extraordinary general meeting. See also 

items 8 and 9. 

Transactions with related parties 
Hydro's code of conduct contains guidelines for, among other things, how any conflicts of interest that may arise should be 

dealt with. The code applies to ali of Hydro's board members and employees. Ir is the opinion of the board of directors that 

there were no material transactions between the group and its shareholders, board members, management or related parties in 

2012. 

Regulation of share issues and pre-emptive rights are described in the company's articles of association. 

State ownership 
As of December 31, 2012 the Norwegian state, represented by the Ministry of Trade and Industry, owned 34.26 percent of 

Hydro's issued shares. Hydro holds regular meetings with the Ministry, where topics discussed include Hydro's economic and 

strategic development, corporate social responsibility, and the Norwegian State's expectations regarding results and returns on 

investments. These meetings are comparable to what is customary between a private company and its principal shareholders. 

The meetings comply with the provisions specified in Norwegian company and securities legislation, not least with respect to 

equal treatment of shareholders. As a shareholder, the Norwegian state does not usually have access to more information than 

what is available to other shareholders. If state participation is imperative and the government must seek approval from the 

Norwegian parliament (Stortinget), ir may be necessary to provide the Ministry with insider information. In such cases, the 

state is subject to the general rules that apply to the handling of such information. 
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BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Norwegian code of practice for corporate governance 

References: Learn more about the Hydro share at page 21 and sale of the Hydro share to employees in note 11 to the 

consolidated financial statements. Hydro's code of conduct can be found on www.hydro.com/principles. Hydro's articles of 
association can be found on www.hydro.com/governance. Learn more about major shareholders at page F71. 

5 Freely negotiable shares 
The Hydro share is freely negotiable. It is among the most traded shares on the Oslo Stock Exchange and is subject to efficient 

pricing. As of December 31, 2012 the Norwegian state, represented by the Ministry of Trade and Industry, owned 34.26 

percent of Hydro's shares, while the Government Pension Fund Norway owned 3.89 percent. 

Under the transaction with Hydro, Vale received 22 percent of Hydro's outstanding shares. At the same time, Norwegian state 

ownership, represented by the Ministry of Trade and Industry, was reduced from 43.73 percent to 34.3 percent. Under the 

agreement between Hydro and Vale, Vale may not increase its ownership interest in Hydro beyond 22 percent. Furthermore, 

Vale must retain its shares in Hydro for at least two years after the transaction is completed, and must not seu l shares 

constituting more than 10 percent of Hydro's issued shares to any individual buyer or group. 

References: Learn more about the Hydro share at page 21. 

6 General meeting of shareholders 
Notice of a general meeting of shareholders with supporting information is normally published on www.hydro.com  

approximately four weeks in advance, and is sent to the shareholders at least three weeks before the meeting is held. 

Notice of a general meeting of shareholders provides information on the procedures which shareholders must observe in order 

to participate in and vote at the meetings. Such notice also details: 

• the procedure for representation by proxy, including the use of a form of proxy 

• the right of shareholders to propose resolutions for consideration by the general meeting of shareholders. 

• the website where the notice of the meeting and other supporting documents will be made available 

The following information is available at www.hydro.com:  

• information on the right of shareholders to propose matters for consideration by the general meeting of shareholders 

• how to make proposals for resolutions for consideration by the general meeting or how to comment on matters for which 

no resolution is proposed 

• form of proxy 

Our aim is that resolution proposals and supporting information that are distributed are sufficiently detailed and 

comprehensive to enable shareholders to reach decisions on the matters to be considered at the meeting. 

The notification deadline for shareholders wishing to attend the general meeting of shareholders is maximum five days prior to 

the meeting. 

Shares registered in a nominee account must be re-registered in the Norwegian Central Securities Depository at least five 

working days before the general meeting of shareholders in order to obtain voting rights. 

Shareholders who are unable to attend in person may vote by proxy. Hydro will nominate a person who will be available to 

vote on behalf of shareholders as their proxy. 

The general meeting of shareholders votes for each candidate nominated for election to the company's corporate assembly and 

nomination committee. 

To the extent possible, the form of proxy will facilitate separate voting instructions for each matter to be considered by the 

meeting and for each of the candidates nominated for election. Ir is possible to vote electronically in advance. 

The general meeting of shareholders is chaired by the chair of the corporate assembly or, in his or her absence, by the deputy 

chair. 
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The chairperson of the board of directors, the nomination committee representative and the auditor attend the general 

meeting. 

References: Learn more about the general meeting of shareholders at www.hydro.com/investor  

Deviations: See page 23. 

7 Nomination committee 
In accordance with Hydro's articles of association, the company must appoint a nomination committee. This committee 

comprises four members who are either shareholders or shareholder representatives. The committee's chair and members are 

appointed by the general meeting of shareholders. At least two, including the chair, must be elected from among the 

representatives in the corporate assembly elected by the shareholders. 

The general meeting of shareholders established in 2011 guidelines for the nomination committee. The general meeting 

determines the remuneration of the committee. All shareholders may propose candidates for the nomination committee at any 

time. In order to be considered at the next ordinary election, proposals must be submitted by the end of January in the election 

year. 

The recommendations of the nomination committee include details on the candidates' background and independence. 

The nomination committee ensures that due attention is paid to the interests of the shareholder community and the company's 

requirements for competence, capacity and diversity. The nomination committee also takes account of relevant statutory 

requirements regarding the composition of the company's governing bodies. 

Ali members of the nomination committee are independent of Hydro's board of directors, chief executive officer and other 

executive management staff. As the largest shareholder, the Norwegian state is represented on the nomination committee by 

department head Mette I. Wikborg. 

Réferences: Hydro's Articles of Association can be found at www.hydro.com/governance. More information about Hydro's 

nomination committee can be found at the same site. Nominations can be submitted electronically, also from 

www.hydro.com/governance  

8 Corporate assembly and board of directors: composition and independence 
Ali board directors, members of the board committees and members of the corporate assembly are independent of the 

company's executive management and material business relationships. One member of the corporate assembly and one member 

of the board of directors are dependent of major Hydro shareholders: Lars Tronsgârd, who is an employee of the Government 

Pension Fund Norway, is a member of the corporate assembly, while Pedro Jose Rodrigues, who is global director of Mergers 

and Acquisitions in Vale S.A., is a member of the board of directors. 

Two thirds of the corporate assembly and its deputies are elected by the general meeting of shareholders. The nomination 

committee nominates candidates with a view to obtain a broad representation by the company's shareholders and other relevant 

stakeholders with competence in, for example, technology, finance, and corporate social responsibility. 

The corporate assembly elects the board directors, including its chair and deputy chair. 

In compliance with the company's articles of association, the board of directors consists of between nine and 11 members. 

These are elected for a period of rwo years. The upper age limit for members of the board and the corporate assembly is 70. 

The nomination committee aims to achieve a board composition whereby the members complement each other professionally 

and the board of directors is able to function as a corporate body. 

Since February 28, 2011 Vale has had a representative on Hydro's board. This decision was approved by Hydro's general 

meeting of shareholders and corporate assembly. 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4473



BOARD OF DIRECTORS' REPORT 
Norwegian code of practice for corporate governance 

As of December 31, 2012, seven of the board's directors own a total of 106,015 shares. Hydro has no share purchase program 

for board members, with the exception of employee representatives, who are entitled to buy shares through the employee share 

purchase scheme. Ali share purchase transactions are conducted in compliance with the Securities Trading Act. Vale owns 

447,834,465 shares in Hydro. 

References: Vale S.A. and the Government Pension Fund Norway are significant shareholders in Hydro; see page F73. An 

overview of the members of the corporate assembly, the current composition of the board of directors and information about 

their independence as well as Hydro's articles of association can be found at www.hydro.com/governance  

9 The work of the board of directors 
The board of directors has established procedures for its own work and that of the company's management, with particular 

emphasis on clear internal division of responsibilities whereby the board has responsibility for supervising and administrating 

the company and the company's management has responsibility for the general operation of the group. 

If the chairperson of the board is or has been actively involved in a given case, for example in negotiations on mergers, 

acquisitions etc., another board director will normally lead discussions concerning that particular case. 

The board of directors has an annual work plan, with particular emphasis on objectives, strategy and implementation. 

Since 2001, Hydro has had an audit committee and a compensation committee. The audit committee consists of three 

shareholder-elected and one employee-elected board member. The shareholder-elected members are ali independent of the 

company. In the opinion of the board of directors, the audit committee meets the Norwegian requirements regarding 

independence and competence. 

The board of directors conducts an annual self-assessment of its work, competence and cooperation with management and a 

separate assessment of the chairperson of the board. Both assessments are submitted to the nomination committee, which in 

rum assesses the board's composition and competence. 

References: The board of directors' mandate, information about the board of directors and its committees, and the board 

members' competence can be found at vvww.hydro.com/governance  

10 Risk management and internai controls 
The board of directors ensures that the company has sound internal controls and appropriate risk management systems 

through, for example, an annual review of the key risk areas and the company's internal controls. Internai audit corporate 

reports directly to the board of directors, but is for administrative purposes placed under the purview of the chief financial 

officer. 

Hydro's internal control system includes ali parts of our corporate directives, including our code of conduct and HSE and 

corporate social responsibility requirements. The annual report contains a more detailed description of the company's internal 

controls and risk management systems related to financial reporting. 

References: A review of Hydro's main risks can be found at page 13. 

11 Remuneration of the board of directors 
The board directors elected by the shareholders perform no duties for the company other than their board duties. 

Remuneration is determined by the corporate assembly, based on the recommendation of the nomination committee. The 

nomination committee recommends compensation with the intention that it should reflect the board's responsibility, 

competence and time commitment as well as the company's complexity and global activities compared with the general levei of 

directors' fees in Norway. Remuneration of the board of directors is based neither on performance nor on shares. 

References: All aspects of remuneration of the board of directors are described in note 44 to the consolidated financial 

statements. See also Hydro's articles of association. 
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12 Remuneration of the executive management 
The board of directors has established guidelines for remuneration of members of the executive management. These guidelines 

are communicated to the general meeting of shareholders and included in the annual report. The guidelines for determining 

remuneration of the executive management are based on the main principies for Hydro's remuneration policy, which is that 

Hydro shall pay its employees a total compensation package that is competitive, but not among the highest, and in une with 

good industry standards locally. Where appropriate, compensation packages should also include a performance-based 

component, and the basic salary should reflect individual performance. 

The guidelines are also intended to contribute to long-term value creation for the company's shareholders. A ceiling has been 

set on performance-based compensation. The company has share-based long-term incentive programs, but no share option 

scheme for its executive management. 

References: The board's guidelines for management remuneration are described in note 10. Ali aspects of remuneration of 

executive management are described in note 11. Hydro's remuneration policy is also described in Hydro's People Policy which 

can be found at www.hydro.com/principies. See also page 19. 

13 Information and communication 
Hydro has established guidelines for the company's reporting of financial and other information based on transparency and 

with regard to the requirement of equal treatment of ali parties in the securities market. This also pertains to contact with 

shareholders outside of the general meeting of shareholders. 

A financial calendar is available in Hydro's annual report and on www.hydro.com  

Shareholder information is available on www.hydro.com. The financial statements and annual report are sent free of charge to 

shareholders on request. Notice of general meeting of shareholders is sent directly to shareholders unless they have consented to 

receive these documents electronically. Ali information sent to the shareholders is made available at hydro.com  when 

distributed. Presentation of the quarterly reports as well as the annual shareholder meeting are simultaneously broadcasted 

through web casts. 

Hydro has emergency plans that are regularly exercised. Rules for who can speak on behalf of the company are regulated 

through Hydro's Code of Conduct. 

References: Learn more on page 13 and 22. A financial calendar is available on page 22 and at www.hydro.com/investor  where 

also more information about web casts and the Hydro share can be found. Hydro's Code of Conduct is available at 

www.hydro.com/principles  

14 Takeovers 
The board of directors will handle takeover bids in accordance with Norwegian law and the Norwegian Code of Practice for 

Corporate Governance. There are no defense mechanisms against acquisition offers in our articles of association or in any 

underlying steering document. Neither have we implemented any measures to limit the opportunity to acquire shares in the 

company. See also item 5. 

Despite the restrictions described in item 5 to which Vale is subject, Vale may sell its shares in Hydro to a third party on the 

following conditions: The third party must make an unconditional offer for ali the Hydro shares or the offer must be 

recommended by Hydro's board of directors, and the third party must own or become the owner of 50 percent of Hydro's 

shares during the bidding period before Vale may sell its shares to a third party. 

Deviations: See page 23. 

15 Auditor 
Every year the externai auditor presents to the audit committee the main features of the plan for the audit of the company. 

The externai auditor participares in considering relevant matters at ali meetings of the audit committee. The minutes from 

these meetings are distributed to ali the board directors. This practice is in une with the EU audit directive. Each year the 
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auditor expresses its opinion on internai control procedures to the audit committee including identified weaknesses and 

proposals for improvement. 

The auditor participares in board meetings where the company's financial statements are discussed. At these meetings the 

auditor will review material changes in the company's accounting policies, assess material accounting estimates and any other 

material matters on which the auditor and management may disagree, and identify weaknesses in and suggest improvements to 

the company's internai controls. The board of directors and the audit committee at least annually hold meetings with the 

externai auditor without members of the corporate management present. 

Hydro places importance on independence and has clear guidelines regarding the use of services from externai auditors. All use 

of services from an externai auditor, including non-audit services, is subject to prior approval as defined by the audit 

committee. 

Remuneration of the auditor is stated in the annual report. It is also included as a separate agenda item to be approved by the 

annual general meeting of shareholders. 

On 4 May 2010, the general meeting of shareholders chose KPMG as new externai auditor for the group with effect from the 

reporting period 2010. 

References: Learn more about the externai auditor on page F73 and note 43 to the consolidated financial statements. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Financial statements : 

Financial statements 

Fl Financial statements 

F2 Consolidated financial statements 

F2 Consolidared income statements 

F3 Consolidated statements of comprehensive income 

F4 Consolidated balance sheets 

F5 Consolidated statements of cash flows 

F6 Consolidated statements of changes in equity 

F7 Notes to the consolidated financial statements 

F7 Note 1 Significant accounting policies and reporting entity 

FI4 Note 2 Changes ia accounting principies and new pronouncements 

F14 Note 3 Basis of presentation and measurement of fair value 

F15 Note 4 Critical accounting judgment and key sources of estimation 

uncertainty 

FI8 Note 5 Significant subsidiaries and changes to the consolidated group 

F19 Note 6 Financial and commercial risk management 

F22 Note 7 Operating and geographic segment information 

F25 Note 8 Other income 

F26 Note 9 Raw material and energy expense 

F26 Note 10 Board of Directors' statement on Management remuneration 

F29 Note 11 Employee and management remuneration 

F31 Note 12 Depreciation and amortization expense 

F31 Note 13 Impairment of non-current assets 

F32 Note 14 Research and development 

F32 Note 15 Operating leases 

F33 Note 16 Financial income and expense 

F33 Note 17 Income tax expense 

F34 Note 18 Short-term investments 

F34 Note 19 Accounts receivable 

F34 Note 20 Inventories 

F35 Note 21 Other non-current assets 

F35 Note 22 Property, plant and equipment 

F36 Note 23 Intangible assets 

F37 Note 24 Goodwill 

F37 Note 25 Investments ia associares 

F38 Note 26 Investments in jointly controlled entities 

F39 Note 27 Joinrly owned assets 

F40 Note 28 Bank loans and other interest-bearing short-term debt 

F40 Note 29 Trade and other payables 

F40 Note 30 Long-term debt 

F41 Note 31 Provisions 

F42 Note 32 Employee retirement plans 

F44 Note 33 Deferred tax 

F45 Note 34 Shareholders' equity 

F46 Note 35 Capital management 

F48 Note 36 Dividends 

F49 Note 37 Guarantees 

F49 Note 38 Contingent liabilities and contingent assets 

F50 Note 39 Contractual commitments and other commitments for future 

investments 

F51 Note 40 Financial instruments 

F54 Note 41 Derivative instruments and hedge accounting 

F56 Note 42 Cash flow information 

F56 Note 43 Auditor remuneration 

F56 Note 44 Board of Directors and Corporate Assembly 

F58 Note 45 Related party information 

F59 Financial statements Norsk Hydro ASA 

F62 Notes to the financial statements Norsk Hydro ASA 

F62 Note 1 Summary of significant accounting policies 

F63 Note 2 Employee retirement plans 

F66 Note 3 Management remuneration, employee costs and auditor fees 

F66 Note 4 Property, plant and equipment 

F67 Note 5 Intangible assets 

F67 Note 6 Financial income and expense 

F67 Note 7 Income taxes 

F68 Note 8 Shares ia subsidiaries 

F68 Note 9 Related party information 

F69 Note 10 Specification of balance sheet items 

F69 Note 11 Guarantees 

F69 Note 12 Long-term debt 
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F71 Responsibility Statement 

F72 Auditor's report 

F74 Statement of the corporate assembly to the Annual general meeting of Norsk 
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o FINANCIAL STATEMENTS 
Consolidated financial statements 

Consolidated financial statements 

Consolidated income statements 

Amounts in NOK million (except per share amounts). Years ended December 31 Notes 2012 2011 

Revenue 7 64 181 71 500 
Share of the profit (loss) in equity accounted investments 7, 25, 26 (453) (276) 
Other income, net 8 853 6 147 
Total revenue and income 64 580 77 371 

Raw material and energy expense 9 41 559 42 753 
Employee benefit expense 11 7 593 7 150 
Depreciation and amortization expense 12 4 443 4 421 
Impairment of noneurrent assets 13 1 100 996 
Other 14, 15 9 453 11 984 
Total expenses 64 148 67 304 

Earnings before financial items and tax 7 432 10 068 

Financial income 16 418 203 
Financial expense 16 (766) (1 451) 
Financial income (expense), net (348) (1 248) 

Income from continuing operations before tax 85 8 819 

Income taxes 17 (803) (1 569) 

Income (loss) from continuing operations (718) 7 251 

Loss from discontinued operations 5 (528) (502) 

Net income (loss) (1 246) 6 749 

Net income (loss) attributable to minority interests (13) 44 
Net income (loss) attributable to Hydro shareholders (1 233) 6 705 

Basic and diluted eamings per share from continuing operations 34 (0.35) 3.67 
Basic and diluted eamings per share from discontinued operations 34 (0.26) (0.26) 
Basic and diluted earnings per share attributable to Hydro shareholders 34 (0.61) 3.41 

The accompanying notes are an integral part of tire consolidated financial statements. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Consolidated statements of comprehensive income 

Consolidated statements of comprehensive income 

Amounts in NOK million. Years ended December 31 Notes 2012 2011 

Net income (loss) (1 246) 6 749 

Other comprehensive income 
Currency translation differences, net of tax 34 (8 234) (3 264) 
Unrealized gain (loss) on securities, net of tax 34 (49) (259) 
Cash flow hedges, net of tax 34 (137) 58 
Share of other comprehensive income in equity accounted investments, net of tax 34 (47) (289) 
Other comprehensive income (8 468) (3 754) 

Total comprehensive income (9 714) 2 995 

Total comprehensive income attributable to minority interests (962) (272) 
Total comprehensive income attributable to Hydro shareholders (8 752) 3 267 

The accompanying notes are an integral part of lhe consolidated financial statements. 
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o FINANCIAL STATEMENTS 
Consolidated balance sheets 

Consolidated balance sheets 

Amounts in NOK million, December 31 Notes 2012 2011 

Assets 
Cash and cash equivalents 7 034 8 365 
Shortterm investments 18 4 343 1 780 
Accounts receivable 19 8 761 13 217 
Inventories 20 9 685 14 157 
Other current financial assets 40 336 666 
Total current assets 30 159 38 185 

Assets held for sale 5 9 435 - 

Property, plant and equipment 22 52 208 64 192 
Intangible assets 23, 24 5 716 7 930 
Investments accounted for using the equity method 25, 26 10 295 11 442 
Other noneurrent assets 21,40 6 170 7 348 
Prepaid pension 32 1 660 1 596 
Deferred tax assets 33 910 1 860 
Total noneurrent assets 76 959 94 368 

Total assets 7 116 552 132 554 

Liabilities and equity 
Bank loans and other interestbearing shortterm debt 28 5 956 4 248 
Trade and other payables 29 8 336 12 316 
Provisions 31 850 1 369 
Taxes payable 1 913 2 505 
Other current financial liabilities 40 466 779 
Total current liabilities 17 522 21 216 

Liabilities in disposal groups 5 3 394 - 

Longterm debt 30 3 674 4 190 
Provisions 31 3 091 3 331 
Pension obligation 32 8 511 9 099 
Other noneurrent financial liabilities 40 2 107 2 943 
Other liabilities 982 1 282 
Deferred tax liabilities 33 3 427 5 325 
Total noneurrent liabilities 21 792 26 170 

Total liabilities 42 709 47 386 

Share capital 34 2 272 2 272 
Additional paidin capital 34 29 056 29 056 
Treasury shares 34 (1 047) (1 084) 
Retained earnings 49 102 51 792 
Other components of equity 34 (11 374) (3 856) 
Equity attributable to Hydro shareholders 68 009 78 180 

Minority interests 5 835 6 988 

Total equity 73 843 85 168 

Total liabilities and equity 116 552 132 554 

lhe accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Consolidated statements of cash flows 

Consolidated statements of cash flows 

Amounts in NOK million. Years ended December 31 Notes 2012 2011 

Operating activities 
Net income (loss) (1 246) 6 749 

Adjustments to reconcile net income to net cash provided by operating activities: 
Loss from discontinued operations 5 528 502 
Depreciation, amortization and impairment 7, 12, 13 5 544 5 416 
Share of loss in equity accounted investments 7, 25, 26 453 276 
Dividends received from equity accounted investments 25, 26 89 
Deferred taxes (424) (283) 
Gain on sale of noneurrent assets (67) (5 305) 
Loss on foreign currency transactions 16 280 963 
Net sales (purchases) of trading securities 101 (16) 
Capitalized interest 16 (15) (1) 

Changes in assets and liabilities that provided (used) cash: 
Accounts receivable 706 497 
I nventori es 1 693 (1 039) 
Trade and other payables (914) 945 
Financial and com modity derivatives (897) (357) 
Other items (308) (1 004) 
Net cash provided by continuing operating activities 42 5 434 7 432 

investing activities 
Purchases of property, plant and equipment (3 256) (3 386) 
Purchases of other longterm investments (158) (6 302) 
Purchases of shortterm investments (3 050) 
Proceeds from sales of property, plant and equipment 73 92 
Proceeds from sales of other longterm investments 99 1 302 
Net cash used in continuing investing activities (6 292) (8 294) 

Financing activities 
Loan proceeds 9 552 3 668 
Principal repayments (6 815) (2 873) 
Net increase (decrease) in other shortterm debt (492) 130 
Proceeds from shares issued 72 88 
Dividends paid (1 741) (1 781) 
Net cash provided by (used in) continuing financing activities 576 (768) 

Foreign currency effects on cash and bank overdraft (344) (134) 

Net cash used in discontinued operations 5 (318) (627) 

Net decrease in cash, cash equivalents and bank overdraft (944) (2 391) 
Cash, cash equivalents and bank overdraft classified as assets held for sale (367) - 
Cash, cash equivalents and bank overdraft at beginning of year 8 344 10 735 
Cash, cash equivalents and bank overdraft at end of year 42 7 033 8 344 

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements. 
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o FINANCIAL STATEMENTS 
Consolidated statements of changes in equity 

Consolidated statements of changes in equity 

Amounts in NOK million 	 Notes 
Share 
capital 

Additional 
paidin 
capital 

Treasury Retained 
shares earnings 

Other 
components 

of equity 

Equity 
attributable 

to Hydro 
share- Minority 

holders 	interest equity 
Total 

December 31, 2010 1 780 9 553 (1112) 46 616 (418) 56 418 1 025 57 443 
Shares issued 34 492 19 493 19 985 19 985 
Treasury shares reissued to employees 34 11 28 39 39 
Dividends 36 (1 527) (1 527) (314) (1 841) 
Minority interest recognized at 
acquisition of subsidiaries 6 470 6 470 
Capital contribution in subsidiaries 78 78 
Transactions with minority holders (1) (1) 1 
Total comprehensive income for the year 6 705 (3 438) 3 267 (272) 2 995 
December 31, 2011 2 272 29 056 (1 084) 51 792 (3856) 78 180 6 988 85 168 

Treasury shares reissued to employees 34 37 37 37 
Dividends 36 (1 528) (1 528) (240) (1 768) 
Capital contribution in subsidiaries 128 128 
Transactions with minority holders 71 71 (71) 
Equity interests sold (8) (8) 
Total connprehensive income for the year (1 233) (7 519) (8 752) (962) (9 714) 
December 31, 2012 2 272 29 056 (1 047) 49 102 (11 374) 68 009 5 835 73 843 

The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements. 

Oslo, March 12, 2013 

dce6e,c,/ 	 Pfx, oà1, \,( .-Kovvium, 
	

4A4/ 	/reg g (filifoci-- 
TERJE VAREBERG 
	

INGE K. HANSEN 
	

LIV MONICA BARGEM STUBHOLT 
Chair 	 Deputy chair 	 Board member 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Notes to the consolidated financial statements 

Notes to the consolidated financial statements 

Note 1 - Significant accounting policies and reporting entity 
The reporting entity refiected in these financial statements comprises Norsk Hydro ASA and consolidated subsidiaries (Hydro). 

Hydro is headquartered in Oslo, Norway, and the group employs around 22,000 people in more than 40 countries (continuing 

and discontinued operations). Hydro is a global supplier of aluminium with operations throughout the industry value chain. 

Operations include power production, bauxite extraction, alumina refining, aluminium smelting and remelting, and rolling 

and extrusion activities. Hydro is listed on the Oslo and London stock exchanges. 

The consolidated financial statements of Norsk Hydro ASA and its subsidiaries are prepared in accordance with International 

Financial Reporting Standards (IFRS) as issued by the International Accounting Standards Board (IASB) that are also endorsed 

by the European Union (EU) and Norwegian authorities and are effective as of December 31, 2012. Hydro also provides the 

disclosure requirements as specified under the Norwegian Accounting Law (Regnskapsloven). 

The following description of accounting principies applies to Hydro's 2012 financial reporting, including all comparative 

figures. See note 3 Basis of presentation and measurement of fair value, and note 4 Critical accounting judgment and key 

sources of estimation uncertainty for additional information related to the presentation, classification and measurement of 

Hydro's financial reporting. 

Basis of consolidation 
The consolidated financial statements include Norsk Hydro ASA and subsidiaries, which are entities in which Hydro has the 

power to govern the financial and operating policies of the entity (control). Control is normally achieved through ownership, 

directly or indirectly, of more than 50 percent of the voting power. Currently, Hydro has more than 50 percent of the voting 

power in all subsidiaries. Subsidiaries are included from the date control commences until the date control ceases. 

Intercompany transactions and balances have been eliminated. Profits and losses resulting from intercompany transactions have 

been eliminated. 

Minority interests 
Minority interests represent non-controlling interests in subsidiaries. Minority interests are reported as a separate section of the 

Group's equity in accordance with IAS 27 Consolidated and Separate Financial Statements. Results attributed to minority 

interests are based on ownership interest or other method of allocation if required by contract. 

Business com binations 
Business combinations are accounted for using the acquisition method in accordance with IFRS 3 Business Combinations. 

Consideration is the sum of the fair values, as of the date of exchange, of the assets given, liabilities incurred or assumed, and 

equity instruments issued in exchange for control of the acquiree. The fair value of Hydro's pre-existing ownership interest in 

an acquiree is included in the consideration, with any gain or loss recognized in Other income, net. 

The acquiree's identifiable assets, liabilities and contingent liabilities are recognized separately at the acquisition date at their 

fair value irrespective of any minority interest. Goodwill is initially measured either as the excess of the consideration over 

Hydro's interest in the fair value of the acquiree's identifiable net assets (partial goodwill) or as the fair value of 100 percent of 

the acquiree in excess of the acquiree's identifiable net assets (full goodwill). The method is elected on a transaction-by-

transaction basis. Goodwill is not amortized, but is tested for impairment annually and more frequently if indicators of possible 

impairment are observed, in accordance with IAS 36 Impairment of Assets. Goodwill is allocated to the cash generating units 

or groups of cash generating units expected to benefit from the synergies of the combination and that are monitored for 

internai management purposes. 

The interest of minority shareholders in the acquiree is initially measured as the minority's proportion of the fair value of the 

net assets recognized (partial goodwill method), or as the minority's proportion of the fair value of the acquiree (full goodwill 

method). Minority interests are subsequently adjusted for changes in equity after the acquisition date. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note I - Significant accounting policies and reporting entity 

Transactions between minority shareholders and the group 
Sales and purchases of share interests and equity contributions not resulting in Hydro gaining or losing control of a subsidiary 

are reported as equity transactions in accordance with IAS 27. No gain, loss or change of recognized assets, liabilities or 

goodwill is recognized as result of such transactions. 

Investments in associates and jointly controlled entities 
An associate is an equity investment in which Hydro has the ability to exercise significant influence, which is the power to 

participate in the financial and operating policy decisions of the entity. Significant influence is assumed to exist when Hydro 

owns between 20 to 50 percent of the voting rights unless other terms and conditions affects Hydro's influence. Currently, one 

equity investment of less than 20 percent ownership is classified as an associate. 

A joint venture is an entity, asset or operation that is subject to contractually established joint control. Special voting rights may 

extend control beyond what is conveyed through the owners' proportional ownership interest. Such rights may take the form of 

a specified number of board representatives, the right of refusal for important decisions, or the requirement of a qualified 

majority for important decisions which effectively results in joint control with the specific ownership situation. 

Hydro accounts for investments in associates and participation in a joint venture which is conducted in an entity, a jointly 

controlled entity, using the equity method. This involves recognizing Hydro's interest based on its proportional share of the 

entity's equity, including any excess values and goodwill. Hydro recognizes its share of net income, including depreciation and 

amortization of excess values and any impairment losses, in Share of the profit (loss) in equity accounted investments. Other 

comprehensive income derived from associates and jointly controlled entities is included in Hydro's Other comprehensive 

income. Hydro's proportional share of unrealized profits resulting from transactions with associates and jointly controlled 

entities is eliminated. 

Accounting policies used by associares and jointly controlled entities may differ from the accounting policies adopted by 

Hydro. Differences in recognition or measurement are adjusted for prior to equity accounting described above. 

Investments in associates and jointly controlled entities are tested for impairment when there are indications of a possible loss 

in value. An impairment loss is recognized if the recoverable amount, estimated as the higher of fair value less cost to sell or 

value in use is below Hydro's carrying value. Impairment losses are reversed if circumstances change and the impairment 

situation is no longer deemed to exist. 

Investments in jointly controlled and jointiy owned assets 
Jointly owned assets are arrangements where Hydro and the other partners have a direct ownership in specifically identified 

assets. Jointly controlled assets or operations are such assets or a direct participation in certain operations that are under 

contractually joint control. Hydro uses the proportional method of accounting for both jointly controlled and jointly owned 

assets or operations. Under the proportional method, Hydro's relative share of the assets, liabilities, income and expense for 

these arrangements is included on a line-by-line basis in the group financial statements. 

Assets held for sale and Income from discontinued operations 
Assets held for sale are reported separately in accordance with IFRS 5 Non-current Assets Held for Sale and Discontinued 

Operations, provided that the sale is highly probable, which includes the criteria that management is committed to the sale, 

and that the sale will be completed within one year. Assets held for sale are not depreciated, but are measured at the lower of 

carrying value and the fair value less costs to seu. Assets are not reclassified in prior period balance sheets. Immaterial disposal 

groups are not reclassified. 

A discontinued operation is a component of Hydro that is held for sale or has been disposed of and that can be clearly 

distinguished both operationally and for financial reporting purposes. A discontinued operation is a separate major une of 

business or geographical arca of operations. Related cash flows, results of operations and gain or loss from disposal are reported 

separately as Income from discontinued operations. 

Assets held for sale, liabilities in disposal groups and income and expense from discontinued operations are excluded from 

specifications presented in the notes unless otherwise stated. 

Foreign currency transactions 
Transactions in foreign currencies are initially recorded in the functional currency of the entity by applying the rate of exchange 

as of the date of the transaction. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated into the 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4484



FINANCIAL STATEMENTS 
Note 1 - Signficant accounting policies and reporting entity 

functional currency at the rate of exchange at the balance sheet date. Realized and unrealized currency gains or losses are 
included in financial expense. 

Foreign currency translation 
For consolidation purposes, the financial statements of subsidiaries, joint ventures and associates with a functional currency 
other than Norwegian kroner (NOK) are translated into NOK. Assets and liabilities, including goodwill, are translating using 
the rate of exchange as of the balance sheet date. Income, expenses and cash flows are translated using the average exchange rate 
for the reported period. Translation adjustments are recognized in Other comprehensive income and accumulated in Currency 
translation reserve in Other components of equity. On disposal of such subsidiary, joint venture or associate, the cumulative 
translation adjustment of the disposed entity is recognized in the income statement. 

Provisions 
Provisions are recognized when Hydro has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable 
(more likely than not) that Hydro will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount, 
taking into account the risks and uncertainties. The provision is measured at the present value of the cash flows estimated to 
settle the obligation. See also the accounting policy discussion for Asset retirement obligations. 

Exit and disposal activity costs 
Hydro recognizes a provision in the amount of the direct costs associated with an exit and/or disposal activity when a formal 
commitment to a detailed exit plan is made and communicated to those affected. A provision for termination benefits to 
employees is recognized as of the date of employee notification. Costs related to such activities are classified as restructuring 
costs if the exit or disposal materially change the scope of Hydro's business. 

Contingent liabilities and assets 
A contingent liability is a possible obligation that arises from a past event, with the resolution of the contingency dependent on 
uncertain future events, or a present obligation where no outflow is probable. Contingent liabilities are disclosed in the 
financial statements unless the possibility of an outflow of economic resources is remote. Contingent assets are not recognized 
in the financial statements. 

Guarantees 
Hydro recognizes a liability for the fair value of obligations undertaken in issuing guarantees. 

Revenue recognition 
Revenue from sales of products, including products sold in international commodity markets, is recognized upon transfer of 
ownership, which generally occurs on delivery. Rebates and incentive allowances are deferred and recognized in income upon 
the realization or at the closing of the rebate period. In arrangements where Hydro acts as an agent, such as commission sales, 
the net commission fee is recognized as revenue. 

To the extent a transaction consists of multiple elements, the transaction is analyzed into the separately identifiable components 
for revenue recognition. 

Margins related to the trading of derivative commodity instruments, including instruments used for risk management purposes, 
purchase or delivery of physical commodities on a commodity exchange, and physical commodity swaps with a single 
counterparty, are presented on a net basis in the income statement with trading margins included in revenues. 

Other income, net 
Transactions resulting in income from activities other than normal production and sales operations are classified as Other 
income, net. This includes gains and losses resulting from the sale or disposal of PP&E, investments in subsidiaries, associates 
or joint ventures as well as government grants, rental revenue and revenue from utilities. 

Invento ries 
Inventories are valued at the lower of cost, using the first-in, first-out method (FIFO), or net realizable value. Net  realizable 
value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and selling costs. 
Inventory cost includes direct materiais, direct labor and a portion of production overhead (manufactured goods) or the 
purchase price of the inventory. Abnormal amounts of idle facility expense, freight, handling costs, and wasted materiais are 
recognized as expense in the current period. Inventory write-downs to net realizable value occurs when the cost of the inventory 
is not recoverable, and is reversed in later periods when there is clear evidence of an increase in the net realizable value. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note I - Significant accounting policies and reporting entity 

Propeny, plant and equipment 
Property, plant and equipment (PP&E) is recognized at acquisition cost when there is probable future economic benefits and 

the cost can be measured reliably. The carrying value of PP&E is comprised of the historical cost less accumulated depreciation 

and any accumulated impairment losses. The carrying value also includes the estimated fair value of the asset retirement 

obligation upon initial recognition of the liability. Hydro uses the cost model for investment properties. 

Capitalized maintenance 
Expenditures for maintenance and repairs applicable to production facilities are capitalized in accordance with IAS 16 Property, 

Plant and Equipment when such costs are incurred on a scheduled basis with a time interval of greater than one year. 

Expenditures that regularly occur at shorter intervals are expensed as incurred. Major replacements and renewals are capitalized 

and any assets replaced are retired. 

Stripping cost 
Stripping costs incurred during the mining production phase are allocated between cost of inventor)' produced and the existing 

mine asset. Stripping costs are allocated as a component of the mine asset when they represent significantly improved access to 

ore. Stripping costs include such activities as removal of vegetation as well as digging the actual pit for mining the ore. 

Capitalized interest 
Hydro capitalizes borrowing costs on qualifying assets in accordance with IAS 23 Borrowing Costs. Currency gains or losses 

related to Hydro's foreign currency denominated borrowings are not capitalized. 

Leased assets 
Leases which transfer to Hydro substantially ali the risks and benefits incidental to ownership of the leased item are identified 

using the guidance in IAS 17 Leases and IFRIC 4 Determining whether an Arrangement contains a lease. Such arrangements 

are capitalized as finance leases at inception and included under Property, plant and equipment at the fair value of the leased 

asset, or, if lower, the present value of the minimum lease payments as of the !ater of date of the inception of the lease or 

getting access to the services of the asset. The assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or 

the lease term. The liability is included in Long-term debt and amortized by the amount of the lease payment less the effective 

interest expense. All other leases are classified as operating leases with lease payments recognized as an expense over the term of 

the lease. 

Asset retirement obligations 
Hydro recognizes liabilities for the estimated fair value of asset retirement obligations (ARO) relating to assets where such 

obligations exists, in the period incurred in accordance with IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets. 

Fair value is estimated as the present value of costs relating to dismantlement or removal of buildings or other assets, and/or the 

restoration or rehabilitation of industrial or mining sites. The liability is recognized when an asset is constructed and ready for 

use or when the obligation is incurred if imposed at a later date. Related asset retirement costs are capitalized and depreciated 

over the useful life of the asset. Accretion costs are recognized for the change in the present value of the liability and classified as 

part of Financial expense. Liabilities that are conditional on a future event (e.g. the timing or method of settlement) are 

recognized if the fair value of the liability can be reasonably estimated. 

Intangible assets 
Intangible assets acquired individually or as a group are recognized at fair value when acquired. Intangible assets acquired in a 

business combination are recognized at fair value separately from goodwill when they arise from contractual or legal rights or 

can be separated from the acquired entity and sold or transferred. 

Emission rights 
Government granted and purchased CO2  emission allowances expected to be used towards Hydro's own emissions are 

recognized as intangible assets at nominal value (cost). The amounts are not amortized but are tested for impairment at least 

annually. Actual CO2  emissions which exceed the level covered by emission rights are recognized as a liability. Sale of emission 

rights are recognized at the time of sale at the transaction price. CO2  emission allowances purchased for trading are measured 

and classified as inventor)'. 

Research and development 
Research expenditures are expensed as incurred. Development costs are capitalized as intangible assets at cost in accordance 

with IAS 38 Intangible Assets when the recognition criteria are met, including probable future economic benefit and that the 

cost can be measured reliably. 

Exploration cost 
Exploration cost for mineral resources are expensed as incurred. Costs related to acquired exploration rights are allocated to the 

relevant areas and capitalized. An area represents a unit that may be utilized based on shared infrastructure and may include 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 1 - Sígnflcant accounting policies and reporting entity 

severa! licenses. Exploration rights are transferred to mine development cost when development starts. Exploration rights 

related to undeveloped arcas remains on the balance sheet as intangible assets until a development is decided or a decision not 

to develop the arca is made. 

Depreciation and amortization 
Depreciation and amortization expenses are measured on a straight-line basis over the estimated useful life of the asset, 

commencing when the asset is ready for its intended use. Mine property and development costs in extractive activities are 

depreciated using the unit-of-production method. Tangible and intangible assets with an indefinite useful life are not 

depreciated. Estimated useful life by category is as follows: 

• Machinery and equipment, initial investment 4-30 years, for power plants up to 75 years 

• Machinery and equipment, capitalized maintenance 1-15 years 

• Buildings 20-50 years 

• Intangibles with definite lives 3-10 years, for rights related to hydroelectric power production up to 50 years 

A component of an item of property, plant and equipment with a significantly differing useful life and a cost that is significant 

in relation to the item is depreciated separately. At each financial year-end Hydro reviews the residual value and useful life of its 

assets, with any estimate changes accounted for prospectively over the remaining useful life of the asset. 

Impairment of property, plant and equipment and intangible assets 
Property, plant and equipment and intangible assets are reviewed for impairment whenever events or changes in circumstances 

indicate that the carrying amount may not be recoverable, in accordance with IAS 36 Impairment of Assets. Exploration cost 

for undeveloped arcas are assessed for impairment under IFRS 6 Exploration for and Evaluation of Mineral Resources. 

Intangible assets with indefinite useful life are tested for impairment at least annually. The carrying amount is not recoverable if 

it exceeds the higher of the asset's or cash generating unit's fair value less costs to sell or the value in use. An impairment loss is 

recognized in the amount that the carrying value exceeds its recoverable amount. Losses are reversed in the event of a 

subsequent increase in the recoverable amount of an impaired asset, however, impairment of goodwill is not reversed. 

Financial assets 
Financial assets represent a contractual right by Hydro to receive cash or another financial asset in the future. Financial assets 

include financial instruments used for cash-flow hedges, financial derivatives and commodity derivative contracts. Non-current 

financial assets include long-term financial instruments, other investments, long-term loans to employees, long-term bank 

deposits, restricted cash and other long-term receivables. 

Financial assets are derecognized when the rights to receive cash from the asset have expired or when Hydro has transferred its 

rights to receive cash flows and has either transferred substantially all of the risks and rewards of the asset or has transferred 

control of the asset. 

Cash and cash equivalents, short-term investments, accounts receivable and other non-current financial assets are discussed 

below. All other financial assets are measured at amortized cost. 

Cash and cash equivalents 
Cash and cash equivalents in the balance sheet includes cash, bank deposits and all other monetary instruments with a maturity 

of less than three months from the date of acquisition, and are measured at fair value. Cash and cash equivalents in the 

statement of cash flows is presented net of outstanding bank overdrafts connected to cash management activities. 

Short-term investments 
Short-term investments include bank deposits and all other monetary instruments with a maturity between three and twelve 

months at the date of purchase. Short-term investments also includes Hydro's current portfolio of marketable equity and debt 

securities which are considered trading securities and measured at fair value. The resulting unrealized holding gains and losses 

are included in Financial income. Investment income is recognized when the right to receive cash flows has been established. 

Accounts receivable 
Accounts receivable are initially recognized at fair value, and subsequently accounted for at amortized cost and are reviewed for 

impairment on an ongoing basis. Individual accounts are assessed for impairment taking into consideration delayed payments 

and other indicators of financial difficulty. Other overdue accounts receivable are assessed for impairment based on prior 

collection experience, the customer portfolio, local economic conditions and management assessment. Discounting generally 

does not have a material effect on accounts receivable, however, in special cases discounting may be applied. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 1 - Significant accounting policies and reporting entity 

Other non-current assets 
Other non-current assets include Hydro's portfolio of non-marketable equity securities that are not consolidated or accounted 

for using the equity method. The portfolio is classified as available-for-sale securities and is measured at fair value with changes 

in fair value recognized in Other comprehensive income. Investrnent income is recognized when the right to cash flows has 

been established. Fair value of the investment is estimated based on valuation model techniques for non-marketable securities. 

When the estimated fair value of the investment is below Hydro's cost, and the difference is significant or prolonged, the 

impairment is recognized in the income statement. Any accumulated reduction in fair value previously recognized in Other 

comprehensive income is reclassified to the income statement. 

Financial liabilities 
Financial liabilities represent a contractual obligation by Hydro to deliver cash in the future, and are classified as either short or 

long-term. Financial liabilities include financial instruments used for cash-flow hedges, financial derivatives, commodity 

derivative contracts and other financial liabilities. Financial liabilities, with the exception of derivatives, are initially recognized 

at fair value including transaction costs directly attributable to the transaction and are subsequently measured at amortized cost. 

Financial liabilities are derecognized when the obligation is discharged through payment or when Hydro is legally released from 

the primary responsibility for the liability. 

Derivative instruments 
Derivative instruments are marked-to-market with the resulting gain or loss reflected in the income statement, except when the 

instruments meet the criteria for cash flow hedge accounting. Derivatives, including hedging instruments and embedded 

derivatives with expected cash flows within twelve months from the balance sheet date, or held solely for trading are classified as 

short-term. Instruments with expected cash flows more than 12 months after the balance sheet date are classified as short and 

long-term based on the timing of the estimated cash flows. 

Derivative contracts are presented gross on the balance sheet unless contract terms include the possibility to settle the contracts 

on a net basis and Hydro has the intention and ability to do so. The ability to settle net is conditional on simultaneous 

offsetting cash-flows. 

Physical commodity contracts are evaluated on a portfolio basis. If a portfolio of contracts contains contracts of a similar nature 

that are settled net in cash, or the assets are not intended for own use, the entire portfolio of contracts is recognized at fair value 

and classified as derivatives. Physical commodity contracts that are entered into and continue to be held for the purpose of the 

receipt or delivery of the commodity in accordance with Hydro's expected purchase, sale or usage requirements (own use) are 

not accounted for at fair value. Commodity purchase contracts are generally considered to be the primary source for usage 

requirements. Hydro's own production of such commodities, for instance electricity, is considered to be available for use or sale 

at its discretion unless relevant concessions contains restrictions for use. 

Derivative commodity instruments are marked-to-market with their fair value recorded in the balance sheet as either assets or 

liabilities. Adjustments for changes in the fair value of the instruments are reflected in revenue and/or cost. 

Forward currency contracts and currency options are recognized in the balance sheet and measured at fair value at each balance 

sheet date with the resulting gain or loss recorded in Financial expense. 

Interest income and expense relating to swaps are netted and recognized as income or expense over the life of the contract. 

Hedge accounting is applied when specific hedge criteria are met, including documentation of the hedge relationship. The 

changes in fair value of the hedging instruments are offset in part or in full by the corresponding changes in the fair value or 

cash flows of the underlying hedged exposures. Gains and losses on cash flow hedging instruments are recognized in Other 

comprehensive income and deferred in the Hedging reserve in Other components of equity until the underlying transaction is 

recognized in the income statement. Deferred gains and losses relating to forecasted hedged transactions that are no longer 

expected to occur are immediately recognized in the income statement. Any amounts resulting from hedge ineffectiveness are 

recognized in the current period's income statement. 

An embedded derivative is bifurcated and accounted for as a separate financial instrument, provided that the economic 

characteristics and risks of the embedded derivative are not closely related to those of the host contract, a separate instrument 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note I - Significant accounting policies and reporting entity 

with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative, and the host contract is not 
accounted for at fair value. Embedded derivatives are classified both in the income statement and on the balance sheet based on 
the risks in the derivatives' underlying. 

Income taxes, current and deferred 
Taxes payable is based on taxable profit for the year which excludes items of income or expense that are taxable or deductible in 
other years. Taxable profit also excludes items that are never taxable or deductible. Hydro's liability for current tax is calculated 
using tax rates that have been enacted or substantively enacted as of the balance sheet date. 

Deferred income tax expense is calculated using the liability method in accordance with IAS 12 Income Taxes. Deferred tax 
assets and liabilities are classified as non-current in the balance sheet and are measured based on the difference between the 
carrying value of assets and liabilities for financial reporting and their tax basis when such differences are considered temporary 
in nature. Temporary differences related to intercompany profits are deferred using the buyer's tax rate. Deferred tax assets are 
reviewed for recoverability every balance sheet date, and the amount probable of recovery is recognized. 

Deferred income tax expense represents the change in deferred tax asset and liability balances during the year except for the 
deferred tax related to items recognized in Other comprehensive income or resulting from a business combination or disposal. 
Changes resulting from amendments and revisions in tax laws and tax rates are recognized when the new tax laws or rates 
become effective or are substantively enacted. Uncertain tax positions are recognized in the financial statements based on 
management's expectations. 

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is a legally enforceable right to set off current tax assets against current 
tax liabilities, when they relate to income taxes levied by the same taxation authority, and when the Group intends to settle its 
current tax assets and liabilities on a net basis. 

Deferred taxes are not provided on undistributed earnings of subsidiaries when the timing of the reversal of this temporary 
difference is controlled by Hydro and is not expected to happen in the foreseeable future. This is applicable for the majority of 
Hydro's subsidiaries. 

Share-based compensation 
Hydro accounts for share-based compensation in accordance with IFRS 2 Share-based Payment. Share-based compensation 
expense is measured at fair value over the service period and includes social security taxes that will be paid by Hydro at the 
settlement date. All changes in fair value are recognized in the income statement. 

Employee benefits and post-employment benefits 
Payments to employees, such as wages, salaries, social security contributions, paid annual leave, as well as bonus agreements are 
accrued in the period in which the associated services are rendered by the employee. 

Post-employment benefits are recognized in accordance with IAS 19 Employee Benefits. The cost of providing pension benefits 
under a defined benefit plan is determined separately for each plan using the projected unir credit method. Past service costs are 
recognized in the income statement on a straight-line basis over the remaining vesting period. Past service cost related to 
benefits that are already vested are recognized immediately. Net  cumulative actuarial gains and losses in excess of the greater of 
10 percent of the benefit obligation (before deducting plan assets) and 10 percent of the fair value of any plan assets are 
recognized in the income statement over the remaining service period of active plan participants. When the number of active 
plan participants is negligible as compared to the number of inactive plan participants, then the excess cumulative actuarial gain 
(loss) is fully recognized at the beginning of the following year. The funded status of a defined benefit pension plan is measured 
as of December 31, and disclosed in note 32 Employee retirement plans. 

Contributions to defined contribution plans are recognized in the income statement in the period in which they accrue. Multi-
employer defined benefit plans where available information is insufficient to use defined benefit accounting are accounted for 
as if the plan were a defined contribution plan. 

Segrnent information 
Hydro identifies its reportable segments and discloses segment information under IFRS 8 Operating Segments. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 2 - Changes in accounting principies and new pronouncements 

Note 2 - Changes in accounting principies and new pronouncements 

New pronouncements 
As of the date of authorization of these financial statements, the following standards, amendments and interpretations relevant 

to Hydro have been issued by the IASB. 

Standards to be implemented in 2013: 

• IFRS 13 Fair Value Measurement; effective date January 1, 2013. 

• IAS 19 Employee Benefits (as revised in 2011); effective date January 1,2013. 

• IFRIC 20 Stripping Cost in the Production Phase of a Surface Mine; effective date January 1,2013. 

Standards to be implemented in 2014 or later years: 

• IFRS 10 Consolidated Financial Statements; effective date January 1, 2013 (EU: January 1,2014). 

• IFRS 11 Joint Arrangements; effective date January 1, 2013 (EU: January 1, 2014). 

• IFRS 12 Disclosures of Interests with Other Entities; effective date January 1,2013 (EU: January 1,2014). 

• IAS 27 Separate Financial statements (as revised in 2011); effective date January 1, 2013 (EU: January 1, 2014). 

• IAS 28 Investments in Associates and Joint Ventures (as revised in 2011); effective date January 1, 2013 (EU: January 1, 

2014). 

• IFRS 9 Financial Instruments - Classification and Measurement; effective date January 1, 2015. 

As of the date of issue of Hydro's financial statements, ali of the new pronouncements to be implemented in 2013 were 

endorsed by the EU. 

The implementation of IAS19R will impact how post employment benefits including pensions are measured and presented in 

the financial statements. The main effects are that ali measurement changes are immediately recognized in the balance sheet 

with the effect reflected in Other Comprehensive Income. Further, a net interest cost is calculated based on the funded status 

of the plan at the beginning of the year. The interest is determined by reference to the market yield on high quality corporate 

bonds where a deep market for such bonds exists (including Norway, the Euro zone and the UK). Hydro has elected to classify 

the net interest component as Financial expense. The amended standard is expected to result in decreased recognized net 

pension obligation by about NOK 2.3 billion for Hydro's continuing operations. For Hydro's assets held for sale the expected 

effect is a decrease in net pension liabilities of about NOK 0.3 billion. There will also be changes in certain equity accounted 

investments. The changes are expected to result in a credit to equity on an after tax basis of about NOK 1.6 billion as of 

December 31, 2012. The pension cost included in EBIT for 2012 is expected to be about NOK 140 million lower compared 

to the previous principie, the expected charge to financial expense will be about NOK 280 million, and the credit to Other 

Comprehensive Income for 2012 is expected to be NOK 2.4 billion after tax. 

Hydro is in the process of assessing its associates, joint ventures, jointly owned assets and part-owned subsidiaries to classify 

each investment under IFRS 10, IFRS 11 and IAS 28. Our preliminary assessment indicates that a few investments will be 

accounted for differently and the change will have limited impact on Hydro's financial statements. Hydro is also in the process 

of evaluating the potential accounting impact of IFRS 9. 

Note 3 - Basis of presentation and measurement of fair value 

Basis of presentation 
The financial statements have been prepared on a historical cost basis except for certain assets, liabilities and financial 

instruments, which are measured at fair value. Preparation of financial statement including note disclosures requires 

management to make estimates and assumptions that affect amounts reported. Actual results may differ. See note 4 Critical 

accounting judgment and key sources of estimation uncertainty. 

Presentation and classification of items in the financial statements is consistent for the periods presented. Gains and losses on 

disposal of non-current assets are presented net, as well as expenditures related to provisions that are reimbursed by a third 

party. However, insurance compensation is reported on a gross basis. 

The functional currency of Norsk Hydro ASA is the Norwegian krone (NOK). The Hydro group accounts are presented in 

NOK. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 3 - Basis of presentation and measurement offair value 

As a result of rounding adjustments, the figures in one or more columns included in the financial statements may not add up to 
the total of that column. 

Net present value 
Interest rates used for calculating net present values are rounded to the nearest 25 basis points. 

Measurement of fair value 
For both financial statement measurement and note disclosure, fair value is estimated using inputs which are to varying degrees 

objectively observable. Certain items are valued on the basis of quoted prices in active markets for identical assets or liabilities, 

others are valued on the basis of inputs that are derived from observable prices, while certain positions are valued on the basis of 

judgmental assumptions that are to a limited degree or not at ali based on observable market data. 

Financial instruments 
The estimated fair value of Hydro's financial instruments is based on market prices and valuation methodologies. Valuations 

are made with the objective to include relevant factors that market participants would consider in setting a price, and to apply 

accepted economic and financial methodologies for the pricing of financial instruments. References for less active markets are 

carefully reviewed to establish relevant and comparable data. Extrapolations and other accepted valuation techniques are 

employed in periods with few or no transactions. 

Hydro's credit spread for similar liabilities is used when determining the fair value of financial instruments where Hydro is net 

liable. Hydro determines the appropriate discount factor and credit spread for financial assets based on both an individual and 
portfolio assessment. 

Marketable and non-marketable equity securities 
Fair value for listed shares is based on quoted market prices as of the balance sheet date. Fair value for unlisted shares is 

calculated based on commonly accepted valuation techniques utilizing significant unobservable data. If fair value cannot be 

measured reliably unlisted shares are recognized at cost. 

Derivatives 
Fair value of financial derivatives is estimated as the present value of future cash flows, calculated by reference to quoted swap 

price curves and exchange rates as of the balance sheet date. 

Fair value of commodity derivatives is measured as the present value of future cash flows, calculated using forward curves and 

exchange rates as of the balance sheet date. Estimates from brokers and extrapolation techniques are applied for non-quoted 

periods to achieve the most relevant forward curve. In addition, when deemed appropriate, correlation techniques between 

commodities are applied. Options are revalued using appropriate option pricing models and credit spreads are applied where 

deemed to be significant. 

Embedded derivatives 
Hydro measures embedded derivatives that are separated from the host contract by comparing the forward curve at contract 

inception to the forward curve as of the balance sheet date. Changes in the present value of the cash flows related to the 

embedded derivative are recognized in the balance sheet and in the income statement. Forward curves are established as 

described above under Derivatives. For contracts that contam n embedded caps or floors, Asian option valuation models are used. 

Note 4 - Critical accounting judgment and key sources of estimation uncertainty 
The application of accounting policies require that management make estimates and judgments in determining certain 

revenues, expenses, assets, and liabilities. The following accounting policies represent areas that are considered more critical, 

involving a higher degree of judgment and complexity. 

Impairment of non-current assets 
IAS 36 requires that Hydro assess conditions that could cause an asset to become impaired and to test recoverability of 

potentially impaired assets. These conditions include internai and externai factors such as Hydro's market capitalization, 

significant changes in Hydro's planned use of the assets ora significant adverse change in the expected prices, sales volumes or 

raw material cost. Each Cash Generating Unit (CGU) or individual asset is reviewed for impairment indicators. Most of 

Hydro's assets are assigned to CGUs. The identification of CGUs involves judgment, including assessment of where active 

markets exist, and the levei of interdependency of cash inflows. For Hydro, the CGU is usually the individual plant, unless the 

asset or asset group is an integral part of a value chain where no independent prices for the intermediate products exist, a group 

of plants is combined and managed to serve a common market, or where circumstances otherwise indicate significant 

interdependencies. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 4- Critica! accounting judgment and key sources of estimation uncertainty 

If a loss in value is indicated, the recoverable amount is estimated as the higher of the CGU's fair value less cost to sei!, or its 

value in use. Directly observable market prices rarely exist for our assets, however, fair value may be estimated based on recent 

transactions on comparable assets, bids or other discussions of potential transactions involving the asset, or interna! models used 

by Hydro for transactions involving the same type of assets. Calculation of value in use is a discounted cash flow calculation 

based on continued use of the assets in its present condition, excluding potential exploitation of improvement or expansion 

potential. 

Determination of the recoverable amount involves management estimates on highly uncertain matters, such as commodity 

prices and their impact on markets and prices for upgraded products, development in demand, inflation and operating 

expenses. We use internal business plans, quoted market prices and our best estimate of commodity prices, currency rates, 

discount rates and other relevant information. A detailed forecast is developed for a period of three to five years with 

projections thereafter. Hydro does not include a general growth factor to volumes or cash flows for the purpose of impairment 

tests, however, cash flows are generally increased by expected inflation and market recovery towards previously observed 

volumes is considered. Estimated cash flows are discounted with a nominal risk adjusted discount rate. For further information 

about impairment tests, see note 13 Impairment of non-current assets. 

Financial instruments 
Certain commodity contracts are deemed to be financial instruments under IAS 39 or to contam n embedded derivatives which 

are required to be recognized at fair value, with subsequent changes in fair value impacting the income statement. Determining 

whether contracts qualify as financial instruments at fair value involves evaluation of markets, Hydro's use of those instruments 

and historic or planned use of physically delivered products under such contracts. Determining whether embedded derivatives 

are required to be separated and accounted for at fair value involve assessing price correlations and normal market pricing 

mechanisms for relevant products and market places. Where no directly observable market prices exist, fair value is estimated 

through valuation models which rely on internai assumptions as well as observable market information such as forward curves, 

yield curves and interest rates. Market stability impacts the reliability of observed prices and other market information, and 

consequently, the extent of judgment necessary to estimate appropriate market prices for valuation purposes. Volatility also 

impacts the magnitude of changes in estimated fair value, which can be substantial, in particular on long-term contracts. 

Historically, financial and commodity markets have been highly volatile. 

Employee retirement plans 
Hydro provides both defined benefit employee retirement plans and defined contribution plans. A significant share is defined 

benefit plans. Measurement of pension cost and obligations under such plans require numerous assumptions and estimates that 

can have a significant impact on the recognized pension cost and obligation, such as future salary leveis, discount rates, 

turnover rate, and the rate of return on plan assets. 

The discount rate is based on the yield from high quality corporate bonds. Hydro provides defined benefit plans in several 

countries and in various economic environments that affects the actual discount rate applied. Around 70 percent of Hydro's 

defined benefit obligation (DBO) relates to Norway. The discount rate applied for Norwegian plans as of December 31, 2012 

was 3.75 percent, based on the yield on covered bonds issued in Norway. Previous years the discount rates were based on 

government bond yield as no deep market for high quality corporate bonds was deemed to exist. As the market for covered 

bond has developed in size and liquidity we currently deem this market to be sufficiently deep to serve as reference for the 

discount rate for our post employment benefit plans in Norway. The discount rate derived from covered bonds is about 1.5 

percentage points above the rate derived from government bonds, resulting in a reduction of the computed obligation of about 

NOK 2.3 billion at the end of 2012. Hydro's weighted average discount rate used is 3.3 percent for the main German plans. 

Hydro's weighted average discount rate at the end of 2012 was 0.4 percentage points above the rate used at the end of 2011 

mainly due to the change in reference market in Norway, increasing the discount rate used for those plans by 1.25 percentage 

points, and reduced interest rates in the Euro zone reducing the discount rates for those plans by about 1.5 percentage points. 

Assumptions for salary increase in the remaining service period for active plan participants are based on expected salary 

increases for each country or economic area. Hydro expects a somewhat lower salary increase for our Norwegian activities 

compared to the average development in Norway, based on the challenged profitability and international competition in our 

industry. 

Changes in these assumptions can influence the funded status of the plan as well as the net periodic pension cost. Hydro 

incurred an actuarial gain of NOK 2,600 million for the year, mainly resulting from increased discount rate in Norway and 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 4 - Critical accounting judgment and key sources of estimation uncertainty 

higher than estimated return on plan assets. Actual return on plan assets was NOK 497 million above the estimated return for 

the year. The DBO is sensitive to changes in assumed discount rates and assumed compensation rates. Based on indicative 

sensitivities, a 0.5 percentage point reduction or increase in the discount rate will increase or decrease the DBO in the range of 7 

percent, for 2012 this is around NOK 1.1 billion. A 0.5 percentage point reduction or increase in compensation rates for ali 

plan member categories will decrease or increase the DBO in the range of 10 percent, for 2012 around NOK 1.5 billion. The 

DBO is also sensitive to demographic assumptions. An indicative sensitivity for change in mortality assumptions indicates that a 

one year increase in expected life for each plan member increases the DBO with around 5 percent, for 2012 around NOK 0.8 
billion. 

Business combinations and goodwill 
In a business combination consideration, assets and liabilities are recognized at fair value, and any excess purchase price 

included in goodwill. Where Hydro had an existing ownership interest in the acquiree that interest is also reassessed to 

determine its acquisition date estimated fair value, resulting in the acquisition date gain or loss. In the businesses Hydro 

operates, fair values of individual assets and liabilities are normally not readily observable in active markets. This requires the 

use of valuation models to estimate the fair value of acquired assets and liabilities. Such valuations are subject to numerous 

assumptions including the useful lives of assets, replacement costs and the timing and amounts of certain future cash flows, 

which may be dependent on future commodity prices, currency rates, discount rates and other factors. 

In accordance with IAS 36, goodwill and certain intangible assets are reviewed at least annually for impairment. See discussion 

above about impairment of non-current assets relating to the determination of a CGU and valuation principies and 
methodologies. 

Contingencies, uncertain liabilities and environmen tal liabilities 
Liabilities that are uncertain in timing or amount are recognized when a liability arises from a past event and an outflow of cash 

or other resources is probable and can be reasonably estimated. Contingent liabilities are possible obligations where a future 

event will determine whether Hydro will be required to make a payment to settle the liability, or where the size of the payment 

cannot be determined reliably. Contingent liabilities are disclosed unless a future payment is considered remote. Evaluation of 

uncertain liabilities and contingencies requires judgment and assumptions regarding the probability of realization and the 

timing and amount or range of amounts that may ultimately be incurred. Such estimates may vary from the ultimate outcome 

as a result of differing interpretations of laws and the assessment of damages. Environmental liabilities and asset retirement 

obligations require interpretation of scientific and legal data, in addition to assumptions about probability and future costs. A 

discussion of Hydro's major contingencies is included in note 38 Contingent liabilities and contingent assets. 

Insurance and other compensation 
Hydro hos insurance contracts and certain other arrangements giving right to compensation for damage and/or losses. 

Compensation claims are recognized when it is deemed to be virtually certain that Hydro will receive a compensation under 

the contract. Such determination requires detailed analysis of the legal basis for the claim; any contingencies that are or may be 

raised by the liable party; evaluation of assessment from technical, legal or other third party experts; and other relevant 

information. To recognize such claims Hydro normally expect to have received either a confirmation from the liable party that 

the claim is valid and will be honored, or a confirmation from an externai expert that Hydro has a valid claim with no or 

remote risk of not being honored. The claim is measured at Hydro's best estimate of the amount to be received. 

Income tax 
Hydro calculates income tax expense based on reported income in the different legal entities. Deferred income tax expense is 

calculated based on the differences between the carrying value of assets and liabilities for financial reporting purposes and their 

respective tax basis that are considered temporary in nature. Valuation of deferred tax assets is dependent on management's 

assessment of future recoverability of the deferred benefit. Expected recoverability may result from expected taxable income in 

the future, planned transactions or planned tax optimizing measures. Economic conditions may change and lead to a different 

conclusion regarding recoverability. Tax authorities in different jurisdictions may challenge Hydro's calculation of taxes payable 

from prior periods. Such processes may lead to changes to prior periods' taxable income, resulting in changes to income tax 
expense in the period of change. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 5- Significant subsidiaries and changes to the consolidated group 

Note 5 - Significant subsidiaries and changes to the consolidated group 
There were no significant changes to the group during 2012. 

The Hydro groups continuing operations consists of about 100 companies in about 20 countries. Most subsidiaries are 100 

percent owned, directly or indirectly, by Norsk Hydro ASA. There are minority interests in some subsidiaries. The more 

significant ones are described below. 

Albras 
Hydro holds 51 percent of the shares in the Brazilian aluminium smelter Alumínio Brasileiro SA (Albras). The minority owner 

has significant influence on certain decisions in the entity, including operational and investment budgets. The minority 

interests in Albras amounted to NOK 3,226 million as of December 31, 2012. 

Slovalco 
Hydro holds 55 percent of the total shares and 60 percent of the voting interest in the Slovac smelter Slovalco a.s. The 

minority owner has significant influence on certain decisions in the entity, including operational and investment budgets. The 

minority interests in Slovalco amounted to NOK 867 million as of December 31, 2012. 

Alunorte 
Hydro holds 92 percent of the shares in the Brazilian alumina refinery Alumina do Norte do Brasil S.A. (Alunorte), an increase 

from 91 percent during 2012. The minority interests has limited influence on the operational decisions. The minority interests 

in Alunorte amounted to NOK 1,519 million as of December 31, 2012. 

Discontinued operations and Assets held for sale 
In October 2012 Hydro's Board of Directors decided to combine the Extruded Products activities with the Profiles and 

Building System, as well as extruded and welded tubes, of the Norwegain industrial group Orkla's fully-owned subsidiary Sapa. 

The new combined company, to be named Sapa, will be a 50/50 jointly controlled entity owned by Orkla and Hydro. The 

units to be contributed includes Hydro's Building systems activities, the Precision tubing activities and general extrusion 

activities, which comprises ali of the Extruded Products segment. Extruded Products have production facilities in Europe, 

North and South America, and China and seus such products as aluminium extrusion and semi fabricated products for the 

building and construction, transportation and engineered products industrial sectors. Hydro will continue to deliver metal 

products to Sapa at market prices after closing. The transaction is subject to clearance by competition authorities in several 

countries. Completion of the transaction is considered highly probable and is expected to take place in the first half of 2013. 

The Extruded Products business is reported as Assets held for sale as of mid October 2012. The results of operations in the 

businesses to be contributed to the jointly controlled entity are reported separately under the caption "Loss from discontinued 

operations" for the current and prior period. No interest expense related to loans is allocated to discontinued operations. Cash 

flows from discontinued operations are presented separately. In the balance sheet as of December 31, 2012, assets in the 

business to be disposed of and the related liabilities are reported as "Assets held for sale" and "Liabilities in disposal groups", 

respectively. The assets and related liabilities are carried at the lower of its value measured under the general principies, or its 

fair value as a disposal group. Prior period balance sheets are not reclassified. Other components of equity includes negative 

cumulative translation differences of NOK 804 million related to assets held for sale. 

Asset groups held for sale 

Amounts in NOK million 
December 31 

2012 	2011 

Current assets 4 750 
Noneurrent assets 4 684 
Total assets 9 435 

Current liabilities 782 
Noncurrent liabilities 2 612 
Assets held for sale, net 6 041 
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Summary of financial data for discontinued operations 

Amounts in NOK million 

FINANCIAL STATEMENTS 
Note 5 - Significant subsidiaries and changes to the consolidated group 

01.01 -31.12 
2012 2011 

Revenue and other income 17 598 20 019 
Share of the profit (loss) in equity accounted investments 18 16 
Depreciation, amortization and impairment 392 742 
Other expenses 17 637 19 533 
Loss before financial items and tax (413) (240) 

Financial income (expense), net (45) (40) 
Loss before tax (458) (280) 

income tax expense (70) (222) 

Loss from discontinued operations (528) (502) 

Net cash provided by (used in) operating activities 313 (155) 
Net cash used in investing activities (716) (470) 
Net cash provided by financing activities 123 9 
Foreign currency effects on cash (38) (11) 
Net cash used in discontinued operations (318) (627) 

Note 6 - Financial and commercial risk management 
Hydro is exposed to market risks from fluctuations in the price of commodities bought and sold, prices of other raw materiais, 

currency exchange rates and interest rates. Price volatility, which may be significant, can have a substantial impact on Hydro's 

results. Market risk exposures are evaluated based on a holistic approach in order to take advantage of offsetting positions and 

to manage risk on a net exposure basis. Natural hedging positions are established where possible and economically viable. 

Hydro uses financial derivatives to some extent to manage financial and commercial risk exposures. Hydro's main policy to 

manage market volatility is to keep a strong financial position. Hydro's market risk strategy is materially unchanged in 2012 

compared to previous years. 

Commodity price risk exposure 
Aluminium 
Hydro produces primary aluminium and fabricated aluminium products including remelting. Hydro also engages in sourcing 

and trading activities to procure raw materiais and primary aluminium for interna) use and for resale to externa! customers. 

These activities serve to optimize capacity utilization, reduce logistical costs and strengthen our market positions. 

Hydro enters into future contracts with the London Metal Exchange (LME) mainly for two purposes. The first is to achieve an 

average LME aluminium price on smelter production, matching the average customer pricing pattern. Second, because Hydro's 

downstream business, remelting, and the sale of third party products are based on margins above the LME price, Hydro hedges 

metal price exposure when entering into customer and supplier contracts with corresponding physical or derivative future 

contracts at fixed prices (back-to-back hedging). Hydro manages these exposures on a portfolio basis, taking LME positions 

based upon net exposures within given limits. Aluminium price volatility can result in significant fluctuations in earnings as the 

derivative positions are marked to their market value with changes to market value recognized in the income statement, while 

the underlying physical metal transactions normally are not marked-to-market, except for those included in trading portfolios. 

The majority of Hydro's LME contracts mature within one year. 

In order to secure cash flow or margins for specific projects or special circumstances, Hydro might enter into future contracts 

on a longer-term basis. In these cases, hedge accounting has normally been applied. See the section on cash flow hedges in note 

41 Derivative instruments and hedge accounting. 

Bauxite and alumina 
Hydro produces more alumina than is consumed in its primary aluminium production. In addition, Hydro has entered into 

long-term agreements to purchase alumina from third parties. The majority of purchase and sale of alumina are under contracts 

where the price is linked to the LME aluminium price, but material tonnages are also sold with reference to a spot market price 

index. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 6- Financial and commercial risk management 

Hydro is a producer and consumer of bauxite. Hydro's usage needs for bauxite are secured through long-term contracts as well 

as by own production. The purchasing contracts have links to the LME aluminium price and to alumina indexes. The risk 

associated with aluminium price links in contracts for bauxite and alumina is managed together with the market risk arising 

from changes in the aluminium price discussed above. 

Electricity 
Hydro is a large power consumer with a significant power production. Hydro's consumption is mainly secured through long- 

term contracts with power suppliers and through Hydro's own production in Norway. Hydro's own production is influenced 

by hydrological conditions which can vary significantly. The net power position in Norway is balanced out in the Nordic 

power market. In order to manage and mitigate risks related to price and volume fluctuations, Hydro utilizes physical contracts 

and derivatives including future contracts, forwards and options. Hydro also participares in trading activities within strict 

volume and risk limits. 

A significant part of Hydro's power purchase contracts are linked to aluminium prices in order to mitigate market price risk 

related to the sales of its aluminium products. These contract elements are separated from their host contracts and accounted 

for as derivatives. 

Other raw materiais 
Hydro is party to both long-term and short-term sourcing agreements for a range of raw materiais and services with both fixed 

and variable prices. Such agreements include pitch, petroleum coke, caustic, natural gas, coal, fuel ou l and freight. The number 

of purchasing agreements with prices linked to the price of other commodities such as aluminium is limited and the fair value 

exposure is considered to be immaterial. 

Foreign currency risk exposure 
The prices of Hydro's upstream products bauxite, alumina and primary aluminium, are denominated in US dollars. Margins 

for mid- and downstream products are mainly priced in US dollars and Euro. Further, the prices of major raw materiais used in 

Hydro's production processes, are quoted in US dollars in the international commodity markets. Hydro also incurs local costs 

related to the production, distribution and marketing of products in a number of different currencies, mainly Norwegian 

Krone, Brazilian Real, Euro, US dollar and Canadian dollar. 

Hydro's primary underlying foreign currency risk is consequently linked to fluctuations in the value of the US dollar versus the 

currencies in which significant costs are incurred. In addition, Hydro's results and equity are influenced by value changes for 

the functional currencies of the individual entities and the Norwegian Krone as the Group's presentation currency. 

To mitigate the US dollar exposure, Hydro's policy is to raise funding in US dollar. To reduce the effects of fluctuations in the 

US dollar and other exchange rates, Hydro also use foreign currency swaps and forward currency contracts from time to time. 

Interest rate exposure 
Hydro is exposed to changes in interest rates, primarily as a result of financing its business operations and managing its 

liquidity in different currencies. Cash and other liquid resources, as well as debt, are currently mainly held in Norwegian Krone 

and US dollars. The corresponding interest rate exposures are consequently related to Norwegian Krone and US dollar short-

term rates. 

Financial instruments and provisions are also exposed to changes in interest rates in connection with discounting of positions to 

net present value. See sensitivity analysis of financial instruments below. 

Sensitivity analysis 
In accordance with IFRS, Hydro has chosen to provide information about market risk and potential exposure to hypothetical 

loss from its use of derivative financial instruments and other financial instruments and derivative commodity instruments 

through sensitiviry analysis disclosures. The sensitivity analysis depicted in the tables below reflects the hypothetical gain/loss in 

fair values that would occur assuming a 10 percent increase in rates or prices and no changes in the portfolio of instruments as 

of December 31, 2012 and December 31, 2011, respectively. Effects shown below are largely also representative of reductions 

in rates or prices by 10 percent but with the opposite sign convention. Only effects that would ultimately be accounted for in 

profit and loss, or equity, as a result of a change in rates or prices are included. Ali changes are before tax. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 6- Financial and commercial risk management 

Gain/loss from 10 percent increase in 
Fair value as of 
December 31, 	Foreign currency exchange rates Commodity prices 	Interest 

Amounts in NOK million 	 2012 1) 	USD 	EUR 	Other Aluminium 	Other 	rates 	Other 

Derivative financial instruments 2)  
Other financial instruments 	 4 145 

	
(759) 
	

228 
	

82 
	

(6) 
	

40 
Derivative commodity instruments 	 (297) 

	
(295) 
	

2 
	

(2) 
	

(8) 	(149) 
	

(39) 
	

25 
Financial instruments directly to equity 	727 

	
150 
	

(15) 
	

213 	50 
	

(31) 
	

90 

Gain/loss from 10 percent increase in 
Fair value as of 

December 31, 	Foreign currency exchange rates Commodity prices 	Interest 
Amounts in NOK million 	 2011 1) 	USD 	EUR 	Other Aluminium 	Other 	rates 	Other 

Derivative financial instruments 	 27 
	

(75) 	(20) 
Other financial instruments 3) 	 7 890 

	
(572) 	285 
	

79 
	

(9) 	41 
Derivative commodity instruments 	 (1157) 

	
(490) 	1 
	

3 
	

(233) 	(266) 
	

(13) 	4 
Financial instruments directly to equity 5) 	1 052 

	
421 	3 
	

3 
	

231 
	

(42) 

1) The change in fair value due to price changes is calculated based on pricing formulas for certain derivatives, the Black-ScholesíTumbull-Wakeman models for options and the net 

present value of cash flows for certain financial instruments or derivatives. Discount rates vary as appropriate for the individual instruments. 
21 Includes mainly forward currency contracts. 
3) Includes cash and cash equivalents, investments in marketable securities, bank loans and other interest-bearing short-term debt and long-terrn debt. Trade payables and trade 
receivables are also included. 

4) Includes ali contracts with commodities as underlying, both financial and physical contracts, such as LME contracts and NASDAQ OMS Commodities Europe contracts, which are 
accounted for at fair value. 

5) Includes shares classified as available-for-sale and hedging derivatives. 

Hydro's management emphasizes that the above sensitivity analysis contains material limitations due to the necessarily 
simplified assumptions including: 

• Include only the effects of the derivative instruments discussed above and of certain financial instruments (see footnotes 

in the table above) which excludes ali related offsetting physical positions, contracts, and anticipated transactions. 
• No adjustments for potential correlations between the risk exposure categories, such as the effect of a change in a foreign 

exchange rate on a commodity price. 

• The unlikely assumption that ali rates or prices simultaneously move in directions that would have negative/positive 
effects on Hydro's portfolio of instruments. 

The above discussion about Hydro's risk management policies and the estimated amounts included in the sensitivity analysis 

relate to the balance sheet position as of December 31. Outcomes could differ materially based on actual developments in the 

global markets. The methods used by Hydro to analyze risks discussed above should not be considered projections of future 
events, gains or losses. 

Credit risk management 
Hydro manages credit risk by setting counterparty risk limits and establishing procedures for monitoring exposures and timely 

settlement of customer accounts. Hydro is siso monitoring the financial performance of key suppliers in order to reduce the 

risk of default on operations and key projects. Our overall credit risk exposure is reduced due to a diversified customer base 

representing various industries and geographic arcas. Enforceable netting agreements, guarantees, and credit insurance, siso 
contribute to a lower credit risk. 

Credit risk arising from derivatives is generally limited to net exposures. Exposure limits are established for financial institutions 

relating to current accounts, deposits and other obligations. Credit risk related to commodity derivatives is limited by 

settlement through commodity exchanges. Current counterparty risk related to the use of derivative instruments and financial 
operations is considered limited. 

Liquidity risk 
Volatile commodity prices and exchange rates as well as fluctuating business volumes and inventory leveis can have a substantial 
effect on Hydro's cash positions and borrowing requirements. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 6- Financial and commercial risk management 

To fund cash deficits of a more permanent nature Hydro will normally raise long-term bond or bank debt in available markets. 

A committed credit facility from banks amounting USD 1.7 billion, maturing in 2014, remained undrawn. During 2012, 

Hydro issued a NOK 1.5 billion bond maturing in 2019. 

Hydro has obtained bank guarantees to cover daily cash settlements for unrealized positions held toward electricity or 

commodity exchanges. 

Repayments of long-term debt are disclosed in note 30 Long-term debt. Further, ali other financial liabilities, such as trade 

payables, with the exception of derivatives, have a final maturity date within one year. An overview of estimated gross cash 

flows from derivatives accounted for as liabilities and assets is presented below. Many of these assets and liabilities are offset by 

cash flows from contracts not accounted for as derivatives. 

Expected gross cash flow from derivatives accounted for as financial liabilities and financial assets, respectively, as of end of 

year: 

Amounts in NOK million 
December 31, 2012 

Lia bilities 	Assets 
December 31, 2011 

Lia bilities 	Assets 

2012 (711) 741 
2013 (403) 525 (52) 63 
2014 (568) 629 2 
Total (971) 1 154 (763) 806 

The cash-flows above are to a large extent subject to enforceable netting agreements reducing Hydro's exposure substantially. 

For additional information on contracts accounted for at fair value, see note 41 Derivative instruments and hedge accounting. 

Note 7 - Operating and geographic segment information 
Hydro identifies its reportable segments and discloses segment information under IFRS 8 Operating Segments which requires 

Hydro to identify its segments according to the organization and reporting structure used by management. Operating segments 

are components of a business that are evaluated regularly by the chief operating decision maker for the purpose of assessing 

performance and allocating resources. Hydro's chief operating decision maker is the President and CEO. Generally, financial 

information is required to be disclosed on the same basis that is used by the CEO. 

Hydro's operating segments represent separately managed business areas with unique products serving different markets. 

Hydro's reportable segments are the six business arcas Bauxite & Alumina, Primary Metal, Metal Markets, Rolled Products, 

Extruded Products and Energy. Extruded Products are excluded from the reporting as the segment is held for sale and 

discontinued operations from October 15, 2012, see note 5 Significant subsidiaries and changes to the consolidated group. 

Bauxite & Alumina activities includes bauxite mining activities, production of alumina and related commercial activities, 

primarily the sale of alumina. 

Primary Metal includes primary aluminium production, remelting and casting activities. The main products are comprised of 

extrusion ingots, foundry alloys and sheet ingot. 

Metal Markets includes ali sales activities relating to products from our primary metal plants and operational responsibility for 

Hydro's stand-alone remelters as well as physical and financial metal trading activities. 

Rolled Products includes Hydro's rolling mills. The main products are comprised of aluminium foil, strip, sheet, and 

lithographic plate for application in such sectors as packaging, automotive and transport industries, as well as for offset printing 

plates. 

Energy includes operating and commercial responsibility for Hydro's power stations in Norway and energy sourcing for 

Hydro's world-wide aluminium operations. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 7- Operating and geographic segment information 

Other consist of Hydro's captive insurance company Industriforsikring, its industry parks, internai service providers and certain 

other activities. 

Operating segment information 
Hydro uses two measures of segment results, Earnings before financial items and tax - EBIT and EBITDA. EBIT is consistent 

with the same measure for the group, considering the principies for measuring certain intersegment transactions and contracts 

described below. Hydro defines EBITDA as Income (loss) before tax, financial income and expense, depreciation, amortization 

and write-downs, including amortization and impairment of excess values in equiry accounted investments. Hydro's definition 

of EBITDA may be different from other companies. 

Because Hydro manages long-term debt and taxes on a Group basis, Net income is presented only for the Group as a whole. 

Intersegment sales and transfers reflect arm's length prices as if sold or transferred to third parties at the time of inception of the 

internal contract, which may cover severa! years. Transfers of businesses or assets within or between Hydro's segments are 

reported without recognizing gains or losses. Results of activities not considered part of Hydro's main operations as well as 

unallocated revenues, expenses, liabilities and assets are reported together with Other under the caption Other and 

eliminations. 

The accounting policies used for segment reporting reflect those used for the Group with the following exceptions: Internal 

commodity contracts may meet the defmition of a financial instrument in IAS 39 or contam n embedded derivatives that are 

required to be bifurcated and valued at fair value under IAS 39. However, Hydro considers these contracts as sourcing of raw 

materiais or sale of own production, and accounts for such contracts as executory contracts. Certain other internai contracts 

may contam n lease arrangements that qualify as a capital lease. However, the segment reporting reflects the responsibility 

allocated by Hydro's management for those assets. Costs related to certain pension schemes covering more than one segment 

are allocated to the operating segments based either on the premium charged or the estimated service cost. Any difference 

between these charges and pension expenses measured in accordance with IFRS, as well as pension assets and liabilities are 

included in Other and eliminations. 

The following tables include information about Hydro's operating segments. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 7- Operating and geographic segment information 

Share of the profit (loss) in 
equity accounted 

Extemal revenue 	Internai revenue 	 investments 
Amounts in NOK million 
	 2012 	2011 	2012 	2011 	2012 	2011 

Bauxite & Alumina 	 8 459 	8 595 	4 806 	5 876 	 6 
Primary Metal 	 4 479 	4 462 	22 210 	30 258 	(324) 	13 
Metal Markets 	 28 960 	33 363 	10 971 	15 362 	 - 
Rolled Products 	 20 000 	21 392 	 80 	(95) 	(67) 	(76) 
Energy 	 2 095 	3 424 	2 595 	2 969 	 (2) 	15 
Other and eliminations 	 187 	264 	(40 663) 	(54 369) 	(61) 	(235) 
Total 	 64 181 	71 500 	 (453) 	(276) 

	

Earnings before financial 	Depreciation, amortization 
items and tax (EBIT) 1) 	and impairment 	 EBITDA 

Amounts in NOK million 
	 2012 	2011 	2012 	2011 	2012 	2011 

Bauxite & Alumina 	 (783) 	5 846 	1 750 	1 580 	967 	7 438 
Primary Metal 	 (1 275) 	1 265 	3 026 	3 136 	1 768 	4 421 
Metal Markets 	 135 	457 	174 	101 	309 	557 
Rolled Products 	 791 	 66 	401 	399 	1 245 	519 
Energy 	 1 448 	2 550 	129 	132 	1 577 	2 685 
Other and eliminations 	 116 	(116) 	63 	69 	218 	109 
Total 	 432 	10 068 	5 544 	5 416 	6 083 	15 730 

Noneurrent assets 	 Total assets 	 Investments 3)  
Amounts in NOK million 
	 2012 	2011 	2012 	2011 	2012 	2011 

Bauxite & Alumina 	 37 974 	43 603 	42 208 	48 895 	1 430 	36 865 
Primary Metal 	 26 790 	33 133 	33 927 	42 138 	1 023 	9 505 
Metal Markets 	 880 	1 165 	6 038 	8 079 	 37 	103 
Rolled Products 	 4 961 	4 636 	11 811 	12 059 	405 	435 
Extruded Products 	 - 	4 653 	 10 497 	 - 
Energy 	 4 863 	5 420 	5 717 	6 436 	430 	564 
Other and eliminations 	 1 492 	1 758 	7 415 	4 449 	 56 	39 
Total continued operations 	 76 959 	94 368 	107 117 	132 554 	3 382 	47 510 
Classified as held for sale 	 9 435 	 - 
Total 
	

116 552 	132 554 

1) Total segment Earnings before financial items and tax is the same as Hydro group's total Earnings before financial items and tax. Financial income and financial expense are not 

allocated to the segments. There are no reconciling items between segment Earnings before financial items and tax to Hydro Earnings before financial items and tax. Therefore, a 

separate reconciliation table is not presented. 

2) Total assets exclude intemal cash accounts and accounts receivables related to group relief. 

3) Additions to property, plant and equipment plus long-temi securities, intangible assets, long-term advances and investments in equity accounted investments. Excludes investments 
in discontinued operations. investments 2011 include investments related to the acquisition of Vale Aluminium with NOK 35,321 million for Bauxite & Alumina and NOK 8,055 million for 
Primary Metal. 

The identification of assets, long-lived assets and investments is based upon location of operation. Included in long-lived assets 

are investments in equity accounted investments; property, plant and equipment (net of accumulated depreciation) and non-

current financial assets. 

Operating revenues are identified by customer location. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 7- Operating and geographic segrnent information 

Amounts in NOK million 
Revenue 

2012 2011 
Noneurrent assets 

2012 	2011 
Investments 
2012 2011 

Norway 2 880 4 326 15 593 16 749 1 079 1 122 

Germany 9 957 10 592 4 374 5 048 321 345 
Great Britain 4 442 4 233 209 264 3 11 
Italy 2 506 3 323 239 407 17 18 
Spain 2 069 2 298 57 567 2 7 
France 1 703 1 949 38 655 4 7 
Poland 1 655 1 911 111 - 
The Netherlands 1 459 1 554 488 569 84 53 
Austria 1 028 1 343 194 - 
Other 4 211 5 432 1 099 1 924 77 66 
Total EU 29 030 32 635 6 504 9 739 508 506 

Switzerland 3 715 7 840 238 366 2 
Other Europe 3 083 3 068 - 
Total Europe 38 708 47 869 22 335 26 853 1 587 1 630 

USA 5 199 4 949 323 1 230 7 22 
Canada 166 250 1 475 1 670 74 89 
Brazil 1 883 1 218 43 948 53 118 1 644 45 014 
Other Americas 749 381 117 - 10 
Qatar 1 596 1 484 7 978 8 852 _ 306 
Other Asia 14 393 13 879 126 471 6 18 
Australia and New Zealand 1 105 1 133 773 2 057 62 424 
Africa 383 338 
Total outside Europe 25 473 23 631 54 624 67 515 1 795 45 882 
Total continued operations 64 181 71 500 76 959 94 368 3 382 47 510 

Note 8 - Other income 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Gain on sale of property, plant and equipment 47 74 
Gain on previous ownership interests in acquired subsidiaries 1)  4 222 
Gain on sale of subsidiaries, associates and jointly controlled entities 47 1 126 
Revenue from utilities 2)  128 131 
Rental revenue 303 314 
Other3 328 281 
Other income, net 853 6 147 

1) Remeasurment gain on the previous ownership interests in Alunorte and CAP. 
2) Revenue from utilities include quay structures, pipe network, tank terminal, process water and ghd rental. 
3) Other includes govemment grants, royalties, insurance compensation and settlements of pre-existing relationships in acquired entitles. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 9- Raw material and energy expense 

Note 9 - Raw material and energy expense 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Raw material expense and production supplies 40 929 42 694 
Change in inventories own production 404 (91) 
Writedowns of inventories 239 152 
Reversals of writedowns of inventory (13) (1) 
Raw material and energy expense 41 559 42 753 

Raw material expense and production supplies include effect of commodity derivative instruments. See note 41 Derivative 

instruments and hedge accounting. 

Note 10 Board of Directors' statement on Management remuneration 

Board of Directors' statement on Management remuneration 
The statement on the remuneration of the company's Chief Executive Officer (CEO) and other members of the Corporate 

Management Board has been prepared in accordance with the provisions of the Norwegian Public Limited Companies Act, the 

Norwegian Accounting Act and the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance. 

Guidelines for management remuneration 
Hydro's guidelines for the remuneration of the company's CEO and other members of the Corporate Management Board 

reflect Hydro's global human resources policy, whereby "Hydro shall offer its employees an overall compensation package that is 

competitive and in une with good industry standards in the country in question. Where appropriate this package should include, in 

addition to the base salíny, also a performance-based incentive that overall shall reflect individual pelformance." 

Process for determination of remuneration 
The Board of Directors has appointed a separate compensation committee consisting of the board chairman and two 

shareholder-elected board members, as well as one employee representative. The CEO normally participares in the committee's 

meetings unless the committee is considering issues regarding the CEO. Other representatives of senior management may 

attend meetings if requested to do so. 

The committee functions as an advisory body for the Board of Directors and the CEO and is responsible primarily for: 

• Making recommendations to the Board of Directors based on the committee's annual evaluation of the principles and 

systems underlying the remuneration of the CEO and other members of the Corporate Management Board. 

• Making recommendations to the Board of Directors based on the committee's annual evaluation of the overall 

remuneration of the CEO, including the annual basis for bonus payments and bonus payments actually made. 

• Assisting the CEO by consulting on the remuneration of the other members of the Corporate Management Board. 

Key principies for determination of remuneration during the coming financial year 
The following statement regarding the remuneration of members of the Corporate Management Board will be presented for an 

indicative vote to the annual shareholders' meeting to be held in May 2013. The Board of Directors proposes that the 

guidelines set forth below shall apply for 2013 and up until the annual shareholders' meeting in 2014. 

The remuneration of members of the Corporate Management Board shall reflect ar ali times the responsibility of the CEO and 

the other members of the Corporate Management Board for the management of Hydro, taking into account the complexity 

and breadth of the company's operations, as well as the growth and sustainability of such operations. The determination of the 

levei of the total compensation package will be, first and foremost, based on being competitive, but not a wage leader, within 

the relevant labour markets, while at the same time reflecting Hydro's international focus and presence. The Board will thus 

continue the practice from recent years with regard to moderation in executive remuneration, which in the Board's view reflects 

the expectations in this arca. 

Hydro attaches importance to transparency and to ensuring that remuneration arrangements are developed and implemented 

in accordance with principies for good corporate governance. 

The total remuneration of the CEO and other members of the Corporate Management Board will consist of a fixed package of 

salary and benefits supplemented by performance-based bonuses, share-based long-term incentive plans, employee share plans, 

pension and insurance arrangements and severance pay. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 10 Board of Directors' statement on Management remuneration 

Fixed remuneration The fixed remuneration provided to members of the Corporate Management Board includes a base salary 
(which is the main element of remuneration) and benefits in kind such as a company car or car allowance, a telephone, 
newspapers and other similar benefits. The base salaries of individual members of the Corporate Management Board are 
evaluated annually in light of the complexity and responsibility of the relevant employee's role and his or her contribution, 
qualifications and experience, together with conditions in the labor market and general salary trends. 

Bonus The maximum annual performance-based bonus payable to the GEO is equal to 50 percent of his or her annual base 
salary. The maximum annual performance-based bonus payable to any other member of the Corporate Management Board is 
equal to 40 percent of his or her annual base salary. The Board of Directors evaluates and determines annually the bonus 
system for the GEO and members of the Corporate Management Board. The bonus parameters are established as part of the 
annual business-planning process. The Board of Directors is concerned to ensure that bonus parameters are ambitious and 
balanced, and they reflect the varied nature of Hydro's operations. The annual bonus shall reflect (a) achievements in relation 
to pre-defined financial targets, (b) achievements of operational and organizational key performance indicators (KPIs) 
including targets relating to safety and environment (HSE) and corporate social responsibility (CSR), and (c) compliance with 
and the promotion of Hydro's core values ("The Hydro Way"). The targets are established as part of the annual business-
planning process. Bonus payments to the GEO and the other members of the Corporate Management Board are dependent on 
Hydro achieving positive underlying earnings before interest and tax (EBIT), together with delivery of operational goals within 
pre-defined budgetary frameworks. Bonus payments are not taken into account when determining the basis for pensionable 
salary. 

Long Term Incentive The long-term incentive (LTI) consists of 30 percent or 25 percent of annual base salary payable, 
respectively, to the CEO and other members of the Corporate Management Board. LTI payments are dependent on Hydro 
achieving positive underlying earnings before interest and tax (EBIT) for the previous financial year. Recipients of LTI 
payments are required to invest the net amount received after tax in Hydro shares. Any such shares must be held for three years. 
Any holder of such shares who voluntarily terminates his or her employment during such three-year period must pay to the 
company an amount equal to the after-tax value of the shares at the date of such termination. The LTI arrangement is re-
evaluated annually. LTI payments are not taken into account when determining the basis for pensionable salary. 

Other share-based remuneration The GEO and other members of the Corporate Management Board are eligible to participate 
fully in Hydro's discounted employee share purchase plan on the same terms as ali other eligible employees (as described below 
in note 11 Employee and management remuneration). 

No share-based remuneration plans in the form of share options, or share appreciation rights (SARs), will be implemented. 

Pensions The pension scheme for new employees in Norway, including senhor management will be a defined contribution 
plan. In 2010 Hydro executed an internal pension reform through a transition in Norway to a defined contribution pension 
plan, whereby the existing defined benefit pension plan was closed to externally recruited new employees with effect from 
March 1, 2010. As of January 1, 2013 just under 30 percent of the employees in Norway have a the defined contribution plan. 
The defined contribution plan stipulates that 5 percent of salary between 1 to 6 G and 8 percent of salary between 6 and 12 G 
are paid into the plan. For salaries in excess of 12 G, 20 percent of the salary is allocated as a vested right. ("G" is the 
Norwegian National Insurance basic amount). In 2012 a new assessment of Hydro's current pension systems was initiated, 
including special arrangements for senhor executives. Conclusions from the assessment will be based on new legislation resulting 
from the work of the Norwegian Banking Law Commission. 

The CE0 and with one exception the other Norwegian members of the Corporate Management Board are members of 
Hydro's defined benefit pension plan. One member of the Corporate Management Board has the defined contribution plan. 

Based on a previously established scheme current Norwegian members of the Corporate Management Board have the right to 
retire at age 65 on a pension with 65 percent of pensionable income until age 67. This unfunded pension scheme was closed in 
2011. After the age of 67 regular pension plans apply (defined contribution or defined benefit). 

The GEO is in addition entitled to retire on a pension after reaching the age of 62. The Board of Directors may also require 
the GEO to do so. From the age of 62, defined pension benefits consist of 60 percent of the pensionable salary. After age 65, 
the rate of pension is 65 percent of the pensionable salary. A ceiling has been established regarding the CEO's pensionable 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 10 Board of Directors' staternent on Management remuneration 

earnings. Future salary increases will increase the CEO's pension basis up to a ceiling of NOK 5.5 million (such amount to be 

adjusted annually from the date in 2009 on which the GEO took up his appointment in accordance with the annual 

percentage changes in the National Insurance basic amount, "G"). Full pension entitlement is earned after 30 years' 

employment at Hydro. 

Corresponding early retirement arrangements were put in place during 2010 in respect of the then other Norwegian members 

of the Corporate Management Board. These arrangements have the effect that future salary increases will only increase the 

pension basis up to a ceiling equivalent to NOK 3.5 million on January 1, 2010 (such amount to be adjusted annually in une 

with the annual percentage changes in the National Insurance basic amount, "G"). These pensions also make the receipt of 60 

percent of the pensionable salary between the ages of 62 and 65 dependent on at least five years membership in the Corporate 

Management Board between the ages of 50 and 60. The established early retirement arrangement from 62 to 65 years does not 

apply to persons who are entitled to retire before reaching the age of 62 under a previous agreement or has been appointed to 

the Corporate Management Board 2012 or later. 

Insurance The CE0 and other members of the Corporate Management Board are covered by insurance arrangements 

applicable to ali Hydro employees with a rank of vice president or higher. 

Termination agreement In the event the CEO's employment is terminated before age 62 either unilaterally by Hydro or as the 

result of mutual agreement, the GEO has a contractual right to a notice period of six months, plus severance pay and other 

remuneration (excluding bonus and LTI payments) for a period of 12 months, but not beyond the age of 62. If the CE0 earns 

other income during such 12-month period, Hydro may under certain conditions reduce the CEO's severance pay. In the 

event of the CEO's voluntary resignation, the ordinary rules of the Norwegian Working Environment Act regarding 

termination of employment will apply. 

During 2010 corresponding arrangements were put in place regarding the other members of the Corporate Management 

Board, with the exception of one member who in accordance with a prior arrangement is already entitled to transfer to a less 

demanding role on reaching the age of 59 and to retire on reaching the age of 62. In respect of appointments to the Corporate 

Management Board in 2012 or later, severance pay will be paid for a period of six months following a six-month notice period. 

Members of the Corporate Management Board outside Norway Oliver Bell and Hans-Joachim Kock are employed by a 

foreign subsidiary. Their base salaries and other conditions of employment are determined in accordance with Hydro's global 

human resources policy and local industry standards. Certain special conditions apply with regards to Johnny Undeli's 

responsibilities in Brazil, but bis remuneration generally accords with those of other members of the Corporate Management 

Board. Undeli, Bell and Kock are covered by the LTI plan (described above) on the same terms as the other members of the 

Corporate Management Board. 

Key principies for determining remuneration during the previous financial year 
The remuneration of the CE0 and the members of the Corporate Management Board for the financial year 2012 was based in 

essence on the same guidelines as those described above. 

In July 2012, the Board of Directors decided to increase the CEO's base salary by 2.3 percent, from NOK 5,500,000 to NOK 

5,627,000 with effect from January I, 2012. 

The base salary of the other members of the Corporate Management Board (excluding GEO) increased in the annual salary 

adjustment by between 2.0 percent and 4.4 percent in 2012, with an average increase of 2.6 percent. 

Bonus payments for 2011 were determined and paid in 2012 on the basis of the principies described above (see also note 11 

Employee and management remuneration). 

Bonus payments for 2012 will be determined and paid in 2013 on the basis of the principies described above. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 11 - Employee and management remuneration 

Note 11 - Employee and management remuneration 
Corporate Management Board remuneration 
Corporate management board members' salaries, remuneration in kind, bonus, share based long term incentive for 2011 and 
2010 settled in 2012 and 2011, respectively, and the estimated increase in the value of their pension benefits, as well as any 
loans outstanding and Hydro share ownership as of December 31, 2012 and 2011 are shown in the table below. Hydro did not 
have any guarantees made on behalf of any of the corporate management board members during 2012 and 2011. 

Name 
Base 

salary 
1) 2) 

Maximum 
bonus 

potential 
1) 2) 

Salary 
1) 3) 

Remuneration paid 

	

In kind 	Bonus 

	

1) 3) 	1) 3) 

Longterm 
incentive 

plan (LTD 
1) 3) 

Out- 
Pension standing 

	

benefits 	loans 

	

1) 4) 	1) 5) 

LTI- 
shares  

allocated  

Hydro 
share 

ownership 
6) 

2012 
Svein Richard Brandtzwg 5 627 2 814 6 068 273 1 655 1 650 3 415 - 23 820 90 967 
Jorgen C. Arentz Rostrup7)  3 083 1 233 3 250 237 748 754 (3695) 10 881 34 083 
Johnny Undeli 6 272 1 264 6 652 218 770 773 1 758 - 11 152 24 584 
Hilde Aasheim 2 942 1 177 3 150 195 716 718 2 275 - 11 221 22 633 
Oliver Bell 3 969 1 587 3 976 119 928 997 3 129 - 16 043 30 458 
HansJoachim Kock 4 820 1 322 4 843 1 847 - 834 1 414 - 13 630 26 955 
Arvid Moss 2 743 1 097 2 905 253 676 666 2 807 - 10 219 86 476 
Wenche Agerup 2 628 1 051 2 766 223 638 591 1 102 - 9 243 30 180 
Kjetil Ebbesberg8)  2 611 653 2 800 218 615 640 920 - 10 009 17 042 
Tom Rotjer8)  2 721 680 2 943 234 641 667 2 209 9 829 39 975 

2011 
Svein Richard Brandtzwg 5 500 2 750 5 632 225 1 937 1 545 5 667 449 16 454 62 847 
Joirgen C. Arentz Rostrup 3 015 1 206 3 075 170 828 725 3 541 - 7 564 22 902 
Johnny Undeli 6 040 1 236 6 136 215 876 750 2 117 - 8 150 13 132 
Hilde Aasheim 2 870 1 148 2 962 230 835 690 2 451 - 7 048 11 112 
Kjetil Ebbesberg 2 560 1 024 2 643 184 766 618 1 534 - 6 979 8 033 
Oliver Bell 3 962 1 585 3 980 166 1 307 988 1 509 - 11 415 14 415 
Hansdoachim Kock 4 880 1 357 5 008 1 457 1 211 497 1 359 - 5 825 13 325 
Arvid Moss 2 665 1 066 2 705 209 764 644 3 042 - 7 136 75 957 
Tom Rotjer 2 668 1 067 2 808 178 730 648 3 177 - 6 896 29 846 
Wenche Agerup 2 570 1 028 2 603 182 645 489 2 785 230 5 100 20 637 

1) Amounts in NOK thousand. Amounts paid by subsidiarias outside Norway have been translated to NOK at average exchange rates for each year. 
2) Base salary is per December 31, or per the date of stepping down from the Corporate Management Board. Maximum bonus potential is for the year presented, and for the period as 
corporate management board member. Bonus, if any, will be paid in the following year. 
3) Salary is the amount paid to the individual during the year presented, and includes vacation pay. Remuneration-in-kind is the total of ai) non-cash related benefits received by the 
individual during the year presented and includes such items as the taxable portion of insurance premiums, car and mileage allowances and electronic communication items. Bonus is 
the amount paid in the year presented based on performance achieved and bonus potential for the year before, including bonus earned before the individuais joined the Corporate 
Management Board. The LTI plan benefit reflects gross (pre-tax) amounts. For corporate management board members on net salary employment contracts, benefits have been 
converted to the gross (pre-tax) amounts. 

4) The estimated change in the value of pension benefits reflects both the effect of earning an additional year's pension benefit and the adjustment to present value of previously 
earned pension rights. ft is calculated as the increase in the Defined Benefit Obligations (DBO) calculated with stable assumptions. As such, the number includes both the annual 
accrual of pension benefits and the interest element related to the total accrued pension benefit. For all individuais listed in the table, this is the estimated change from January 1 to 
December 31. 

5) The loans to corporate management board members, including dose familiy members, were extended under an employee benefit scheme applicable to all employees in Norway. 
Per December 31, 2012, no loans were outstanding. Per December 31, 2011, the loans to Svein Richard Brandtzwg had interest rates of 3.75 and 3.9 percent and repayment periods 
of six and eight years. The loan to Wenche Agerup had an interest rate of 7.25 percent and a repayment period of two years. The Ioans were repaid in 2012. 
6) Hydro share ownership is the number of shares held directly by the corporate management board member and any shares held by dose family members and controlled entities. 
Hydro share ownership for all corporate management board members is as of December 31. 
7) Jorgen C. Arentz Rostrup stepped down from the Corporate Management Board and lett Hydro as of February 15,2013. 
8) Kjetil Ebbesberg and Tom Rotjer stepped down from the Corporate Management Board as of August 15, 2012. 

Under the long term incentive for 2010 settled in 2012 and 2011, former corporate management board member Ola Sxter 
received 1,796 and 3,741 shares with a gross (pre-tax) value of NOK 162 thousand and NOK 338 thousand, respectively. 
Under the long term incentive for 2010 settled in 2011, former corporate board member Odd Ivar Biller received 2,222 shares 
with a gross (pre-tax) value of NOK 196 thousand. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 11 - Employee and management remuneration 

Effective March 30, 2009, Eivind Reiten stepped down as President and CEO, and left Hydro. He had a termination 

agreement with right to certain benefits (excluding bonus) for a three-year period, beginning March 30, 2009. In 2012 and 

2011, Reiten received a total remuneration of NOK 1,593 thousand and NOK 6,404 thousand, respectively. 

United Kingdom employee share-based compensation 
In 1988, Hydro established a stock option share purchase program for employees in the United Kingdom. The last options 

were granted in July 2002 and the program was operational until July 2012, when the last remaining options expired. No 

further options will be granted. During 2012 and 2011 no options were exercised. 

Employee sharepurchaseplan 
Hydro has established a share purchase plan for employees in Norway. The plan payout is based on share price performance, 

and whether the share price (adjusted for dividend paid) increases with at least 12 percent or not during the performance 

period. Employees are eligible to receive an offer to purchase shares under this plan if they were 1) employed by Norsk Hydro 

ASA or a more than 90 percent owned Norwegian subsidiary, and 2) employed as of December 31 through the final acceptance 

date of the share purchase offer. 

Compensation expense related to the 2011 performance measurement period was accrued and recognized over the service 

period of December 31, 2011 through March 31, 2012, the final acceptance date of the offer. In 2012 and 2011 the 

participation rates of eligible employees in the employee share purchase plan were 81 and 82 percent, respectively. Details 

related to the employee share purchase plan are given in the table below. 

Employee share purchase plan 
Performance measurement period 2012 2011 2010 

Total shareholder return performance target achieved <12% <12% <12% 
Employee rebate, NOK 2 500 2 500 2 500 
Employee rebate, percent 25% 25% 25% 

Share purchase plan compensation 2012 2011 
Award share price, NOK 33.25 46.01 
Number of shares issued, per employee 300 217 
Total number of shares issued to employees 981 300 759 283 
Compensation expense related to the award, NOK thousand 8 157 8 734 

Employee benefit expense 
The average number of employees for 2012 and 2011 was 22,172 and 22,595, respectively. As of year end 2012 and 2011 

Hydro employed 21,566 and 22,813 people, respectively. The average number of employees in continuing operations for 2012 

and 2011 was 13,138 and 13,083, respectively. As of year end 2012 and 2011, Hydro's continuing operations employed 

12,994 and 13,304 people, respectively. The specification of employee benefit expenses for 2012 and 2011 is given in the table 

below. 

Employee benefit expense 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Salary 5 814 5 769 
Social security costs 771 748 
Other benefits 418 26 
Net periodic pension cost (note 32) 591 607 
Total 7 593 7 150 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 12 - Depreciation and amortization expense 

Note 12 - Depreciation and amortization expense 

Specification of depreciation and amortization by asset category 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Buildings 612 686 
Machinery and equipment 4 070 4 077 
Intangible assets 117 164 
Depreciation and amortization from discontinued operations (355) (507) 
Depreciation and amortization expense 4 443 4 421 

Note 13 - Impairment of non-current assets 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Classification by asset category 

Impairment losses 
Property, plant and equipment 1 118 1 153 
Intangible assets 20 78 
Impairment from discontinued operations (37) (235) 
Total impairment of noneurrent assets 1 100 996 

Classification by segment 

Impairment losses 
Primary Metal 1 019 970 
Metal Markets 76 - 
Energy 5 21 
Other activities - 5 
Total impairment of noneurrent assets 1 100 996 

Ali Cash Generating Units (CGUs) or fixed assets that are not part of a CGU are reviewed for impairment indicators at each 
balance sheet date. Tests for impairment have been performed for the CGUs where impairment indicators have been identified. 
The recoverable amount for these units have been determined estimating the Value in Use (VIU) of the asset and if appropriate 
its fair value less cost to sei! (FV), and comparing the highest of the two against the carrying value of the CGUs. The 
calculation of VIU has been based on managemenes best estimate, reflecting Hydro's business planning process. The discount 
rates are derived as the weighted average cost of capital (WACC) for a similar business in the same business environment. For 
Hydro's businesses the pre tax nominal discount rate is estimated at between 10.25 and 13.5 percent (2011: 9-12 percent). 
Impairment losses have been recognized where the recoverable amount is less than the carrying value. 

Hydro Primary Metais Kurri Kurri plant in Australia was written down by NOK 970 million in 2011, following the decline in 
aluminium prices and uncertain market outlook, in combination with a strong Australian dollar. The recoverable amount was 
determined based on the VIU. In 2012, after management's decision to dose the production, the plant was written down by an 
additional NOK 1,019 million, to the planes FV. The FV was determined based on external valuation reports in addition to 
internai value assessments. 

Metal Markets' remelter in Taiwan was written down by NOK 76 million to the estimated FV prior to the sale of the activity. 

Goodwill and intangible assets with indefinite life are required to be tested annually, in addition to any tests required when 
impairment indicators are determined to be present. Hydro has elected to do the annual impairment test of goodwill in the 
fourth quarter. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 13 - Impairment of non-current assets 

Goodwill is allocated to CGUs or groups of CGUs as shown in the following table: 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Alunorte (Bauxite & Alumina) 2 811 3 310 
Remelters sector (Metal Markets) 228 244 
Extruded Products 747 
Total g oodwi II 3 040 4 301 

Goodwill in Bauxite & Alumina was allocated to a CGU consisting of the Alunorte alumina refinery, the main bauxite source 

Paragominas and certain related activities, all acquired in 2011. The recoverable amount has been determined based on a VIU 

calculation, and amounts to NOK 38 billion. The value exceeds the carrying value by about 20 percent. The calculation used 

cash flow projections in BRL based on business plans approved by management covering a five-year period. Cash flows have 

been estimated for the following 35 years based on the five-year detailed forecast period using Hydro's long-term assumptions 

for alumina prices and key raw material prices. Improvements expected from the currently implemented improvement 

programs and certain planned equipment replacements are included. Further improvements are not included in the cash flow 

forecasts. Production volumes are assumed to be stable through the period. Cash flows beyond the five-year period are inflated 

by the expected long-term inflation leveis. 

The main assumptions to which the test is sensitive are the expected sales price for alumina, the exchange rate between the US 

dollar and the Brazilian real and the discount rate. For the alumina sales price we have assumed price leveis equivalent to real-

term prices in the range of 350-375 US dollar per mt. Cash flows denominated in US dollars are translated to BRL at a stable 

rate equal to the exchange rate at year-end for the first five years, for future periods the exchange rate is translated with a rate 

development reflecting the inflation difference between international inflation and the higher expected Brazil specific inflation. 

The discount rate assumed is 13.5 percent, reflecting a nominal pre-tax discount rate. If one of the key parameters were 

changed with no changes to the other assumptions, the recoverable amount for the CGU would equal the carrying amount 

with a discount rate of 15.5 percent, a reduction of the alumina price of 5 percent, or a stronger BRL to USD by 7 percent over 

the entire 40-year period. 

For Metal Markets the impairment test on goodwill has been based on approved business plan for the next year, managements 

best estimate of cash flows for the following four years and extrapolated to a 15 years cash flow estimate, providing a VIU 

exceeding the carrying value. See note 4 Criticai accounting judgment and key sources of estimation uncertainty for additional 

information about impairment testing. 

Note 14 - Research and development 
Total expensed research and development cost was NOK 247 million in 2012 and NOK 248 million in 2011. Research and 

development activities are intended to make production of aluminium more efficient including further improving the 

operational and environmental performance of Hydro's electrolysis technology. A significant proportion of the means are also 

used for further developing the production processes and products within casting and alloy technology as well as rolled 

products. 

To the extent development costs are directly contributing to the construction of a fixed asset, the development costs are 

capitalized as part of the asset provided ali criteria for capitalizing the cost are met. Costs incurred during the preliminary 

project stage, as well as maintenance costs, are expensed as incurred. 

Note 15 - Operating leases 
Future minimum lease payments due under non-cancellable operating leases are as follows: 

Operating lease expense for office space, machinery and equipment amounts to NOK 328 million for 2012 and NOK 322 

million for 2011. 
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Less than 
Amounts in NOK million 	 1 year 

FINANCIAL STATEMENTS 
Note 15 - Operating leases 

1-5 years 	Thereafter 	Total 

Operating lease obligation 2012 	 290 
Operating lease obligation 2011 	 378 

1 201 	2 034 
1 414 	3 609 

3 525 
5 401 

Note 16 - Financial income and expense 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Interest income 286 256 
Dividends received and net gain (loss) on securities 133 (53) 
Financial income 418 203 

Interest expense (393) (348) 
Capitalized interest 15 1 
Net foreign exchange gain (loss) (280) (963) 
Other (108) (141) 
Financial expense (766) (1 451) 

Financial income (expense), net (348) (1 248) 

Note 17 - Income tax expense 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Income (loss) from continuing operations before taxes 
Norway 2 035 4 340 
Other countries (1 950) 4 480 
Total 85 8 819 

Current taxes 
Norway 820 1 335 
Other countries 408 517 
Current income tax expense 1 227 1 852 

Deferred taxes 
Norway 229 370 
Other countries (654) (653) 
Deferred tax expense (benefit) (424) (283) 

Total income tax expense (benefit) 803 1 569 

Components of deferred taxes 

Origination and reversal of temporary differences 302 (377) 
Benefit tax loss carryforwards (1 038) (335) 
Net change in unrecognized deferred tax assets 395 561 
Tax expense (benefit) allocated to Other components of equity (83) (132) 
Deferred tax expense (benefit) (424) (283) 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 17- Incarne tax expense 

Reconciliation of Norwegian nominal statutory tax rate to effective tax rate 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Expected income taxes at statutory tax rate i)  24 2 469 
Hydroelectric power surtax 2)  399 584 
Equity accounted investments 127 77 
Foreign tax rate differences (412) (356) 
Tax free income (99) (1 620) 
Losses, other tax benefits and deductions with no tax benefits, net 765 414 
bicorne tax expense (benefit) 803 1 569 
Effective tax rate 949.5% 17.8% 

1) Norwegian nominal statutory tax rate is 28 percent. 

2) A surtax of 30 percent is applied to taxable income, with certain adjustments, for Norwegian hydro-electric power plants. lhe surtax comes in addition to the normal corporate 
taxation. 

Note 18 - Short-term investments 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Bank, time deposits 3 050 
Equity securities 820 845 
Debt securities 433 456 
Other 40 479 
Total shortterm investments 4 343 1 780 

Note 19 - Accounts receivable 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Trade receivables 6 379 10 749 
Allowance for credit losses (85) (392) 
VAT receivables 791 880 
Other receivables 1 676 1 980 
Accounts receivable 8 761 13 217 

Note 20 - Inventories 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Raw materiais 3 957 6 103 
Work in progress 2 597 3 002 
Finished goods 3 130 5 052 
Inventories 9 685 14 157 

Raw materiais include spare parts. All amounts are net of any write-downs. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 21 - Other non-current assets 

Note 21 - Other non-current assets 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Non-marketable equity securities 918 1 052 
Other securities 536 536 
Employee loans 184 222 
Derivative instruments 498 450 
Prepaid taxes 3 262 4 090 
Other receivables 773 999 
Other non-current assets 6 170 7 348 

Note 22 - Property, plant and equipment 

Amounts in NOK million Land Buildings 

Machinery 
and 

equipment 
Plant under 
construction Total 

Cost 
December 31, 2010 933 15 871 42 968 984 60 754 
Acquisitions through business combinations 36 6 374 35 207 1 823 43 439 
Other additions - 148 1 262 2 733 4 144 
Disposals (1) (169) (660) - (831) 
Transfers 9 199 1 096 (1 305) - 
Foreign currency translation effect (5) (313) (1 760) (148) (2 226) 
December 31, 2011 971 22 109 78 114 4 087 105 280 

Additions 519 1 464 1 953 3 935 
Disposals (2) (152) (1 022) (13) (1189) 
Transfers (11) 443 1 860 (2293) - 
Assets classified as held for sale (299) (2 250) (6 901) (356) (9 807) 
Foreign currency translation effect (49) (1 274) (6 500) (477) (8 300) 
December 31, 2012 610 19 396 67 014 2 900 89 920 

Accumulated depreciation and impairment 
December 31, 2010 (1) (8258) (27 641) (5) (35 905) 
Depreciation for lhe year (686) (4 077) (4 763) 
Impairment losses (48) (272) (758) (75) (1153) 
Disposals 140 602 743 
Transfers (7) 7 - 
Foreign currency translation effect (6) 4 (7) (10) 
December 31, 2011 (49) (9090) (31 862) (88) (41 088) 

Depreciation for the year (612) (4 070) (4 682) 
lmpairment losses (4) (230) (887) 3 (1118) 
Disposals 72 932 1 004 
Transfers - (56) 56 
Assets classified as held for sale 47 1 374 5 135 6 556 
Foreign currency translation effect 3 254 1 354 4 1 615 
December 31, 2012 (2) (8230) (29 454) (26) (37 712) 

Carrying value 
December 31, 2011 922 13 019 46 252 3 999 64 192 
December 31, 2012 607 11 166 37 561 2 874 52 208 
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e FINANCIAL STATEMENTS 
Note 23 - Intangible assets 

Note 23 - Intangible assets 

Amounts in NOK million 

Intangible 
assets under 
development 

Capitalized 
software 
systems 

Mineral 
rights 

Other 
intangible 

assets Total 

Cost 
December 31, 2010 55 1 228 - 1 451 2 735 
Acquisitions through business combinations 74 1 113 1 855 3 043 
Other additions 33 46 - 94 173 
Disposals - (8) - (39) (47) 
Transfers (5) - - 5 - 
Foreign currency translation effect - (7) (46) (119) (172) 
December 31, 2011 84 1 334 1 067 3 247 5 731 

Additions 56 19 3 77 
Disposals (13) (4) (74) (90) 
Transfers (1) 1 - - - 
Assets classified as held for sale (20) (451) - (462) (933) 
Foreign currency translation effect - (55) (160) (304) (520) 
December 31, 2012 118 836 903 2 409 4 266 

Accumulated amortization and impairment 
December 31, 2010 - (797) - (1 003) (1 800) 
Amortization for the year 1)  - (108) (139) (247) 
Impairment loss - - (77) (78) 
Disposals - 7 - 5 12 
Foreign currency translation effect - 4 - 8 12 
December 31, 2011 - (895) - (1 207) (2 102) 

Amortization for the year 1)  - (87) (132) (220) 
Impairment loss - (1) - (19) (20) 
Disposals - 14 - 27 41 
Assets classified as held for sale - 259 - 358 617 
Foreign currency translation effect - 38 - 56 94 
December 31, 2012 - (672) - (917) (1 589) 

Canying value 
December 31, 2011 84 438 1 067 2 040 3 629 
December 31, 2012 118 163 903 1 492 2 677 

1) Amortization of a sourcing contract is reported as Raw material and energy expense in the income statement. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 24 - Goodwill 

Note 24 - Goodwill 

Amounts in NOK million 
Bauxite & 

Alumina 
Metal 

Markets 
Extruded 
Products Total 

Cost 
December 31, 2010 - 238 747 985 
Additions 3 499 3 499 
Foreign currency translation effect (189) 6 (183) 
December 31, 2011 3 310 244 747 4 301 

Assets classified as held for sale - (701) (701) 
Foreign currency translation effect (498) (16) (46) (560) 
December 31, 2012 2 811 228 3 040 

Carrying value 
December 31, 2011 3 310 244 747 4 301 
December 31, 2012 2 811 228 3 040 

See note 13 Impairment of non-current assets for information about the impairment testing of goodwill on an annual basis. 

Note 25 - Investments in associates 

Amounts in NOK million Alunorte Aluchemie 
SKS Pro- 

duksjon NorSun 
Ascent 

Solar Other Total 

December 31, 2010 6 724 565 338 120 135 265 8 148 
Investments - 
Change in longterm advances, net 10 (10) - 
Hydro's share of net income (loss) 21 14 20 (4) (44) 10 18 
Amortization (3) (16) (3) (3) (25) 
lmpairment losses (116) (56) (172) 
Dividends and other payments received by Hydro (43) (35) (3)  (81) 
Derecognized investments (6 482) (340) (122) (6 944) 
Foreign currency translation and other (217) (4) 20 (7) (4)  (211) 
December 31, 2011 569 - 29 133 732 

lnvestments 5 5 
Change in longterm advances, net 77 (15) 62 
Hydro's share of net income (loss) (6) (29) (35) 
Amortization (15) - (15) 
Impairment losses (58) (58) 
Dividends and other payments received by Hydro 
Derecognized investments (27) (10) (37) 
Foreign currency translation and other (28) (2) (1) (31) 
December 31, 2012 597 - 25 622 

A description of significant associates' business, major owners, and the nature of related party transactions with Hydro 
including amounts if material follows: 

Aluminium & Chemie Rotterdam B.V. (Aluchemie) is an anode producer located in the Netherlands. Hydro owns 36.2 
percent and has 21.2 percent of the voting rights. Other shareholders are Rio Tinto Alcan (53.3 percent) and Soral (10.5 
percent). Hydro purchased anodes from Aluchemie amounting to NOK 748 million in 2012 and NOK 824 million in 2011 
based on a cost plus formula. Sales of anode butts and coke from Hydro to Aluchemie amounted to NOK 87 million in 2012 
and NOK 120 million in 2011. Hydro is committed to purchase a share of produced anodes based on it's ownership interest. 
For certain product lines the right and obligation to purchase is higher, as agreed berween the shareholders. Aluchemie is part 
of Primary Metal. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 25 - Investrnents in associates 

Ascent Solar Technologies Inc. (Ascent) develops thin-film photovoltaic modules and is located in Denver, Colorado in the 

US. Hydro divested its interest in 2012. 

NorSun AS (NorSun) is a company in the solar industry. Hydro owns 17.4 percent of NorSun. Significam influence is 

obtained through representation in the board of directors as agreed in the shareholders agreement. Hydro's investment is fully 

impaired. 

Note 26 - Investments in jointly controlled entities 

Amounts in NOK million Alunorf Soral Qatalum Alpart Other Total 

December 31, 2010 1 241 647 8 574 (68) 106 10 501 
Investments (sale), net 599 77 (1) 675 
Change in longterm advances, net (13) (293) (306) 
Hydro's share of net inconne (loss) (6) (16) 30 (2) 5 11 
Amortization (54) (54) 
Impairment losses (10) 1 (9) 
Dividends and other payments received by Hydro (8) (9) (17) 
Foreign currency translation and other (8) (98) 3 (103) 
December 31, 2011 1 152 631 8 812 - 102 10 697 

Investments (sale), net 4 4 
Change in longtemn advances, net (12) (12) 
Hydro's share of net income (loss) (14) (34) (241) (2) (291) 
Amortization (52) (52) 
Impairment losses (2) (2) 
Dividends and other payments received by Hydro 
Foreign currency translation and other (55) (592) (37) (684) 
December 31, 2012 1 019 597 7 979 - 65 9 660 

Negative value of investments in jointly controlled entities of NOK 13 million as of December 31, 2012 is included in Other 

liabilities. 

Specification of jointly controlled entities 

Amounts in NOK million, except ownership 

Percentage 
owned by 
Hydro at 
year end 

2012 

lnvestments in and 
advances to investees 

2012 	2011 

Hydro's current trade 
receivable (payable), net 

with investees 
2012 	2011 

Alunorf 50.0% 1 019 1 152 (243) (306) 
Sor& 49.9% 597 631 (96) (92) 
Qatalum 50.0% 7 979 8 812 (660) (664) 
Others 65 63 (2) 
Total 9 660 10 658 (999) (1 064) 

Below is a description of significam jointly controlled entities' business operation, ownership and the nature of related party 

transactions with Hydro including amounts if material. Contractual and capital commitments, contingent liabilities and 

guarantees reported by the jointly controlled entity is included where applicable. 

Aluminium Norf GmbH (Alunorf) located in Germany is the world's largest rolling mill and is owned by Hydro and 

Hindalco Industries (50 percent each). Alunorf produces flat rolled products from raw material from the partners based on a 

tolling arrangement. Sales from Alunorf to Hydro amounted to NOK 1,423 million in 2012 and NOK 1,475 million in 2011. 

Hydro's capital and financing commitments are regulated in the Joint Venture agreement. Hydro's financing commitment 

based on its interest is NOK 109 million as of December 31, 2012. Alunorf is part of Rolled Products. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 26- Investments in jointly controlled entities 

Ser-Norge Aluminium AS (Seral) is the fourth largest primary aluminium manufacturer in Norway located in Husnes, 
Hordaland. Soral has an annual production capacity of about 180,000 mt of liquid metal. Hydro owns 49.9 percent and Rio 
Tinto Alcan 50 percent. Each partner purchases its proportional share of production at current market prices. Hydro's 
purchases from Smal amounted to NOK 667 million in 2012 and NOK 956 million in 2011. Sale of alumina and metal from 
Hydro to Smal amounted to NOK 198 million in 2012 and NOK 458 million in 2011. Smal is part of Primary Metal. 

Qatar Aluminium Ltd. (Qatalum) is a primary aluminium smelter with a dedicated power plant located in Qatar. Qatalum 
has an annual production capacity of about 600,000 mt of liquid metal. Qatalum is owned by Hydro and Qatar Petroleum 
Ltd., (50 percent each). Hydro is committed to sell fixed quantities of alumina and purchase ali products from Qatalum ar 
market based prices. Purchases of metal from Qatalum amounted to NOK 8,549 million in 2012 and NOK 6,358 million in 
2011. Sales from Hydro to Qatalum amounted to NOK 1,537 million in 2012 and NOK 1,192 million in 2011. Qatalum is 
part of Primary Metal. 

The income statement and balance sheet information included in the table below is based on reported figures from the joint 
ventures, which could differ from Hydro's assessment of the underlying values. 

Amounts in NOK million (unaudited) 2012 2011 

Income statement data 

Revenues 13 711 12 012 
Earnings before financial items and tax (235) 178 
income (loss) before fax (651) 7 
Net income (loss) (611) (28) 

Balance sheet data 

Current assets 6 756 7 309 
Noneurrent assets 30 435 34 042 
Assets 37 191 41 351 
Current liabilites 2 619 1 774 
Noneurrent liabilities 15 507 18 515 
Equity 19 065 21 062 
Liabilites and equity 37 191 41 351 

Note 27 - Jointly owned assets 
Hydro is invested in certain assets where the legal ownership takes various forms of undivided direct ownership in the assets, 
and where operational and strategic decisions are made by supermajority among the owners. These arrangements are not joint 
ventures as defined by IFRS. Hydro accounts for its relative share of assets, liabilities, expenses and, where relevam, revenues 
related to these arrangements. Assets, liabilities, revenues and expenses are classified with other items of the same nature 
incurred as part of Hydro's controlled operations. 

The most significant of these arrangements are Hydro's 20 percent ownership in the Alouette plant in Canada, and the 12.4 
percent ownership in the Tomago plant in Australia. Both plants produce primary aluminium. Hydro provides alumina relative 
to its share of the metal production, and receives produced metal for further processing or sale. Other costs of operations, 
including power consumption and labor, are incurred on a joint basis by the owners. Unrealized losses or gains relating to 
embedded derivatives and operational hedges associated with the physical supply of power to the plants are also incurred or 
earned on a joint basis by the owners. 

The following key figures show the main impact of these two arrangements: 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 27 - Jointly owned assets 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Property, plant and equipment 2 090 2 362 

Share of expenses 1 201 1 173 
Depreciation and amortization 247 230 

Produced volume (kmt) 186 183 

Note 28 - Bank loans and other interest-bearing short-term debt 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Bank loans and overdraft facilities 4 428 2 779 
Other interest-bearing short-term debt 395 416 
Current portion of long-term debt 1 133 1 053 
Bank loans and other interest-bearing short-term debt 5 956 4 248 

Note 29 - Trade and other payables 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Accounts payable 6 085 8 736 
Payroll and value added taxes 1 198 2 023 
Accrued liabilities and other payables 1 053 1 556 
Trade and other payables 8 336 12 316 

Note 30 - Long-term debt 

Longterm debt payable in various currencies 

Amounts in NOK million 2012 2011 

USD 2 520 4 340 
NOK 1 500 3 
Other 1 
Total unsecured loans 4 020 4 344 

Other longterm debt 787 898 
Outstanding debt 4 807 5 242 
Less: Current portion (1133) (1 052) 
Total longterm debt 3 674 4 190 

Norsk Hydro ASA has a USD 1,700 million, seven-year revolving multi-currency credit facility with a syndicate of 

international banks, maturing in July 2014. A commitment fee on undrawn amounts is calculated as a percentage of the loan 

margin under the facility. Any borrowing under the facility will be unsecured, and the debt agreement contains no financial 

ratio covenants and no provisions connected to the value of underlying assets. The facility is for general corporate purposes, 

and provide readily available and flexible long-term funding. There was no borrowing under the facility as of December 31, 

2012. 
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Repayments of long-term debt including interest 

Amounts in NOK million Unsecured loans 

FINANCIAL STATEMENTS 
Note 30 - Long-term debt 

Other 	Interest 	Total 

2013 376 757 137 1 270 
2014 376 8 114 498 
2015 408 7 108 523 
2016 440 7 101 547 
2017 347 7 93 447 
Thereafter 2 074 1 176 2 250 
Total 4 020 787 728 5 535 

Note 31 - Provisions 

Amounts in NOK million Short-term 
2012 
Long-term Total Shortterm 

2011 
Longterm Total 

Warranties 46 - 46 53 1 54 
Exit and disposal activities 32 1 33 153 1 154 
Environmental cleanup and asset retirement obligations (ARO) 105 1 631 1 736 134 1 699 1 833 
Medical and other employee benefits 167 361 528 337 452 790 
Social security costs on pension 638 638 644 644 
Insurance 432 432 575 - 575 
Other 68 460 528 117 532 650 
Total provisions 850 3 091 3 941 1 369 3 331 4 700 

The following table includes a specification of changes to provisions for the year ending December 31, 2012 and the expected 
timing of cash outflows relating to the provisions. 

Amounts in NOK million 
Warran- 

ties 
Exit and 
disposal 

Environ- 
mental 

cleanup 
and ARO 

Medical 
and other 
employee 

benefits 

Social 
security 

costs 
pension 

Insur- 
ance Other Total 

Specification of change in provisions 
December 31, 2011 54 154 1 833 790 644 575 650 4 700 
Additions 113 453 222 458 54 219 112 1 631 
Used during the year (95) (411) (102) (392) (44) (256) (79) (1 379) 
Reversa] of unused provisions (21) (11) (46) (173) (1) (105) (26) (384) 
Accretion expense and effect of change in 
discount rate - 46 - 46 
Provisions in disposal groups (2) (145) (45) (131) (15) (43) (381) 
Foreign currency translation (2) (7) (171) (25) (86) (291) 
December 31, 2012 46 33 1 736 528 638 432 528 3 941 

Timing of cash outflows 
2013 46 32 105 167 432 68 850 
20142017 1 839 138 291 45 1 314 
Thereafter - 792 223 347 415 1 777 
December 31, 2012 46 33 1 736 528 638 432 528 3 941 

Provisions for exit and disposal activities relate to labor force reductions, demolition costs and certain other costs. 

Provisions for environmental clean-up relate to production facilities currently in operation and facilities that are closed. Asset 
retirement obligations relate to restoration or rehabilitation of industrial or mining sites, disposal of contaminated material and 
certain liabilities related to Norwegian power plant concessions to be reverted to the Norwegian government. See note 4 
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gits FINANCIAL STATEMENTS 
img Note 31 - Provisions 

Critical accounting judgment and key sources of estimation uncertainry for additional information about environmental 

liabilities. 

Provisions for medical benefits primarily relate to post-retirement medical benefits for employees in North America. Provisions 

for other employee benefits relate to expected short-term performance bonus payments and short and long-term provisions for 

expected bonus payments that are based on the number of years of service, primarily for our European operations. Such 

bonuses are expected to be paid in periods berween 10 to 50 years of service, or upon termination of employment. 

Provisions for social security costs on pension relate primarily to operations in Europe having defined benefit pension plans. 

See note 32 Employee retirement plans for additional information. 

Insurance provisions relate to insurance contracts issued by Hydro's captive insurance company, Industriforsikring AS, to 

external parties including associates and jointly controlled entities. Related reinsurance receivables included in Accounts 

receivables amounted to NOK 226 million and NOK 328 million as of December 31, 2012 and 2011, respectively. 

Note 32 - Employee retirement plans 

Pension Benefits 
Norsk Hydro ASA and some of its subsidiaries have defined benefit retirement plans that cover the majority of their employees. 

These plan benefits are generally based on years of service and final salary leveis. Other companies, including the Brazilian 

businesses, have defined contribution plans. Most defined benefit plans in Norway are closed for new members and new 

employees become members of a defined contribution plan. 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Net periodic pension cost 

Defined benefit plans 
Benefits earned during the year, net of participants' contributions 358 323 
Interest cost on prior period benefit obligation 531 641 
Expected retum on plan assets (395) (531) 
Recognized (gain) loss 6 
Past service cost 4 10 
Curtailment/settlement (gain) loss 48 
Net periodic pension cost 547 449 
Defined contribution plans 64 64 
Multiemployer plans 31 31 
Termination benefits and other (51) 63 
Total net periodic pension cost 591 607 

Change in defined benefit obligation (DBO) 

Defined benefit obligation at beginning of year (20 486) (18 356) 
Benefits earned during the year (384) (347) 
Interest cost on prior period benefit obligation (624) (740) 
Actuarial gain (loss) 2 600 (1 817) 
Plan amendments - (5) 
Benefits paid 853 844 
Curtailment/settlement gain (loss) 101 - 
Special termination benefits (49) (43) 
Reclassified to liabilities in disposal groups 2 240 - 
Foreign currency translation 267 (22) 
Defined benefit obligation at end of year (15 481) (20 486) 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4518



FINANCIAL STATEMENTS 
Note 32 - Employee retirement plans 

Change in pension plan assets 

Amounts in NOK million 	 2012 	2011 

Fair value of plan assets at beginning of year 
Actual return on plan assets 
Company contributions 
Plan participants' contributions 
Benefits paid 
Settlements 
Reclassified to Assets Held for Sale 
Foreign currency translation 
Fair value of plan assets at end of year  

 

	

12 582 	12 536 

	

892 	349 

	

224 	166 

	

5 	 5 

	

(528) 	(525) 
(5) 

(2 239) 

	

(63) 	 51 

	

10 867 	12 582 

 

Status of pension plans reconciled to balance sheet 

Defined benefit plans 
Funded status of the plans at end of year 	 (4 614) 	(7 904) 
Unrecognized net (gain) loss 	 (2 022) 	864 
Unrecognized past service cost 	 3 	6 
Net accrued pension recognized 	 (6 634) 	(7 033) 
Termination benefits and other 	 (218) 	(470) 
Total net accrued pension recognized 	 (6 852) 	(7 503) 

Amounts recognized in the balance sheet consist of 
Prepaid pension 
Accrued pension liabilities 
Net amount recognized 

 

	

1 660 	1 596 

	

(8511) 	(9099) 

	

(6 852) 	(7 503) 

 

  

Weightedaverage assumptions used to determine net periodic pension cost 

 

Discount rate 	 3.0% 
	

4.0% 
Expected return on plan assets 	 4.0% 

	
5.2% 

Rate of compensation increase 	 2.5% 
	

2.7% 

Weightedaverage assumptions used to determine pension obligation at end of year 

Discount rate 	 3.6% 	3.2% 
Rate of compensation increase 	 2.1% 	2.5% 

Analysis of defined benefit obligation (DBO) 

DBO arising from plans that are wholly or partly funded 
DBO arising from plans that are unfunded 
Total DBO 

 

(8 112) 
(7 369) 

(15 481) 

 

(12 983) 
(7 503) 

(20 486) 

  

Weightedaverage investment profile plan assets at end of year 1) 
	

Target 

	

allocation 	2012 	2011 

Asset category 
Equity securities 	 2129% 	27% 	27% 
Debt securities 	 3046% 	36% 	38% 
Real estate 	 25% 	23% 	21% 
Other 	 844% 	14% 	14% 
Total 	 100% 	100% 

1) Property used by Hydro represento 20 percent of total plan assets at the end of 2012 and 2011. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 32 - Employee retirement plans 

Management of plan assets must comply with applicable laws and regulations in the countries where Hydro provides funded 

defined benefit plans. Within constraints imposed by laws and regulations, and given the assumed pension obligations and 

future contribution rates, the majority of assets are managed actively to obtain a long-term rate of return that at least reflects 

the chosen investment risk. 

Based on the portfolio of plan assets at the beginning of year the expected rate of return on plan assets is determined to be up to 

one and a half percentage points above the yield on a portfolio of long-term high-quality debt instruments that receive one of 

the two highest ratings given by a recognized rating agency. 

The defined benefit obligations in Hydro's Norwegian defined benefit plans have been calculated according to the mortality 

tables known as 1(2005. New mortality rabies, 1(2013, are expected to become available in near future. Those tables are 

expected to imply longer expected life, in particular for younger employees. 

In Norway, Hydro participares in a pension plan that entitles the majority of its Norwegian employees life-long benefits in 

addition to other plans. The benefits are financed through a pooled arrangement by private sector employers ("avtalefestet 

pensjon, AFP'') where also The Norwegian state contributes. The plan is a defined benefit plan with limited funding and where 

plan assets are not segregated. The information required to calculate a proportional share of the plan and account for the plan 

as a defined benefit plan is not available from the plan administrator. Hydro therefore accounts for the plan as if ir were a 

defined contribution plan. The annual premiums have increased since inception and are expected to increase further. The 

employer contributions are included in Multiemployer plans. 

Social security tax imposed on pensions has been recognized and accrued for where applicable, together with social security tax 

imposed on other personnel benefits, and has not been treated as pensions. 

Other retirement benefits 
Hydro has unfunded retiree medicai and life insurance plans for certain of its employees outside Norway. Related net periodic 

post retirement cost was NOK 0.3 million in 2012. The post retirement liability as of December 31, 2012 was NOK 46 

million and NOK 73 million in 2011. 

Note 33 - Deferred tax 
The tax effects of temporary differences and tax loss carryforwards giving rise to deferred tax assets and liabilities were as follows 

as of December 31, 2012 and December 31, 2011: 

Assets Liabilities Assets Liabilities 
Amounts in NOK million 2012 2012 2011 2011 

Inventory valuation 163 (294) 166 (355) 
Accrued expenses 453 (311) 687 (347) 
Property, plant and equipment 3 832 (8 423) 4 104 (9 735) 
Other intangible assets 773 (384) 1 005 (724) 
Pensions 1 596 (463) 1 692 (445) 
Derivatives 281 (58) 485 (50) 
Other 365 (1 003) 579 (807) 
Tax loss carryforwards 2 688 2 071 
Subtotal 10 151 (10936) 10 789 (12463) 
Of which not recognized as tax asset (1 732) (1 791) 
Gross deferred tax assets (liabilities) 8 419 (10 936) 8 998 (12 463) 

Recognition of net deferred tax asset is based on expected taxable income in the near future. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 33- Deferred tax 

At the end of 2012, Hydro had tax loss carryforwards of NOK 7,333 million, primarily in Brazil, Spain, Italy and Australia. 
Carry forward amounts expire as follows: 

Amounts in NOK million 

2013 
2014 3 
2015 50 
2016 
2017 
After 2017 1 235 
Without expiration 6 045 
Total tax loss carryforwards 7 333 

Note 34 - Shareholders' equity 
Share capital 

Number of shares 
Ordinary shares 

issued Treasury shares 
Ordinary shares 

outstanding 

December 31, 2010 1 621 163 811 (33 387 070) 1 587 776 741 
Treasury shares reissued to employees 847 813 847 813 
Shares issued 447 834 465 447 834 465 
December 31, 2011 2 068 998 276 (32 539 257) 2 036 459 019 

Treasury shares reissued to employees 1 109 143 1 109 143 
December 31, 2012 2 068 998 276 (31 430 114) 2 037 568 162 

The share capital of Norsk Hydro ASA as of December 31, 2012 and 2011 was NOK 2,271,760,107.04 consisting of 
2,068,998,276 ordinary shares ata par value of NOK 1.098 per share. 

An extraordinary General Meeting on June 21, 2010 authorized the Board of Directors to issue new shares to Vale Austria 
Holdings as part of the consideration for the acquisition of Vale Aluminium. At completion of the transaction February 28, 
2011 shares representing 22 percent of the outstanding shares of Norsk Hydro ASA were issued to Vale Austria Holdings. 

Treasury shares 
The treasury shares may, pursuant to the decision of the General Meeting at the time these shares were acquired, be used as 
consideration in connection with commercial transactions or share schemes for the employees and representatives of the 
Corporate Assembly and the Board of Directors. 

The treasury shares amount per December 31, 2012 of NOK 1,047 million was comprised of NOK 35 million share capital 
and NOK 1,013 million retained earnings. 

Earnings per share 
Basic and diluted earnings per share is computed using net income (loss) attributable to Hydro shareholders and the weighted 
average number of outstanding shares in each year. There are no significant diluting elements. Earnings per share from 
continuing operations is calculated using Income (loss) from continuing operations less the relevant net income attributable to 
minority interests and the weighted average number of outstanding shares in each year. Earnings per share from discontinued 
operations is calculated using Loss from discontinued operation and the weighted average number of outstanding shares in each 
year. Minority interests in discontinued operations were insignificant. The weighted average number of outstanding shares used 
for calculating basic and diluted earnings per share was 2,037,199,618 for the year 2012 and 1,965,039,601 for 2011. 

Hydro's outstanding founder certificares and subscription certificares entitle the holders to participate in any share capital 
increase, provided that the capital increase is not made in order to allot shares to third parties as compensation for their transfer 
of assets to Hydro. These certificares represent dilutive elements for the earnings per share computation. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 34- Shareholders equity 

Change in Other components of equity 
The table below specifies the changes in Other components of equity for 2012 and 2011. 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Currency translation differences 
January 1 
Currency translation differences during the year 
Reclassified to Net income on sale of foreign operations 

(3 972) 
(8 217) 

(18) 

(708) 
(2 408) 

(856) 
December 31 

Unrealized gain (loss) on securities 

(12 206) (3 972) 

January 1 45 304 
Unrealized gain (loss) on availableforsale securities (57) (411) 
Reclassified to Net income on safe or impairment of availableforsale securities (23) 
Tax benefit (expense) 31 151 
December 31 (4)  45 

Cash flow hedges -See note 41 Derivative instruments and hedge accounting 
January 1 74 15 
Period gain (loss) recognized in Other comprehensive income (185) 185 
Reclassification of hedging gain (loss) to Net income (5)  (107) 
Tax benefit (expense) 52 (20) 
December 31 (63) 74 

Other components of equity in equity accounted investments 
January 1 (459) (170) 
Period gain (loss) recognized in Other comprehensive income (32) (291) 
Reclassified to Net income (16) 2 
December 31 (506) (459) 

Total other components of equity attributable to Hydro shareholders as of December 31 (11 374) (3 856) 
Total other components of equity attributable to minority interests as of December 31 (1 406) (456) 

Note 35 - Capital management 
Hydro's capital management policy is to maximize value creation over time, while maintaining a strong financial position and 

an investment grade credit rating. 

Credit rating 
To secure access to capital markets at attractive terms and remam n financially solid, Hydro aims to maintain an investment 

grade credit rating from the leading agencies, Standard & Poor's (current rating BBB) and Moody's (current rating Baa2). 

Hydro targets, over the business cycle, a ratio of Adjusted funds from operations of at least 40 percent of Adjusted net interest-

bearing debt, and an Adjusted net interest-bearing debt to Adjusted equity ratio below 55 percent. 

Liquidity management andfinding 
Hydro manages its funding requirements centrally to cover group operating requirements and long-term capital needs. During 

2012 net cash provided by operations was sufficient to cover operating requirements and capital expenditures as well as 

dividend payments. 

Hydro has an ambition to access national and international capital markets as primary sources for external long-term funding. 

In 2012 Hydro issued a NOK 1.5 billion seven year bond in the Norwegian capital market to extend the maturity profile of its 

funding base. 

Funding of subsidiaries, associates and jointly controlled entities 
Normally the parent company, Norsk Hydro ASA, incurs debt and extends loans or equity to wholly-owned subsidiaries to 

fund capital requirements. Hydro's policy is to finance part-owned subsidiaries and investments in associates and jointly 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 35- Capital management 

controlled entities according to its ownership share, on equal terms with the other owners. Ali financing is executed on an 
arm's-length basis. Project financing is used for certain funding requirements mainly to mitigate risk while also considering 
partnership and other relevant factors. 

Shareholder return 
Shareholder return consists of dividends and share price development. Hydro aims to provide its shareholders with a 
competitive return compared with alternative investments in similar companies. Our policy is to distribute an average of 30 
percent of net income in the form of ordinary dividends over the business cycle. Dividends for a particular year are based on 
expected future earnings and cash flow, future investment opportunities, the outlook for world markets and Hydro's current 
financial position. Share buybacks or extraordinary dividends may be used to supplement ordinary dividends during periods of 
strong financial results atter considering the status of the business cycle and capital requirements for future growth. 

Hydro's capital management measures 
Hydro's management uses the Adjusted net interest-bearing debt to Adjusted equity ratio to assess the group's financial 
standing and outlook. Net  interest-bearing debt is defined as Hydro's short- and long-term interest-bearing debt adjusted for 
Hydro's liquidity positions. Adjusted net interest-bearing debt is adjusted for liquidity positions regarded unavailable for 
servicing debt, pension obligations and other obligations which are considered debt-like in nature. 

The ability to generate cash compared to financial liabilities is an important measure of risk exposure and financial stability. 
Hydro's management uses Adjusted funds from operations and the ratio Adjusted funds from operations to Adjusted net 
interest-bearing debt as capital management measures. Adjusted funds from operations is defined as Net income adjusted for 
non-cash items such as depreciation, amortization and impairments, and deferred taxes. Adjustments are also made for Hydro's 
share of depreciation, amortization and impairments in its equity accounted investments as well as for unrealized effects on 
derivative contracts and certain other items. 

Both financial ratio calculations include adjustments for the indebtedness of Hydro's equity accounted investments. Though 
Hydro has no financial obligations towards the lenders after Hydro's guarantee of Qatalum debt was terminated in 2012, the 
adjustments are considered relevant as the debt and cash flow levei in the equity accounted investments affect Hydro's overall 
financial risk profile. 

Adjusted net interest-bearing debt, Adjusted equity and the above mentioned financial ratios are presented in the following 
table. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 35 - Capital management 

Adjusted net interestbearing debt to equity 

Amounts in NOK million, except ratio 2012 2011 

Cash and cash equivalents 7 034 8 365 
Shortterm investments 4 343 1 780 
Bank loans and other interestbearing shortterm debt (5 956) (4 248) 

Longterm debt (3 674) (4 190) 
Net interestbearing debt 1 747 1 708 

Cash and cash equivalents and shortterm investments in captive insurance company 1)  (1 275) (1 329) 
Net pension obligation at fair value, net of expected income tax benefit (4337) (6916) 
Operating lease commitments, net of expected income tax benefit 3)  (1 915) (3102) 
Short and longterm provisions net of expected income tax benefit, and other liabilites (2 489) (2 867) 
Adjusted net interestbearing debt excluding equity accounted investments (EAI) (8 269) (12 507) 

Net interestbearing debt in EAI 	5)  (6 077) (7 388) 
Adjusted net interestbearing debt including EAI (14346) (19895) 

Total equity 73 843 85 168 
Net pension liability (asset) not recognized 2 020 (871) 
Expected income tax liability (benefit) (606) 261 
Adjusted equity 75 257 84 558 

Adjusted net interestbearing debt including EA! / Adjusted equity 0.19 0.24 

Adjusted funds from operations / Adjusted net interestbearing debt including EAI 0.39 0.42 

1) Cash and cash equivalents and short-term investments in Hydro's captive insurance company lndustriforsiknng AS are assumed to not be available to service or repay future Hydro 

debt, and are theref ore excluded from the measure Adjusted net interest-bearing debt. 

2) Net pension liability at fair value is the total of both the recognized and unrecognized pension liability. The expected income tax benefit related to the net pension liability is defined 
as the total of the net deferred tax asset related to pensions as of December 31 and 30 percent of the unrecognized net pension liability as of December 31 and is NOK 527 million and 
NOK 1 508 million, respectively, for 2012 and 2011. The figure also includes the long-term provision for postretirement medicai benefits of NOK 46 million, net of an estimated 30 
percent expected tax benefit. 

3) Operating lease commitments are discounted using a rate of 2.8 percent and 3.4 percent for 2012 and 2011, respectively. The expected tax benefit os operating lease commitments 
is estimated at 30 percent. 

4) Consists of Hydro's short and long-term provisions related to exit and disposal activities, environmental clean-up, asset retirement obligations, net of as expected tax benefit 
estimated at 30 percent, and other non-current financial liabilities. 

5) Net interest-bearing debt equity accounted investments is defined as the total of Hydro's relative ownership percentage of each equity accounted investment's short and long-terrn 
interest-bearing debt lesa their cash positions, reduced by total outstanding loans from Hydro tolhe equity accounted investment. Net  interest-bearing debt per individual equity 
accounted investment is limited loa floor of zero. Currently, the major part of the adjustment is related to Oatalum. 

Note 36 Dividends 
Hydro's Board of Directors normally proposes a dividend per share in connection with the fourth quarter results that are 

published in February each year. The Annual General Meeting considers this proposal, normally in May, and the approved 

dividend is then paid to the shareholders. Dividends are paid once each calendar year; generally occurring in May. For non-

Norwegian shareholders, Norwegian withholding tax will be deducted at source in accordance with the applicable Norwegian 

tax regulations. For additional information related to Hydro's dividend and shareholder policy see note 35 Capital 

management. 

For fiscal year 2012 the Board of Directors has proposed a dividend of NOK 0.75 per share to be paid in May 2013. The 

Annual General Meeting, scheduled to be held May 8, 2013, will consider this dividend proposal. If approved, this would be a 

total dividend of approximately NOK 1,528 million. In accordance with IFRS, the fiscal year 2012 proposed dividend is not 

recognized as a liability in the 2012 financial statements. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 36- Dividends 

Dividends declared and paid in 2012 and 2011 for the prior fiscal year, respectively, are as follows: 

	

Paid in 2012 for fiscal 	Paid in 2011 for fiscal 

	

year 2011 	 year 2010 

Dividend per share paid, NOK 	 0.75 	 0.75 
Total dividends paid, NOK million 	 1 528 	 1 527 

Date proposed 	 February 16, 2012 	February 16, 2011 
Date approved 	 May 8,2012 

	
May 5,2011 

Dividend payment date 	 May 22, 2012 
	

May 18, 2011 

Dividends to minority shareholders in Hydro's subsidiaries are reported as dividends in Consolidated statements of changes in 
equity. 

Note 37 - Guarantees 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Guarantees related to jointly controlled entities 55 7 708 
Sales guarantees 1 623 3 024 
Other guarantees 83 98 
Total guarantees not recognized 1 761 10 830 

Guarantees in connection with the sale of companies, referred to as sales guarantees in the table above, reflect the maximum 

contractual amount that Hydro could be liable for in the event of certain defaults or the realization of specific uncertainties. In 

addition, Hydro has certain guarantees relating to sales of companies that are unspecified in amount and unlimited in time. No 

amounts relating to such guarantees are included in the table above. Hydro believes that the likelihood of any material liability 

arising from guarantees relating to sales of companies is remote. Historically, Hydro lias not made any significant 

indemnification payments under suei guarantees and no amount has been accrued in the consolidated financial statements. 

Hydro estimates that the fair value of guarantees related to sale of companies is immaterial. 

Note 38 - Contingent liabilities and contingent assets 
Hydro is involved in or threatened with various legal and tax matters arising in the ordinary course of business. Hydro is of the 

opinion that resulting liabilities, if any, will not have a material adverse effect on its consolidated results of operations, liquidity 

or financial position. See note 4 Critica] accounting judgment and key sources of estimation uncertainty for additional 
information. 

Hydro has certain joint liabilities under Norwegian statutory regulations following from demergers. Under the Norwegian 

public limited companies act section 14-11, Norsk Hydro ASA and Statoil ASA are jointly liable for liabilities of Norsk Hydro 

ASA and Norsk Hydro Produksjon AS accrued before the demerger date of October 1, 2007. This statutory liability is 

unlimited in time, but is limited in amount to the net value allocated to the non-defaulting party in the demerger. Similarly, 

Norsk Hydro ASA and Yara International ASA are jointly liable for liabilities accrued before the demerger date of March 24, 
2004 on the same conditions. 

In connection with the merger of Hydro's petroleum activities with Statoil, Statoil assumed a share of 70 percent of the liability 

for any obligations related to activities that on the time of the demerger were no longer a part of Hydro, including among other 

things environmental obligations related to the former fertilizer and magnesium activities. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 39 - Contractual commitments and other commitments for Mure investments 

Note 39 - Contractual commitments and other commitments for future investments 
Additional authorized future investments include projects formally approved for development by the Board of Directors or 

management. General investment budgets are excluded from these amounts. 

Amounts in NOK million 2013 
investments 

thereafter Total 

Contract commitments for investments in property, plant and equipment 410 162 572 
Additional authorized future investments in property, plant and equipment 718 - 718 
Contract commitments for other future investments 5 - 5 
Total 1 133 162 1 295 

Hydro has long-term contractual commitments for the purchase of aluminium, raw materiais, electricity, and transportation in 

addition to long-term sales commitments. The future non-cancellable fixed and determinable obligation under these 

commitments as of December 31, 2012 is as follows: 

Amounts in NOK million 

Bauxite, 
alumina 

and 
aluminium 

Energy 
related Other 

Sales 
commit-

ments 

2013 5 026 7 048 862 (10927) 
2014 4 653 5 439 632 (7708) 
2015 3 433 5 359 514 (6002) 
2016 2 970 5 120 354 (3193) 
2017 2 499 4 995 312 (1755) 
Thereafter 28 679 22 153 3 401 (10042) 
Total 47 260 50 114 6 075 (39 627) 

Amounts relating to contracts which are wholly or partly linked to market prices such as LME, are based on the spot price as of 

the balance sheet date. 

Long-term sales commitments mainly relate to alumina, aluminium and electricity. Amounts include commitments for the 

delivery of electricity from power stations that will revert to the Norwegian government amounting to 547 GWh in 2013 and 

14.9 TWh in total. Commitments relating to concession power from stations that are not subject to reversion amount to 249 

GWh annually. 

Hydro also has contractual commitments for the sales and purchase of products from part-owned entities. These commitments 

are excluded from the table above. 

Hydro also has other long-term purchase and sales commitments which include variable elements which are not included in the 

table above. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 40- Financial instruments 

Note 40 - Financial instruments 
Financial instruments, and contracts accounted for as such, are in the balance sheet included in several une items and classified 

in categories for accounting treatment. Below a reconciliation of the financial instruments in Hydro is presented: 

Amounts in NOK million 

Financial 
instruments 
at fair value 

through profit 
or loss 

Derivatives 
identified as 

hedging 
instruments 

Loans and 
receivables 

Availablefor- 
sale financial 

assets 1)  

Other Nonfinancial 
financial 	assets and 
liabilities 	liabilities Total 

2012 
Assets - current 
Cash and cash equivalents 7 034 - - - 7 034 
Shortterm investments 4 343 - - 4 343 
Accounts receivable - - 7 148 - 1 612 8 761 
Other current financial assets 336 - - 336 

Assets - non-current 

Investments accounted for using the 
equity method 258 10 037 10 295 
Other noneurrent assets 490 8 957 1 453 3 262 6 170 

Liabilities -current 

Bank loans and other interestbearing 
shortterm debt - - 5 956 5 956 
Trade and other payables - - 5 250 3 086 8 336 
Other current financial liabilities 416 50 - - 466 

Liabilities -non-current 
Longterm debt _ - - 3 674 3 674 
Other noneurrent financial liabilities 702 155 - 1 250 2 107 

2011 
Assets -current 
Cash and cash equivalents 8 365 - - 8 365 
Short-term investments 1 780 _ 1 780 
Accounts receivable 11 583 - - 1 634 13 217 
Other current financial assets 666 - - 666 

Assets - non-current 

Investments accounted for using the 
equity method 219 11 223 11 442 
Other non-current assets 450 1 222 1 587 4 090 7 348 

Liabilities -current 

Bank loans and other interest-bearing 
short-term debt 4 248 4 248 
Trade and other payables 7 376 4 939 12 316 
Other current financial liabilities 779 779 

Liabilities - non-current 
Long-term debt 4 190 4 190 
Other non-current financial liabilities 1 467 1 476 2 943 

11 Includes the investment in the independent pension trust Norsk Hydros Pensjonskasse, carried at cost. 

The above specification relates to financial statement une items containing financial instruments. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 40 - Financial instruments 

Hydro's liability to acquire the remaining shares in Paragominas is included as a financial liability ar amortized cost, net of 

certain guarantees issued by the seller in Hydro's acquisition of Vale Aluminium in 2011, measured ar fair value. 

Financial assets, classified as current and non-current, represent the maximum exposure Hydro has towards credit risk as ar the 

reporting date. 

Realized and unrealized gains and losses from financial instruments and contracts accounted for as financial instruments are in 

the income statement included in several line items. Below is a reconciliation of the effects from Hydro's financial instruments 

in the income statements: 

Amounts in NOK million 

Financial 

	

instruments 	Derivatives 

	

at fair value identified as 	 Availablefor- 	Other Nonfinancial 

	

through profit 	hedging 	Loans and sale financial 	financial 	assets and 

	

or loss 	instruments receivables 	assets 	liabilities 	liabilities 	Total I)  

2012 
Income statement une item 
Revenue 	 (150) 	 - 	 - 	(150) 
Raw material and energy expense 	(600) 	 - 	 (600) 
Financial income 	 (56) 	 (75)  2) 	 (131) 
Financial expense 	 27 	 - 	27 

Gain/loss directly in Other comprehensive income 

Recognized directly in Other 
comprehensive income (before tax) 

	
56 

Removed from Other components of 
equity and recognized in the income 
statement 
	

23 

2011 
Income statement une item 
Revenue 	 (752) 	(102) 	 - 	 - 	(854) 
Raw material and energy expense 	(277) 	 - 	 - 	(277) 
Financial income 	 43 	 13 2) 	 - 	56 
Financial expense 	 18 	 - 	18 

Gain/loss directly in Other comprehensive income 

Recognized directly in Other 
comprehensive income (before tax) 

	
411 

Removed from Other components of 
equity and recognized in the income 
statement 

1) Amount indicates the total gains and losses to financial instruments for each specific income statement line item. 
21 Includes dividends, realization of shares, and impairrnents from equity instruments classified as available-for-sale. 

Currency effects, with the exception of currency derivatives, are not included above. Negative amounts indicate a gain. 

The following is an overview of fair value measurements categorized on the basis of observability of significant measurement 

inputs. Certain items are valued on the basis of quoted prices in active markets for identical assets or liabilities (levei 1 inputs), 

others are valued on the basis of inputs that are derived from observable prices (levei 2 inputs), while certain positions are 

valued on the basis of judgmental assumptions that are to a limited degree or not ar ali based on observable market data (levei 3 

inputs). The levei in this fair value hierarchy within which measurements are categorized is determined on the basis of the 

lowest levei input that is significant to the fair value measurement. 
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Amounts in NOK milfion 2012 Level 1 Level 2 Level 3 

FINANCIAL STATEMENTS 
Note 40- Financial instruments 

2011 	Level 1 	Level 2 	Level 3 

Assets 
Commodity derivatives 821 172 121 528 1 067 556 124 387 
Currency derivatives - - 49 49 - 
Cash flow hedges 14 14 - - - - 
Securities held for trading 1 253 429 815 9 1 301 425 855 22 
Available for sale financial assets 918 918 1 052 1 052 
Total 3 006 601 950 1 455 3 469 981 1 028 1 461 

Liabilities 
Commodity derivatives (1118) (77) (44) (997) (2224) (337) (123) (1 764) 
Currency derivatives - - - (22) (22) - 
Cash flow hedges (205) - (205) - - 
Total (1 323) (77) (44) (1 202) (2 246) (337) (145) (1 764) 

The following is an overview in which changes in levei 3 measurements are specified: 

Amounts in NOK million 

Commodity derivatives 

Assets 	Liabilities 

Investments 
Available for 

	

Securities 	sale 

	

held for 	financial 

	

trading 	assets 

December 31, 2010 156 (2197) 25 1 509 

Total gains (fosses) 
in income statement (206) 202 (7) (13) 
in Other comprehensive income - (411) 

Acquisition through business combination 482 - - 
Purchases - 7 1 
Issues (8) - 
Settlements (37) 240 (2) - 
Currency trans lation difference (8) - (34) 
December 31, 2011 387 (1764) 22 1 052 

Total gains (losses) 
in income statement 239 555 (11) (22) 
in Other comprehensive income - (56) 

Purchases 2 
lssues (10) - 
Settlements (39) 213 (2) (11) 
Currency translation difference (59) (45) 
December 31, 2012 528 (997) 8- 9 918 

Total gains (losses) for the period 239 555 (11) (22) 
Total gains (losses) for the period included in the income statement 
for assets held at the end of the reporting period 200 768 (11) 1 

Gains or losses relating to levei 3 commodity derivatives appearing in the above are included in the income statement in Raw 
material and energy expense. Changes in fair value for embedded derivatives are reported as gains or losses for the period. 
Losses relating to available for sale assets are included in Financial income. 

Certain measurements classified as levei 3 are highly sensitive to changes in assumptions, the effects of which would be 
material. Sensitivities relating to commodity derivatives are based on models utilized in the calculation of position balance as of 
December 31, adjusted for alternate assumptions. Please see note 6 Financial and commercial risk management for more detail 
on valuation methodology and limitations inherent in the analysis. The following is an overview of such sensitivity: 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 40- Financial instruments 

Gain (loss) from 10 percent increase in Gain (loss) from 10 percent decrease in 

Other Interest Other Interest 
Amounts in NOK million USD Aluminium commodity rates USD Aluminium commodity rates 

Commodity derivatives (305) 111 (176) (40) 305 (38) 176 45 
Available for sale financial assets 232 213 (33) (229) (213) 33 

Note 41 - Derivative instruments and hedge accounting 
Derivative instruments, whether physically or financially settled, are accounted for under IAS 39. Ali derivative instruments are 

accounted for on the balance sheet at fair value with changes in the fair value of derivative instruments recognized in the 

income statement, unless specific hedge criteria are met. Some of Hydro's commodity contracts are deemed to be derivatives 

under IFRS. For further explanation on which physical commodity contracts that are accounted for as derivatives, and which 

are considered own use, see note 1 Significant accounting policies and reporting entity. 

Commodity derivatives 
The following types of commodity derivatives were recorded at fair value on the balance sheet as of December 31, 2012 and 

December 31, 2011. Contracts that are designated as hedging instruments in cash flow hedges are not included. The 

presentation of fair values for electricity and aluminium contracts shown in the table below include the fair value of traditional 

derivative instruments such as futures, forwards and swaps, in conjunction with the physical contracts accounted for at fair 

value. 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Assets 
E lectricity contracts 82 127 
Aluminium futures, forwards and options 739 940 
Total 821 1 067 

Liabilities 
E lectricity contracts (38) (77) 
Coal forwards (1 041) (1 803) 
Aluminium futures, forwards and options 88 (474) 
Other (127) 129 
Total (1118) (2224) 

The underlying commodities for bifurcated embedded derivatives are included. 

Changes in the fair value of commodity derivatives are included in operating revenues or cost of goods sold. 

Embedded derivatives 
Some contracts contam n pricing links that affect cash flows in a manner different than the underlying commodity or financial 

instrument in the contract. For accounting purposes, these embedded derivatives are in some circumstances separated from the 

host contract and recognized at fair value. Hydro has separated and recognized at fair value embedded derivatives related to 

aluminium, inflation and coal links from the underlying contracts. 

Cash flow hedges 
Hydro has periodically entered into hedge programs to secure the price of aluminium and alumina to be sold. Aluminium 

futures, options and swaps on the London Metal Exchange and with external banks have been used for this purpose. Certain of 

these hedge programs have been accounted for as cash flow hedges, where gains and losses on the hedge derivatives are 

recognized in Other Comprehensive Income, and accumulated in the hedging reserve in equity and reclassified into operating 

revenues when the corresponding forecasted sale of aluminium or alumina is recognized. 

In 2012 Hydro entered into a hedge arrangement for parts of the power consumption in the Rheinwerk smelter in Germany. 

The price differential between the German and the Nordic power market was secured through derivative contracts for 150 

MW for the period 2013 to 2020. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 41 - Derivative instruments and hedge accounting 

Hydro also hedged part of the US dollar exposure on sales of alumina and aluminium to be produced in the Brazilian plants 
Alunorte and Albras. USD 134 million were sold forward in 2012. Of these forward instruments, USD 35 million matute in 
2013 and USD 99 million in 2014, at an average rate of 2.21 and 2.32 BRL/USD for 2013 and 2014 respectively. 

In anticipation of the Vale transaction, Hydro entered into forward and option instruments in 2010 relating to sales of alumina 
and aluminium to be produced in the Vale Aluminium entities Alunorte and Albras acquired February 28, 2011.    Hedge 
accounting was applied for these instruments from July 1, 2011. At the end of 2011, this cash flow hedge program had expired. 

Ineffectiveness amounting to NOK 5 million was recognized in the income statement in 2012. No ineffectiveness was 
recognized in 2011 in connection with cash flow hedges. 

The table below gives aggregated numbers related to the cash flow hedges for the period 2011 to 2012. 

2013 	2012 	2011 

Expected to be reclassified to the income statement during the year (NOK million) 	 (25) 	5 	(54) 
Reclassified to the income statement from Other components of equity (NOK million) 1) 	 3 	77  

1) Deviates from expected reclassifications dueto changes in market vices throughout the year. Negative amounts indicate a loss. 

As of December 31, 2012 an asset of NOK 14 million and a liability of NOK 205 million were recognized on the balance 
sheet as fair value of hedging instruments. No such hedging instruments were recognized as of December 31, 2011. 

Hydro performs trading operations to reduce currency exposures on commodity positions. The effect of such operations is 
recognized as a part of Financial expense in the income statement. 

For the after tax movement in Hydro equity relating to cash-flow hedges for 2012 and 2011, please see note 34 Shareholders' 
equity. 

Fair Value of Derivative Instruments 
The fair market value of derivative financial instruments such as currency forwards and swaps is based on quoted market prices. 
The fair market value of aluminium and electricity futures/forwards and option contracts is based on quoted market prices 
obtained from the London Metals Exchange and NASDAQ OMX Commodities Europe/EEX (European Energy Exchange) 
respectively. The fair value of other commodity over-the-counter contracts and swaps is based on quoted market prices, 
estimates obtained from brokers and other appropriate valuation techniques. Where long-term physical delivery commodity 
contracts are recognized at fair value in accordance with IAS 39, such fair market values are based on quoted forward prices in 
the market and assumptions of forward prices and margins where market prices are not available. Hydro takes credit-spread 
into consideration when valuating positions when necessary. 

For further information on fair values, see note 3 Basis of presentation and measurement of fair value. See note 40 Financial 
instruments for a specification of the classification of derivative positions according to a fair value hierarchy. 
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e FINANCIAL STATEMENTS 
Note 42- Cash flow information 

Note 42 - Cash flow information 

Reconciliation of cash and cash equivalents 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Cash and cash equivalents 7 034 8 365 

Bank overdraft (1) (21) 
Cash, cash equivalents and bank overdraft 7 033 8 344 

Cash disbursements and receipts included in cash from operations 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Income taxes paid 1 786 1 560 
Interest paid 302 300 
Interest received 286 256 
Other dividends received 12 7 

Note 43 - Auditor remuneration 
KPMG AS is the Group auditor of Norsk Hydro ASA. 

The following table shows fees to KPMG for 2012 and 2011. For ali categories the reported fee is the recognized expense for 

the year. Fees to KPMG for 2011 include fee related to the share issues, recognized directly in equity. 

Amounts in NOK million Audit 
Audit 

related 

	

Other 	Tax 

	

services 	related Total 

2012 
Norway 10 1 12 
Outside Norway 18 - 18 
Total 27 1 1 30 

2011 
Norway 10 1 1 12 
Outside Norway 14 1 - 15 
Total 24 2 1 28 

Note 44 - Board of Directors and Corporate Assembly 

Board of Directors' remuneration and share ownership 
The remuneration to the Board of Directors consists of the payment of fees. Board members do not have any incentive or 

share-based compensation. Hydro has not made any guarantees on behalf of any of the board members. The only board 

members with loans are the employee-elected members of the board. 

Fees are based on the position of the board members and board committee assignments. Annual fees for 2012 for the 

chairperson of the board, deputy chairperson and directors are NOK 550,000, NOK 345,000 and NOK 300,000, respectively, 

unchanged from the year before. The chairperson of the audit committee and the chairperson of the compensation committee 

receive an additional NOK 175,000 (unchanged from 2011) and NOK 100,000 (2011: NOK 31,000) annually in fees, 

respectively, and audit and compensation committee members receive NOK 113,500 (unchanged from 2011) and NOK 

75,000 (2011: NOK 26,000) annually, respectively, for their participation on these committees. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 44- Board of Directors and Corporate Assembly 

Total board fees and individual board member fees for 2012 ans 2011, and outstanding loans and board member share 
ownership as of December 31, 2012 and 2011, are presented in the tables below. 

Board of Directors' fees 

Amounts in NOK thousand 2012 2011 

Fees and other remuneration paid to board members during the year 4 281 3 824 
Fees paid in prior year for service rendered in current year 9 24 
Fees paid during the year for service rendered in other years (16) 
Total fees for board services provided to Hydro during the year 4 290 3 832 

Fees and other remuneration -normal board activities 3 450 3 245 
Fees -compensation committee 325 109 
Fees -audit committee 516 478 
Total fees for board services provided to Hydro during the year 4 290 3 832 

Board member 
Board fees 1)  

2012 	2011 
Outstanding loans I)  

2012 	2011 
Number of shares 

2012 	2011 

Terje Vareberg 4) 650 581 18 391 18 391 
Inge K. Hansen 5) 486 475 - 12 000 12 000 
Finn Jebsen 6) 375 326 53 406 53 406 
Eva Persson 7) 414 389 
Liv Monica Stubholt 8)  375 326 - - - 
Dag Mejdell 9) 203 13 400 - 
Pedro Rodrigues 1°)  75 - - - - 
Victoire de Margerie 11)  75 - - - - 
Billy Fredagsvik 12) 13)  376 338 55 96 2 459 2 159 
Sten Roar Martinsen 12) 14) 375 326 - 3 515 3 215 
Ove Ellefsen 12)  15) 328 175 - 2 844 2 544 
Bente Rathe 16) 349 459 - 29 000 29 000 
Tito Martins 17) 200 250 - - 
Jorn B. Lilleby 12) 18)  - 172 33 2 074 
Heidi M. Petersen 19) 7 
Total 4 281 3 824 55 129 135 015 122 789 

1) Amounts in NOK thousand. 

2) Loans are extended to board members who are also Hydro employees under an employee benefit scheme available to ali employees in Norway. Loans are as of December 31, 2012 
and 2011 for board members as of December 31, 2012 and 2011; otherwise loans are as of the date the individual stepped down from the Board of Directors. For 2012, the loan to 
Billy Fredagsvik has an interest rate 01 3.9 percent and a repayment period of 6 years. For 2011, the loans to Billy Fredagsvik had an interest rate 01 3.9-7.25 percent and a repayment 
period of 1-7 years. The loas to Jom Lilleby had an interest rate of 3.9 percent and a repayment period of 2 years. Ali payments have been made in a timely fashion and in accordance 
with the agreed payment schedule. Loans have not been extended to related parties. 

3) Number of shares owned as of December 31, 2012 and 2011 for board members as of December 31,2012 and 2011; otherwise it is the number of shares owned as of the date the 
individual stepped down from the Board of Directors. Shareholdings disclosed include shares held by dose members of family and controlled entities, in addition to shares held 
directly by the board member/former board member. 

4) Chairperson of the board and chairperson of the board compensation committee. 
5) Deputy chairperson of the board as of October 1, 2012. Chairperson of the board audit committee. 
6) Member of the board compensation committee. 

7) Member of the board audit committee. 
8) Member of the board compensation commttlee. 
9) Member of the board as of May 25, 2012. Member of the board audit committee as of October 1, 2012. 
10) Member of the board as of September 21, 2012. 

11) Member of the board as of October 1, 2012. 
12) Employee representative on the board elected by the employees in accordance with Norwegian Company Law. As such, these individuais also are paid regular salary, remuneration 
in kind and pension benefrts that are sol included in the table above. 

13) Member of the board audit committee as of October 1, 2011, until October 1, 2012. 
14) Member of the board compensation committee. 
15) Member of the board audit committee as of October 1, 2012. 
16) Deputy chairperson of the board and member of the board audit committee until October 1, 2012. 
17) Member of the board as of February 28, 2011, until August 13, 2012. 
18) Member of the board and member of the board audit committee until May 13, 2011. 
19) Member of the board and member of the board compensation committee in 2010. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 44 - Board of Directors and Corporate Assembly 

Corporate Assembly 
Corporate Assembly members owned 61,524 shares as of December 31, 2012. Loans to employees who are members of the 

Corporate Assembly were extended under an employee benefit scheme that is available to ali employees in Norway. Loans 

outstanding to Corporate Assembly members who are also Hydro employees totaled NOK 398 thousand as of December 31, 

2012. The interest rate on these loans is between 3.90 and 7.25 percent and the repayment period is between one and 13 years. 

Note 45 - Related party information 
As of December 31, 2012, The Norwegian state had ownership interests in Hydro through the Ministry of Trade and Industry 

and Folketrygdfondet, which manages the Government Pension Fund - Norway. The Ministry of Trade and Industry held 

34.8 percent of total shares outstanding (2011: 34.8 percent). Folketrygdfondetheld 4.0 percent (2011: 4.3 percent). There are 

no preferential voting rights associated with the shares held by the Norwegian State. Hydro has concluded that the Norwegian 

state's shareholding represents significant interest in Hydro, and that the State thus is a related party. 

As of December 31, 2012, Vale Austria Holdings GmbH, a wholly owned subsidiary of Vale S.A. owned 22.0 percent of the 

outstanding shares in Norsk Hydro ASA (2011:22.0 percent). The shares were issued as consideration for Hydro's acquisition 

of Vale Aluminium in 2011. Hydro has concluded that the Vales shareholding represents significant influence in Hydro, and 

that Vale thus is a related party. 

Long-term purchase contracts for bauxite with Vale were entered into as part of the acquisition in 2011. The contracts provides 

Hydro right and obligation to purchase bauxite from Vale ata price formula consisting of a fixed element and a variable 

element linked to the price of aluminium and alumina. In addition, some service and supply arrangements for the acquired 

entities with Vale S.A and its subsidiaries exists. The majority of these arrangements are of a transitional nature. 

The Norwegian state has ownership interests in a substantial number of companies. The ownership interests in 71 companies 

are managed by the ministries and covered by public information from the Ministry of Trade and Industry 1). We have not 

assessed which of these companies that are controlled by the State. Hydro has business transactions with a number of these 

companies, including purchase of power from Statkraft SF. Generally, transactions are agreed independent of the possible 

control exercised by the State. 

A significant share of Hydro's defined benefit post-employment plans is managed by the independent pension trust, Norsk 

Hydro Pensjonskasse. This trust owns some of the office buildings rented by Hydro. The rental arrangements were priced 

based on market price benchmarks and has a remaining life of around 8 years. Hydro has paid a total rental of NOK 195 

million and NOK 192 million for 2012 and 2011, respectively. In addition, Hydro is involved with pension trusts in Great 

Britain and some other countries. There are no similar arrangements with those trusts. 

The members of Hydro's board of directors during 2012 and 2011 are stated in note 44 Board of Directors and Corporate 

Assembly, where their remuneration and share ownership is outlined. Some of the board members or their dose members of 

family serve as board members or executive directors in other companies. In addition, some members of Hydro's corporate 

management board or their dose members of family serve as board members in other companies. Hydro has not identified any 

transactions where the relationship is known to have influenced the transaction. Some close family members of members of 

Hydro's management are employed in non-executive positions in Hydro. 

Hydro's significant associated companies and transactions with those companies are described in note 25 Investments in 

associates. Hydro's significant jointly controlled entities and transactions with those entities are described in note 26 

Investments in jointly controlled entities. Hydro has joint venture arrangements with a number of other companies. Generally, 

the relationships are limited to a combined effort within a limited arca. Hydro considers the joint venture partners as 

competitors in other business transactions, and do not see these relationships as related party relationships. 

1) According to information on the Government web site www.regjeringen.no, state ownership 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Financial statements Norsk Hydro ASA 

Financial statements Norsk Hydro ASA 
Income statements 

Amounts in NOK million Notes 2012 2011 

Revenue 401 311 
Gain (loss) on sale of subsidiaries and associates, net (3) (8) 
Total revenue and income 398 303 

Employee benefit expense 2, 3 370 341 
Depreciation and amortization expense 4, 5 27 25 
Impairment of noneurrent assets 5 5 21 
Other 393 280 
Total operating expenses 795 668 

Operating loss (397) (365) 

Financial income, net 6 121 3 750 
Income (loss) before tax (276) 3 386 

income taxes 7 (48) (773) 

Net income (324) 2 613 

Appropriation of net income and equity trans fers 
Dividend proposed (1 528) (1 527) 
Retained earnings 1 852 (1 086) 
Total appropriation 324 (2 613) 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 

c 
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e FINANCIAL STATEMENTS 
Financial statenzents Norsk Hydro ASA 

Balance sheets 

Amounts in NOK million, December 31 Notes 2012 2011 

Assets 

Deferred tax asset 7 95 - 
Other intangible assets 5 46 47 

Intangible assets 141 47 

Property, plant and equipment 4 185 191 

Shares in subsidiaries 8 56 672 56 695 
lntercompany receivables 21 834 23 040 
Prepaid pension, investments and other noneurrent assets 2, 10 2 609 2 579 
Total financial noneurrent assets 81 115 82 314 

lntercompany receivables 5 010 6 974 
Prepaid expenses and other current assets 151 163 
Shortterm investments 3 050 
Cash and cash equivalents 5 344 6 322 
Total current assets 13 555 13 459 

Total assets 94 995 96 011 

Equity and liabilities 

Paid-in capital 
Share capital 13 2 272 2 272 
Treasury shares 13 (35) (36) 
Paidin premium 13 28 987 28 987 
Other paidin capital 13 69 69 
Retained eamings 
Retained earnings 13 27 177 29 030 
Treasury shares 13 (1 013) (1 048) 
Equity 13 57 458 59 274 

Longterm provisions 2 2 347 2 420 

Longterm debt 12 2 993 2 589 
Intercompany payables 5 346 5 700 
Other longterm liabilities 8 338 8 288 

Bank loans and other interestbearing shortterm debt 1 301 590 
Dividends payable 1 528 1 527 
Intercompany payables 22 741 22 362 
Other current liabilities 7 1 281 1 549 
Total current liabilities 26 852 26 029 

Total equity and liabilities 94 995 96 011 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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Statements of cash flows 

Amounts in NOK million 

FINANCIAL STATEMENTS 
Financial statements Norsk Hydro ASA 

2012 	2011 

Net income (loss) (324) 2 613 
Depreciation, amortization and impairment 32 46 
Loss (gain) on sale of noneurrent assets, net 2 (16) 
Changes in receivables and payables, and other items 1 724 (297) 
Net cash provided by operating activities 1 434 2 346 

Investments in subsidiaries (26 354) 
Sales of subsidiaries 20 114 
Net sales (purchases) of other investments (3 073) 31 
Net cash used in investing activities (3 073) (6 209) 

Dividends paid (1 528) (1 527) 
Proceeds from shares issued 25 26 
Other financing activities, net 2 273 2 220 
Net cash provided by financing activities 770 719 

Foreign currency effects on cash (109) (90) 

Net decrease in cash and cash equivalents (978) (3 234) 

Cash and cash equivalents at beginning of year 6 322 9 556 
Cash and cash equivalents at end of year 5 344 6 322 

The accompanying notes are an integral part of the financial statements. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Financial statements Norsk Hydro ASA 

Notes to the financial statements Norsk Hydro ASA 

Note 1 - Summary of significant accounting policies 
The financial statements of Norsk Hydro ASA are prepared in accordance with the Norwegian accounting act and accounting 

principies generally accepted in Norway (N GAAP). Financial statement preparation requires management to make estimates 

and assumptions that affect the reported amounts of assets, liabilities, revenues and expenses as well as disclosures of 

contingencies. Actual results may differ from estimares. Interest rates used when performing any net present value analysis, or 

measurement of post retirement obligations, are rounded to the nearest 25 basis points. As a result of rounding adjustments, 

the figures in one or more columns included in the financial statements may not add up to the total of that column. 

Shares in subsidiaries, associates and jointly controlled entities 
Shares in subsidiaries, associates and jointly controlled entities are presented according to the cost method. Group relief 

received is included in dividends from subsidiaries. Dividend from subsidiaries is recognized in the year for which it is proposed 

by the subsidiary to the extent Norsk Hydro ASA can control the decision of the subsidiary through its share holdings. Shares 

in subsidiaries, associates and jointly controlled entities are reviewed for impairment whenever events or changes in 

circumstances indicate that the carrying amount may exceed the fair value of the investment. An impairment loss is reversed if 

the impairment situation is deemed to no longer exist. 

Employee retirement plans 
Norsk Hydro ASA has adopted the alternative treatment allowed in NRS 6 whereby employee retirement plans are measured as 

required by IAS 19, see note 1 Significant accounting policies and reporting entity to the consolidated financial statements for 

additional information. 

Foreign currency transactions 
Realized and unrealized currency gains or losses on transactions are included in Financial income, net. Similarly, unrealized 

currency gains or losses on assets and liabilities denominated in a currency other than the Norwegian kroner are also included 

in Financial income, net. This is in accordance with NRS' preliminary standard on transactions and accounts in foreign 

currency. 

Cash and cash equivalents 
Cash and cash equivalents includes cash, bank deposits and ali other monetary instruments with a maturity of less than three 

months at the date of purchase. 

Short-term investments 
Short-term investments includes bank deposits and ali other monetary instruments with a maturity between three and twelve 

months at the date of purchase and current marketable equity and debt securities. Such securities are considered trading 

securities and are valued at fair value. The resulting unrealized holding gains and losses are included in Financial income, net. 

Investment income is recognized when earned. 

Property, plant and equipment 
Property, plant and equipment is carried at historical cost less accumulated depreciation and impairment losses. According to 

NRS' preliminary standard regarding impairment of non-current assets such assets are reviewed for impairment whenever 

events or changes in circumstances indicate that the carrying amount may not be recoverable. The impairment of long-lived 

assets is recognized when the recoverable amount determined as the higher of fair value less cost to sell or value in use of the 

asset or group of assets is less than the carrying value. The amount of the impairment is the difference between the carrying 

value and the recoverable amount. An impairment loss is reversed if the impairment situation is deemed to no longer exist. 

Intangible assets 
Intangible assets acquired individually or as a group are recognized at fair value when acquired, in accordance with NRS' 

preliminary standard on intangible assets. Intangible assets are amortized on a straight-line basis over their useful life and tested 

for impairment whenever indications of impairment are present. 

Norsk Hydro ASA accounts for CO2  emission allowances at cost as an intangible asset. The emission rights are not amortized, 

impairment testing is done on an annual basis. Sale of CO2  emission rights is recognized at the time of sale at the transaction 

price. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 1 - Summar)] of si grzificant accounting policies 

Leased assets 
Leases are assessed under NRS 14 Leasing. Lease arrangements that transfer the majority of risks and control to Hydro is 
considered financial lease, and recognized as asset and liability. Payments under other leases and renatal arrangments are 
expensed over the lease term. 

Research and development 
Research costs are expensed as incurred. Development costs are capitalized as an intangible asset at cost if, and only if, (a) it is 
probable that the future economic benefit that is attributable to the asset will flow to the enterprise; and (b) the cost of the asset 
can be measured reliably. To the extent development costs are directly contributing to the construction of a fixed asset, the 
development costs are capitalized as part of the asset provided ali criteria for capitalization are met. 

Derivative instruments 
Forward currency contracts and currency options are recognized in the financial statements and measured at fair value at each 
balance sheet date with the resulting unrealized gain or loss recorded in Financial income, net. 

Contingencies and guarantees 
Norsk Hydro ASA recognizes a liability for the fair value of obligations it has undertaken in issuing guarantees. Contingencies 
are recognized in the financial statements when probable of occurrence and can be estimated reliably. 

Share-based compensation 
Norsk Hydro ASA accounts for share-based payment in accordance with NRS 15A Share-Based Payment. NRS requires share-
based payments to be accounted for as required by IFRS 2 Share-based Payment, see note 1 Significant accounting policies and 
reporting entity to the consolidated accounts for additional information. 

Risk management 
For information about risk management in Norsk Hydro ASA see note 6 Financial and commercial risk management to the 
consolidated financial statements. 

Income taxes 
Deferred income tax expense is calculated using the liability method in accordance with the NRS's preliminary standard on 
Income Taxes. Under the liability method, deferred tax assets and liabilities are measured based on the differences between the 
carrying values of assets and liabilities for financial reporting and their tax basis which are considered temporary in nature. 
Deferred income tax expense represents the change in deferred tax assets and liability balances during the year. Changes 
resulting from amendments and revisions in tax laws and tax rates are recognized when the new tax laws or rates become 
effective. 

The tax effect of equity transactions, such as group contribution given, is recognized as a part of the equity transaction and do 
not affect the income tax expense. 

Note 2 - Employee retirement plans 
Norsk Hydro ASA is affiliated with the Hydro Group's Norwegian pension plans. The defined benefit plans are administered 
by Norsk Hydro's independent pension trust. The defined benefit plans are closed. The defined contribution plans are 
administered by the externa! Norwegian pension provider Storebrand. Norsk Hydro ASA's defined benefit plans covered 4,733 
participants as of December 31, 2012 and 5,001 participants as of December 31, 2011, while the defined contribution plans 
covered 165 participants as of December 31, 2012 and 179 participants as of December 31, 2011. The plans comply with 
minimum requirements for pension plans in Norway. 

The defined benefit obligations in Norsk Hydro ASA's defined benefit plans have been calculated according to the mortality 
tables known as 1{2005. New mortality tables, 1(2013, are expected to become available in near future. Those tables are 
expected to imply longer expected life, in particular for younger employees. 

Norsk Hydro ASA participates in a pension plan that entitles its employees life-long benefits in addition to other plans, starting 
at the employees' choice between the age of 62 and 75 years. The benefits are financed through a pooled arrangement by 
private sector employers ("avtalefestet pensjon, AFP'') where also The Norwegian state contributes. The plan, which carne into 
effect from January 1, 2011, is a defined benefit plan with limited funding and where plan assets are not segregated. The 
information required to calculate a proportional share of the plan and account for the plan as a defined benefit plan is not 
available from the plan administrator. Hydro therefore accounts for the plan as if it were a defined contribution plan. The 
yearly premiums have increased since inception and are anticipated to increase further in order to fulfil the regulatory funding 
requirement. The employer contributions are included in Multiemployer plans. 

• 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4539



FINANCIAL STATEMENTS 
Note 2 - Employee retirement plans 

Net periodic pension cost 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Defined benefit plans 
Benefits earned during the year 99 89 
Interest cost on prior period benefit obligation 155 211 
Expected return on plan assets (206) (278) 

Past service cost 4 6 
Net periodic pension cost 52 27 

Defined contribution plans 7 7 

Multiemployer plans 4 6 
Termination benefits and other 11 20 
Total net periodic pension cost 74 61 

Change in defined benefit obligation (DBO) 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Defined benefit obligation at beginning of year (6400) (5778) 
Benefits earned during the year (99) (89) 
Interest cost on prior period benefit obligation (155) (211) 
Actuarial gain (loss) 1 331 (627) 
Plan amendments (1) 
Benefits paid 330 324 
Curtailment/settlement gain (loss) 157 
Special termination benefits (14) (18) 
Defined benefit obligation at end of year (4850) (6400) 

Change in pension plan assets 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Fair value of plan assets at beginning of year 5 370 5 499 
Actual return on plan assets 375 120 
Company contributions 55 
Benefits paid (245) (249) 
Settlements (83) 
Fair value of plan assets at end of year 5 472 5 370 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 2 - Employee retirement plans 

Status of pension plans reconciled to balance sheet 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Defined benefit plans 
Funded status of the plans at end of year 622 (1 030) 
Unrecognized net (gain) loss (1 006) 444 
Unrecognized past service cost 3 6 
Net accrued pension recognized (382) (580) 
Termination benefits and other (31) (56) 
Total net accrued pension recognized (413) (636) 

Amounts recognized in the balance sheet consist of 
Prepaid pension 1 609 1 466 
Accrued pension liabilities (2 022) (2 101) 
Net amount recognized (413) (636) 

Assumptions used to determine net periodic pension cost 

2012 2011 

Discount rate 2.50% 3.75% 
Expected retum on plan assets 4.00% 5.25% 
Expected salary increase 3.25% 3.75% 
Expected pension increase 1.75% 2.00% 

Assumptions used to determine pension obligation at end of year 

2012 2011 

Discount rate 3.75% 2.50% 
Expected salary increase 3.00% 3.25% 
Expected pension increase 1.00% 1.75% 

Investment profile plan assets at end of year 

2012 2011 

Asset category 
Equity securities 27% 26% 
Debt securities 36% 34% 
Real estate 23% 24% 
Other 14% 17% 
Total 100% 100% 

See note 32 Employee retirement plans in notes to the consolidated financial statements for further information. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 3 - Management remuneration, employee costs and auditor fees 

Note 3 - Management remuneration, employee costs and auditor fees 
See note 11 Employee and management remuneration in the notes to the consolidated financial statements for information and 

details related to the Corporate Management Board remuneration. Costs for corporate management board members employed 

by subsidiaries are charged to Norsk Hydro ASA for services rendered as members of the Corporate Management Board. 

See note 44 Board of Directors and Corporate Assembly in the notes to the consolidated financial statements for information 

and details related to the Board of Directors remuneration. 

Partners and employees of Hydro's appointed auditors, KPMG, own no shares in Norsk Hydro ASA or any of its subsidiaries. 

For 2012, audit fees and fees for other services were NOK 6 million and NOK 1 million, respectively, the same as in 2011. 

Audit related fees for 2011 were NOK 1 million. 

The average number of employees in Norsk Hydro ASA was 510 in 2012 as compared to 571 in 2011. As of year end 2012 

and 2011 Norsk Hydro ASA employed 436 and 549 employees, respectively. 

Total loans given by Norsk Hydro ASA to Norwegian employees as of December 31, 2012 were NOK 170 million. Loans to 

employees consist of NOK 110 million secured loans (home and car loans) with the remainder unsecured. The unsecured loan 

balance as of December 31, 2012 related to the employee share purchase plan was NOK 6 million. 

A substantial number of employees in Norsk Hydro ASA are engaged in activities for other Group companies. The cost for 

these employees is accounted for on a net basis, reducing Payroll and related costs. Employee related payroll expenses, on a net 

basis, are given in the table below. 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Payroll and related costs: 
Salaries 685 677 
Social security costs 111 114 
Social benefits 2 (4) 
Net periodic pension cost (note 2) 74 61 
Internai invoicing of payroll related costs (502) (506) 
Total 370 341 

Note 4 - Property, plant and equipment 
Operating lease expense amounted to NOK 201 million in 2012 and NOK 197 million in 2011. The company has the 

following future operating lease commitments under non-cancellable leases: 2013: NOK 195 million, 2014: NOK 195 

million, 2015: NOK 195 million, 2016: NOK 195 million, 2017: NOK 195 million and thereafter: NOK 618 million. 

Amounts in NOK million Land Buildings 
Machinery, 

etc 
Plant under 

construction Total 

Cost December 31, 2011 6 98 219 4 327 
Additions at cost 6 8 3 16 
Retirements - (3) (3) 
Transfers - 6 (6) 
Accumulated depreciation December 31, 2012 (42) (113) (155) 
Carrying value December 31, 2012 6 62 116 1 185 
Depreciation in 2012 (2) (18) (20) 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 5 - Intangible assets 

Note 5 - Intangible assets 

Amounts in NOK million Cost 
Accumulated 
amortization 

Carrying 
value 

Balance December 31, 2011 79 (32) 47 
Additions at cost 11 11 
Amortization for the year (7) (7) 
Impairment loss (5) (5) 
Balance December 31, 2012 90 (44) 46 

Note 6 - Financial income and expense 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Dividends from subsidiaries 4 1 926 
Interest from group companies 1 025 1 912 
Other interest income 138 71 
Interest paid to group companies (445) (908) 
Other interest expense (143) (158) 
Net foreign exchange gain (loss) (447) 630 
Other, net (11) 278 
Financial income, net 121 3 750 

Note 7 - Income taxes 
The tax effect of temporary differences resulting in deferred tax assets (liabilities) are: 

Amounts in NOK million 

Temporary differences 
Tax effect 

2012 	2011 

Shortterm items 37 1 
Pensions 116 178 
Other longterm items (58) (182) 
Deferred tax assets (liabilities) 95 (3) 

In accordance with the preliminary accounting standard for tax, taxable temporary differences and deductible temporary 
differences, which reverse or may reverse in the same period, can be netted. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 7- Incarne taxes 

Reconciliation of nominal statutory tax rate to effective tax rate 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Income (loss) before taxes (276) 3 386 
Expected income taxes at statutory tax rate (77) 948 
Permanent differences and other, net 125 (175) 

Incarne taxes 48 773 
Effective tax rate (17.27%) 22.82% 

Components of income tax 
Current income tax 169 504 
Change in deferred tax (122) 269 

Income tax 48 773 

See note 17 Income tax expense and note 33 Deferred tax in the consolidated financial statements for further information. 

Taxes payable as of December 31, 2012 and 2011 were NOK 778 million and NOK 1,100 million, respectively. 

Note 8 - Shares in subsidiaries 

Company name 

Percentage of 
shares owned by 

Currency Norsk Hydro ASA 

Total share 
capital of the 

company 
(1,000's) 

Book value 
(NOK million) 

Hydro Aluminium AS NOK 100.00 14 472 252 50 826 
Norsk Hydro Produksjon AS NOK 100.00 868 560 5 530 
Hydro Aluminium Deutschland GmbH')  EUR 25.04 73 894 92 
Grenland Industriutvikling AS NOK 100.00 26 750 88 
Heroya Industripark AS NOK 100.00 9 680 62 
Norsk Hydro Plastic Pipe AS NOK 100.00 10 000 39 
Industriforsikring AS NOK 100.00 20 000 20 
Heroya Nett AS NOK 100.00 1 760 11 
Hydro Kapitalforvaltning AS NOK 100.00 2 500 4 
Total 56 672 

1) The company is owned 74.96 percent by Norsk Hydro Deutschland GmbH & Co. KG, which is a subsidiary of Hydro Aluminium AS, and 25.04 percent by Norsk Hydro ASA. 

Percentage of shares owned equals percentage of voting shares owned. The location of subsidiaries is indicated by the currency 

code used in the table or by the name of the subsidiary. Several of the above-mentioned companies also own shares in other 

companies. 

The carrying value of the shares held in Grenland Industriutvikling AS has been written down by NOK 23 million in 2012. 

Part of the carrying value of shares in Norsk Hydro Produksjon AS has been allocated to Heroya Industripark AS and Heroya 

Nett AS following a demerger of Norsk Hydro Produksjon AS. 

Note 9 - Related party information 
See note 45 Related party information in the notes to the consolidated financial statements for identification of related parties 

and primary relationships with those parties. 

The Norwegian state and Vale S.A are related parties to Norsk Hydro ASA. Both shareholdings represent significant influence 

in Norsk Hydro ASA. 

Norsk Hydro ASA operares the cash pooling arrangements in Hydro. Further, Norsk Hydro ASA extends loans to subsidiaries, 

associares and jointly controlled entities ar terms and conditions reflecting prevailing markets conditions for corresponding 

services, allowing for a margin to cover administration and risk. See note 6 Financial income and expense for information on 

interest paid to and received from group companies. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 9- Related party information 

Norsk Hydro ASA allocates cost for corporate staff services and shared services to subsidiaries. The total amount allocated in 
2012 was NOK 223 million. 

Transactions with associates and jointly controlled entities consist mainly of loans to such entities owned by subsidiaries of 
Norsk Hydro ASA. 

For information on transactions with employees and management, see note 3 Management remuneration, employee costs and 
audit fees and note 11 Employee and management remuneration in the notes to the consolidated financial statements. For 
information on transactions with Board of Directors and Corporate Assembly see note 44 Board of Directors and Corporate 
Assembly in the notes to the consolidated financial statements. 

Note 10 - Specification of balance sheet items 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Securities 536 536 
Prepaid pension 1 608 1 466 
Associates and jointly controlled enfites 13 22 
Other noneurrent assets 452 557 
Total prepaid pension, investments and other noneurrent assets 2 609 2 579 

Note 11 - Guarantees 
Norsk Hydro ASA provides guarantees arising in the ordinary course of business including stand-by letters of credit, 
performance bonds and various payment or financial guarantees. See note 37 Guarantees in the consolidated financial 
statements for additional information. Ali commercial guarantees are on behalf of subsidiaries. 

Amounts in NOK million 2012 2011 

Guarantees related to jointly controlled entities 55 7 696 
Sales guarantees - 600 
Commercial guarantees 5 222 5 022 
Total guarantees not recognized 5 277 13 318 

Note 12 - Long-term debt 
As of December 31, 2012, long-term debt amounted to NOK 2,993 million, of which NOK 2,074 million fali due after 2017. 
As of December 31, 2011, long-term debt amounted to NOK 2,589 million. See note 30 Long-term debt in notes to the 
consolidated financial statements for further information. 

Note 13 - Number of shares outstanding, shareholders and equity reconciliation 
The share capital of Norsk Hydro ASA as of December 31, 2012 was NOK 2,271,760,107.04 consisting of 2,068,998,276 
ordinary shares at NOK 1.098 per share. As of December 31, 2012 Norsk Hydro ASA had purchased 31,430,114 treasury 
shares ata cost of NOK 1,047 million. See Consolidated statements of changes in equity and note 34 Shareholders' equity for 
additional information. 

• 

The table shows shareholders holding one percent or more of the total 2,037,568,162 shares outstanding as of December 31, 
2012, according to information in the Norwegian securities' registry system (Verdipapirsentralen). 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Note 13 - Number of shares outstanding, shareholders and equity reconciliation 

Name 
Number of 

shares 

The Ministry of Trade and Industry of Norway 708 865 253 

Vale Austria Holdings GmbH 447 834 465 

Folketrygdfondet 80 454 494 

The Northern Trust Co." 55 120 445 
State Street Bank and Trust Co 1) 50 748 560 

Clearstream Banking S.A.1)  44 749 031 
Rasmussengruppen AS 32 377 000 

1) Nominee accounts. 

Changes in equity 

Amounts in NOK million Paidin capital 
Retained 
eamings Total equity 

December 31, 2011 31 292 27 981 59 274 
Net income (324) (324) 
Dividend proposed (1 528) (1 528) 
Treasury shares 1 36 37 
December 31, 2012 31 293 26 164 57 458 
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Board member 	 Board member 

FINANCIAL STATEMENTS 
Responsibility Statement 

Responsibility Statement 
We confirm to the best of our knowledge that the consolidated financial statements for 2012 have been prepared in accordance 
with IFRS as adopted by the European Union, as well as additional information requirements in accordance with the 
Norwegian Accounting Act, that the financial statements for the parent company for 2012 have been prepared in accordance 
with the Norwegian Accounting Act and generally accepted accounting practice in Norway, and that the information presented 
in the financial statements gives a true and fair view of the assets, liabilities, financial position and result of Norsk Hydro ASA 
and the Hydro Group for the period. We also confirm to the best of our knowledge that the Board of Directors' Report 
includes a true and fair review of the development, performance and financial position of Norsk Hydro ASA and the Hydro 
Group, together with a description of the principal risks and uncertainties that they face. 

Oslo, March 12, 2013 

Y, 
TERJE VAREBERG 

Chair 

c),211, 	.""Kokmum, 
INGE K. HANSEN 

Deputy chair 
LIV MONICA BARGEM STUBHOLT 

Board member 

e 

 

, 
PEDRO JOSE ItODRIGUES 

Board member 

 

EVA PERSSON 
Board member 

SVEIN RICHARD BRANDTZIEG 
President and GEO 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Auditor's report 

Auditor's report 

To the Annual Shareholders' Meeting of Norsk Hydro ASA 

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT 

Report on the Financial Statements 
We have audited the accompanying financial statements of Norsk Hydro ASA, which comprise the financial statements of the 

parent company Norsk Hydro ASA and the consolidated financial statements of Norsk Hydro ASA and its subsidiaries. The 

parent company's financial statements comprise the balance sheet as at 31 December 2012, the income statement and cash flow 

statement for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information. The 

consolidated financial statements comprise the balance sheet as at 31 December 2012, and the income statement and the 

statement of comprehensive income, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, and a 

summary of significant accounting policies and other explanatory information. 

The Board of Directors and the President and CEO's Responsibility for the Financial Statements 

The Board of Directors and the President and CE0 are responsible for the preparation and fair presentation of the parent 

company financial statements in accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and practices 

generally accepted in Norway and for the consolidated financial statements in accordance with International Financial 

Reporting Standards as adopted by the EU, and for such internal control as the Board of Directors and the President and GEO 

determine is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due 

to fraud or error. 

Auditor's Responsibility 

Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit. We conducted our audit in 

accordance with laws, regulations, and auditing standards and practices generally accepted in Norway, including International 

Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to 

obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatement. 

An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial 

statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material 

misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers 

internai control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit 

procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of 

the entity's internai control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the 

reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial 

statements. 

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion. 

Opinion on the separate financial statements 

In our opinion, the parent company's financial statements are prepared in accordance with the law and regulations and give a 

true and fair view of the financial position of Norsk Hydro ASA as at 31 December 2012, and of its financial performance and 

its cash flows for the year then ended in accordance with the Norwegian Accounting Act and accounting standards and 

practices generally accepted in Norway. 

Opinion on the consolidated financial statements 

In our opinion, the consolidated financial statements are prepared in accordance with the law and regulations and give a true 

and fair view of the financial position of Norsk Hydro ASA and its subsidiaries as at 31 December 2012, and of its financial 

performance and its cash flows for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards as 

adopted by the EU. 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Audi tor's report 

Report on Other Legal and Regulatory Requirements 
Opinion on the Board of Directors report and statement on Corporate Governance 
Based on our audit of the financial statements as described above, it is our opinion that the information presented in the Board 
of Directors' report and statement on Corporate Governance concerning the financial statements, and the going concern 
assumption is consistent with the financial statements and complies with the law and regulations. 

Opinion on Accounting Regi stration and Documentation 
Based on our audit of the financial statements as described above, and control procedures we have considered necessary in 
accordance with the International Standard on Assurance Engagements (ISAE) 3000, «Assurance Engagements Other than 
Audits or Reviews of Historical Financial Information», it is our opinion that the management has fulfilled its duty to produce a 
proper and clearly set out registration and documentation of the company's accounting information in accordance with the law 
and bookkeeping standards and practices generally accepted in Norway. 

Oslo, 12 March 2013 
KPM G AS 

Ame Frogner 
State Authorized Public Accountant 

[Translation has been made for information purposes only] 
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FINANCIAL STATEMENTS 
Statement of the corporate assembly to the Annual general meeting of Norsk Hydro ASA 

Statement of the corporate assembly to the Animal general meeting of 
Norsk Hydro ASA 
The board of directors proposal for the financial statements for the financial year 2012 and the Auditors' report have been 

submitted to the corporate assembly. 

The corporate assembly recommends that the directors' proposal regarding the financial statements for 2012 for the parent 

company, Norsk Hydro ASA, and for Norsk Hydro ASA and its subsidiaries be approved by the annual general meeting, and 

that the net income for 2012 of Norsk Hydro ASA be appropriated as recommended by the directors. 

Oslo, March 12, 2013 

Siri Teigum 

.. 
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Hydro is a global supplier of aluminium with 

activities throughout the value chain, from 

bauxite extraction to the production of rolled 

and extruded aluminium products and building 

systems. Based in Norway, the company employs 

22,000 people in more than 40 countries. 

Rooted in a century of experience in renewable 

energy production, technology development and 

progressive partnerships, Hydro is committed to 

strengthening the viability of the customers and 

communities we serve. 

Norsk Hydro ASA 

NO-0240 Oslo 

Norway 

Tel.: +4722 53 81 00 

Fax: +47 22 53 85 53 

www.hydro.com  

Design and production: Hydro/Artbox 03/2013 
Prior: Follotrykk, Oslo 

"lhe printer holds a Nordic Swan certificate. HYDRO 
C) Hydro 2013 
	

Infinita aluminium 
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HY RO ALUNORT-P. 
Alumina do Norte do L rasill S.A. 
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W 
HYD 110 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

A Diretoria da Hydro Alunorte, em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submete à 
apreciação do Conselho de Administração o presente Relatório e as Demonstrações Contábeis 
referentes ao exercício de 2011, acompanhadas do parecer dos Auditores Independentes. 

Desempenho Industrial 

Em 2011, a Hydro Alunorte produziu 5,8 milhões de toneladas de alumina calcinada, a mesma 
quantidade de 2010, mantendo o custo de conversão como referência por ser um dos mais baixos 
do mundo, com média de US$ 148,77/t no ano. A qualidade da alumina e a produtividade 
permanecem como pontos de destaque, garantindo a satisfação dos clientes e mantendo a refinaria 
como uma das maiores e mais competitivas no mercado mundial. 

Atividades Comerciais 

As vendas totalizaram 5,8 milhões de toneladas de alumina calcinada em 2011, resultado 
equiparado ao obtido em 2010. 

Desempenho Econômico/Financeiro 

A geração de caixa operacional, medida através do EBITDA, atingiu o valor de R$ 350 milhões 
em 2011 (R$ 451 milhões em 2010). Este resultado foi fortemente afetado pelo aumento dos 
principais insumos, o que implicou em um aumento de custo em 16%. 

No encerramento do exercício de 2011 foi apurado um prejuízo de R$ 64,7 milhões, influenciado 
diretamente pelo impacto desfavorável, principalmente, na variação cambial das obrigações com 
empréstimos e financiamentos. 

Premiações 

A HYDRO ALUNORTE recebeu as seguintes premiações em 2011: 

• Empreendedores de Sucesso Internacional; 
• Top of Business Internacional; 
• Destaque Empresarial Brasileiro em Meio Ambiente Desenvolvimento Sustentável 

(Biosfera); 
• Prêmio Folha do Estado de Feira de Santana Bahia; 
• Mérito Segurança e Saúde no Trabalho; 
• The Majestic Five Continents Award for Quality & Excellence, 
• Diamond Eye Award for Quality Commitment Excellence 2011 (Otherways Management & 

Consulting Association — Paris-France); 
• T Q M International Quality. Total Quality Mana gement Aptitude Seal For High Quality 

Performance & Best Customer Satisfaction — (Association Otherways Mana gement e 
Consulting; 

• TQCS — Top Quality Customer Satisfaction Aptitude Seal For High Quality Performance & 
Best Customer Satisfaction; 

• Redes (Redes de Desenvolvimento de Fornecedores do Pará) — FIEPA; 
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4) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

• Prêmio ABS - Agência Brasil Segurança na categoria Top Ouro Meio Ambiente; 
• Prêmio ABS - Agência Brasil Segurança na categoria Top Ouro Segurança. 

Outros destaques: 

• Honra ao Mérito da Câmara Municipal de Barcarena - Projeto Social Bola Frente Educação Pra 
Gente; 

• Revista Exame "Maiores e Melhores" — Maior Empresa do Pará. 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS 

Dando continuidade à valorização de sua força de trabalho, no ano de 2011, a Hydro 

Alunorte realizou: 

• Avaliação de engenheiros, mapeamento de potenciais talentos e estabelecimento de planos de 
acompanhamento baseado nos resultados obtidos; 

• Desdobramento das ações relacionadas à avaliação de desempenho dos demais grupos, realizada 
no final de 2010, sendo, entre outras: atribuições de mérito, construção de plano de 
desenvolvimento e promoções internas; 

• Pesquisa de Clima, desenvolvida no primeiro semestre, com 87% de adesão e um índice de 
favorabilidade de 71,12%. Estabelecimento de Plano de ação a partir da identificação dos pontos 
mais críticos de cada área; 

• Reforço, tratamento e acompanhamento do plano de ação — foram realizadas 412 reuniões com a 
participação de equipes e gestores para esclarecimento dos processos e alinhamento de 
estratégias de comunicação e melhoria das condições de trabalho; 

• Gerenciamento do plano de treinamento — estruturação estratégica com prioridade para alguns 
programas de desenvolvimento profissional, como o Programa de Especialização de 
Manutenção, em parceria com a Hydro Paragominas e USP, concluído em dezembro de 2011; e 
o Programa de Mestrado Profissionalizante, em parceria com a UFPA, com previsão de 
conclusão da primeira etapa no final de 2012; 

• Realização de 53.275 horas de treinamento para os empregados, com foco em capacitações, 
treinamentos e reciclagem em normativas de segurança, conforme definido no PEC (Plano de 
Educação Continuada); 

• Realização de treinamentos específicos referentes aos processos da Hydro como o Hydro 
Leadership Development Process (HLDP) e o Hydro Fundamentais; 

• Conclusão da terceira turma de Trainee do Futuro e a seleção da quarta turma, com previsão de 
conclusão no final de 2012; 

• Aumento do número de participantes do Programa Trainee Alunorte em função da nova 
estrutura organizacional da GEPRO I. O grupo passou por dois comitês ao longo do ano, nos 
meses de junho e dezembro, com definição de ações para desenvolvimento profissional; 

• Continuação do Programa de estágio nos cursos técnicos de elétrica e mecânica, visando à 
qualificação de novos profissionais na área de manutenção; 

• Alcance da meta de 5% de Pessoas com Deficiência (PCDs)em seu quadro efetivo, concluindo o 
ano com um grupo de 74 PCDs; 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

• A Hydro Alunorte fechou o ano com 158 empregadas mulheres, totalizando 9,78% de 
participação deste grupo em seu efetivo. Contudo, a meta de 12% continua sendo perseguida e, 
para isso, os processos de seleção estão tendo este público como prioritário. 

MEIO AMBIENTE 

A Alunorte atendeu a todos os requisitos legais de meio ambiente aplicáveis às suas atividades, 
previstos no seu Sistema de Gestão Integrado. 
Com relação às licenças ambientais e suas respectivas condicionantes, foram todas atendidas 
perante à Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA). 
Citamos o principal atendimento: 

• 30 
 Relatório de Informação Ambiental Anual relativo à Licença de Operação para 

movimentação de carga no Porto de Vila do Conde (para operação do Terminal de Granéis 
Líquidos e Sólidos); 

Foram obtidas: 
• Renovação da Licença de Operação da fábrica (produção total de alumina calcinada de 6,3 

milhões de toneladas/ano) para a inclusão da deposição de resíduos no Depósito de Rejeitos 
Sólidos — DRS; 

• Licença de Instalação do Projeto Cerâmica; 
• Outorga para lançamento de efluente concedido pela ANA- Agência Nacional de Águas; 
• Licença de Instalação do Posto de Combustível 

Foi solicitada: 
• Autorização de Supressão de Vegetação para 200,5 hectares. 

Destaques: 
• Cumprimento total do Programa de Monitoramento Ambiental das Emissões e Qualidades 

Hídricas e Atmosféricas; 
• Cumprimento do procedimento específico de Vistoria Ambiental pela área de Meio Ambiente; 
• Realização da Semana Socioambiental, envolvendo empregados, terceiros e comunidades; 
• Fechamento do ano de 2011 com todas as ocorrências ambientais internas analisadas; 
• Nenhum registro de ocorrência ambiental externa; 
• Realização dos simulados de Emergência Ambiental no DRS e TGL, com participação do 

líderes das comunidades e Corpo de Bombeiros; 
• Divulgação da cartilha do Plano Diretor de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PDGRS para 

todos os empregados da Alunorte em atendimento a Polftica Nacional de Resíduos Sólidos n°12. 
305/10. 

Ações Específicas realizadas em 2011 no DRS (Depósito de Rejeitos Sólidos) 
• Conclusão da reposição florestal obrigatória, referente à AU 472/2009; 
• Construção da CL3 Fase 1; 
• Recuperação de 3 km de pavimentação asfáltica da estrada de acesso ao DRS; 

4 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4556



a) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

• Ampliação da rede de poços de monitoramento da água subterrânea; 
• Instalação da estação pluviométrica na área 54; 
• Conclusão do estudo da Pluma Hipotética de Contaminação na região do DRS2; 
• Testes para atenuação de poeira no DRS. 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO 

Em 2011, a Hydro Alunorte manteve sua atuação em Segurança e Saúde no Trabalho pautada em 
ações alinhadas aos seus valores e na busca pelos melhores padrões de segurança. 

Os principais destaques do ano foram a redução da taxa global de acidentes em 46% e as 
expressivas reduções em 44% da taxa envolvendo empregados próprios e 59% envolvendo 
empresas contratadas, em relação à 2010. 

A Hydro Alunorte desenvolveu as seguintes ações em 2011: 

• Implantação do projeto de melhoria na redução de incidentes durante a utilização de ferramentas 
na abertura e fechamento de fianges; 

• Implementação do Programa Anjo da Guarda com a inclusão do Relato de Atuação Preventiva 
(RAP); 

• Elaboração de projeto para CTS — Centro de Treinamento de Segurança; 
• Realização de melhorias ergonômicas identificadas pelo Comitê de Ergonomia; 
• Realização de campanhas de prevenção de acidentes do trabalho; 
• Realização de Auditoria Gerencial de Segurança da Alta Liderança; 
• Realização da XVI Semana Interna de Prevenção de Acidente — SIPAT; 
• Realização de treinamentos em conformidade com a NR-33 — Trabalhos em Espaços 

Confinados, capacitando supervisores, vigias e trabalhadores autorizados da Alunorte e 
contratadas; 

• Realização de treinamento/reciclagem em gerenciamento de risco em atividades portuárias e 
abordagem em queda de homem ao mar - NR 29; 

• Realização de treinamento/reciclagem para operação de equipamentos móveis — NR12; 
• Realização de treinamento/reciclagem para atividades em instalações e serviços com eletricidade 

— NR10; 
• Treinamento primeiros socorros para equipe do SESMT; 
• Revisão dos procedimentos de segurança do trabalho; 
• Treinamentos e simulados em combate a incêndio; 
• Reestruturação do trânsito interno da refinaria; 
• Iniciada ampliação do ambulatório médico da Hydro Alunorte; 
• Realização de campanhas de saúde: doação de sangue, blitz da postura, DST/AIDS, vacinação 

contra o vírus H1N1, primeiros socorros, proteção auditiva e proteção respiratória; 
• Auditoria de requisitos legais de saúde e segurança no trabalho em 30 empresas contratadas; 
• Realização do comitê de Saúde no Trabalho, com reuniões regulares entre a medicina do 

trabalho e as áreas; 
• Campanha contra a gripe e vacinação dos empregados; 

5 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4557



HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

• Realização dos exames periódicos no Ambulatório Médico da Alunorte; 
• Reestruturação do Programa de Qualidade de Vida; 
• Acompanhamento e orientação do Grupo de Controle de Saúde (casos identificados de 

hipertensão, diabetes, obesidade e tabagismo). 

GESTÃO EMPRESARIAL 

Durante o ano de 2011 foram realizadas três auditorias externas, uma com o escopo do Sistema de 
Gestão Integrada — SGI (para manutenção) e duas da SA 8000 (uma de manutenção e outra de 
recertificação), sendo confirmadas as certificações em todas as normas (ISO 9001; ISO 14001, 
OHSAS 18001 e SA 8000). Foram realizadas ainda cinco auditorias internas corporativas, sendo 
uma relativa ao SGI, duas referentes à SA 8000 e duas sobre o programa 5S (uma a mais que em 
2010). 

• Durante a auditoria externa do SGI (ISO 9001; ISO 14001, OHSAS 18001) foram analisadas as 
tratativas para 11 não conformidades emitidas na auditoria de 2010, tendo sido consideradas 
adequadas e dadas como encerradas e abertas três não conformidades menores. 

• Envolvimento de fornecedores em auditorias por meio de entrevistas de empregados de 20 
empresas (consideradas críticas), apontando desvios e provocando a geração de planos internos 
de melhorias que visam ao aperfeiçoamento constante dos processos das organizações. 

• O nível de conhecimento com relação às práticas internas de gestão foi consolidado por meio da 
realização de treinamentos específicos fornecidos pela Gerência de Área de Meio Ambiente e 
Qualidade, entre eles: treinamentos em 5S com a participação de 982 empregados; treinamento 
na interpretação da norma SA 8000 para 937 empregados; Treinamento em análise de Falhas 
para 56 empregados; Treinamento para formação de 15 Facilitadores na interpretação de norma 
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 e SA 8000; Sistema de Padronização; Manual do Sistema 
de Gestão; Elaboração de Documentos etc. voltado à ampliação e qualificação da atuação dos 
empregados no suporte à gestão. 

Programa SIOM 
• O Seminário Integrado de Oportunidades de Melhorias é dividido preliminarmente em dois 

eventos nas áreas: Fórum de Engenharia e Tecnologia (com a participação de engenheiros e 
especialistas) e Workshops (um por semestre), para a base operacional. Ao longo do ano foram 
apresentados 210 trabalhos (uma elevação de 18,64% em comparação a 2010) relativos às 
categorias: Meio Ambiente, Processo Produtivo, e Segurança & Ergonomia. Desses, 72 
trabalhos chegaram às etapas eliminatórias e doze foram os vencedores. 

Seis Sigma 
• Concluídos cinco trabalhos de 6 Sigma, iniciados em 2010. 
• Continuidade ao projeto com escolha e treinamentos para formação de mais 15 Green Belts, 

totalizando 22 trabalhos a serem acompanhados (7 iniciados em 2010). 
• Realização de dois Seminários Executivos e de Consultoria para acompanhamento do 

desenvolvimento dos trabalhos, junto aos Sponsors / Gerentes Gerais e Diretoria. 

6 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4558



kk ) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

Lean Manufacturing 
• Foram treinados 36 empregados na ferramenta Lean Manufacturing, ou manufatura enxuta, que 

é uma filosofia de gestão focada na redução de sete tipos de desperdícios (superprodução, tempo 
de espera, transporte, excesso de processamento, inventário, movimento e defeitos). 

INVESTIMENTOS - PROJETOS ESPECIAIS 

• Finn Up da Precipitação Linha 4&5 - desembolsados R$ 36,9 milhões - atingindo avanço físico 
de 98,70% 

• Distribuidor de Vapor de Alta Pressão - desembolsados R$ 3,0 milhões - atingindo avanço físico 
de 100% 

• Transferência de Polpa do Desaguamento para Linha 3 - desembolsados R$ 2,1 milhões - 
atingindo avanço físico de 97% 

• Implantação do Filtro Prensa no Clarificador do Desaguamento - desembolsados R$ 4,6 milhões 
- atingindo avanço físico de 45,20% 

• Projeto Cerâmica - Processamento da Lama Vermelha- Planta Piloto- desembolsados R$ 
474.417,00 atingindo avanço físico de 9.95% 

• DRS — Célula Leste 3 - Parte 1 - desembolsados R$ 4,16 milhões - atingindo avanço físico de 
83% 

• Otimização do Aquecimento de Polpa na Linha 1 - desembolsados R$ 6,9 milhões - atingindo 
avanço físico de 89% 

APOIO COMUNITÁRIO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 

Em 2011 foi dada continuidade às ações de Relações com as Comunidades, conforme abaixo: 

Programa Plasticultura 

• Fornecimento para a Cooperativa de Extração e Desenvolvimento Agrícola de Barcarena-
CEDAB — de plásticos específicos e tubos reciclados para construção de 10 estufas de 50m x 7,5 
m totalizando 1610 m2, construídos em área própria e de agricultores cooperados. 

Cooperativa de Costura e Moda de Barcarena (Coopermodas) 

• Fabricação de 650 protetores de flanges para diversas áreas da Hydro Alunorte. 
• Produção de 5.654 capuzes para Albras e Hydro Alunorte; 
• Produção de 6.024 ecobags (sacolas usadas para substituir sacos plásticos), distribuídas 

nas reuniões com as comunidades, nas visitas à Hydro Alunorte. 
• Produção de outros materiais para demais empresas, totalizando um faturamento anual 

de R$ 92,5 mil. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

Programa Educar para Preservar 
• O Programa Educar Para Preservar, em convênio com a Secretaria de Educação de Barcarena, 

ministrou oficinas sobre: educação socioambiental, Agenda 21 Escolar e elaboração de projetos 
ambientais para coordenadores pedagógicos, diretores das escolas e professores com o objetivo 
de capacitá-los como monitores dos alunos inscritos no Programa Bola pra Frente, Educação pra 
Gente, como executores das atividades de pesquisa e implantação das ações nas escolas e 
comunidades. 

Programa Bola pra Frente, Educação pra Gente 

• Dinâmicas seletivas de Futebol e testes de avaliação física para seleção de 36 alunos que 
formaram os times Alunorte Rain Forest (ARF) masculino e feminino; 

• Formações socioambientais para qualificar professores a orientar os projetos de suas escolas; 
• Excursões das equipes ARF selecionadas para conhecimento histórico das comunidades de 

Barcarena, para troca de experiências e avaliação de realidade do Município. 
• Realização de oficina de captação de imagens e redação de textos para os integrantes dos times, 

visando à realização de reportagens de campo; 
• Acompanhamento dos projetos socioambientais em desenvolvimento pelas escolas; 
• Participação das Equipes Alunorte Rain Forest masculina e feminina na Copa da Noruega 2011. 

O time masculino foi o segundo colocado na categoria sub-16 do torneio e Sílvio dos Santos 
recebeu a Chuteira de Ouro de melhor Jogador; 

• Participação do time masculino Alunorte Rain Forest na I Copa do Programa Atletas do Futuro, 
do SESI. O time conquistou o primeiro lugar na competição. 

• Realização do "Prêmio Educacional", disputa que elege os melhores estudantes da região. As 
três vencedoras acompanharam o ARF na Noruega, com a responsabilidade de desenvolver um 
estudo traçando um paralelo sobre a realidade do país e do Brasil em relação ao meio ambiente; 

• Socialização das atividades pedagógicas e ambientais desenvolvidas pelas escolas/alunos 
inscritos, numa ação de incentivo para a melhoria do rendimento escolar; 

• Realização de Gincana Ambiental pelos alunos participantes do programa; 
• Participação da equipe feminina no Torneio de Futsal do Município de Barcarena e da equipe 

masculina na Copa PAF do SESI; 
• Palestras pedagógicas inerentes à realidade do adolescente envolvendo os alunos das escolas 

públicas de Barcarena; 
• Realização do 11 Fórum Socioambiental envolvendo as Escolas do Município, com apresentação 

de resultados dos projetos socioambientais desenvolvidos durante o ano letivo, e o realizado de 
forma paralela durante ida para Copa da Noruega, sobre Matas Ciliares. 

Torneio das Indústrias (SESI) 

• Coordenação, patrocínio, apoio material e logístico à participação dos empregados da Hydro 
Alunorte nos Jogos do SESI, nas etapas municipal, estadual e regional, promovido pelo Serviço 
Social da Indústria (SESI), objetivando a integração e socialização. 

8 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4560



0 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

• Melhores resultados da participação da Hydro Alunorte no torneio: 1° lugar no Vôlei de Praia, 2° 
Lugar no Atletismo e 2° Lugar no Futsal (Jogos Estaduais) e 1° lugar no Futsal Feminino (Jogos 
Municipais). 

Projeto de Voluntariado Corporativo 

Em 2011 aconteceu a terceira edição do Alunorte Cidadania, com a participação de 300 
voluntários, realizando mais de 4 mil atendimentos à Comunidade em serviços de cidadania e 
lazer. 

Realização da quinta Olimpíada Solidária, com arrecadação de mais de 10 mil itens, entre gêneros 
alimentícios, roupas, livros, materiais de higiene e limpeza para a Pastoral do Menor de 
Barcarena. 

Relacionamento com Stakeholders: 

A Hydro Alunorte recebeu cerca de 1.600 visitantes ao longo do ano de 2011. Estiveram na 
fábrica públicos de diversos segmentos, como representantes de comunidades locais, estudantes, 
acionistas e familiares de empregados. 

Outras ações de Responsabilidade Social: 

• Apoio aos empregados voluntários no desenvolvimento de atividades da capacitação e 
sustentabilidade da comunidade de Barcarena; 

• Participação na Associação das Empresas de Mineração de Barcarena (ASSEMB); 
• Convênio com o CDI, (Comitê para Democratização da Informática) para acompanhamento, 

reformas e troca de equipamentos das Escolas de Informática e Cidadania já instaladas nas 
comunidades de Itupanema, Vila do Conde, Laranjal, São Francisco e Pastoral do Menor; 

• Apoio aos centros comunitários por meio de: doações de materiais e serviços, apresentações 
culturais em eventos da fábrica e patrocínios; 

• Apoio as ONGs, iniciativas e projetos sociais da região; 
• Participação nas reuniões do Conselho Tutelar; 
• Visitas periódicas aos Líderes Comunitários da região; 
• Visitas periódicas às Secretarias de Agricultura e Educação de Barcarena; 
• Participação no Projeto de Desenvolvimento de Abaetetuba, com o PNUD, ligado à ONU. 

METAS CORPORATIVAS PARA O ANO DE 2012 

Atuando em total sintonia com seus valores e alinhada à Missão de criar uma sociedade mais 
viável ao desenvolver recursos naturais e produtos de formas inovadoras e eficientes, 
relacionamos as principais metas corporativas da Hydro Alunorte para 2012: 

• Estabilizar a produção de Alumina; 
• Tornar o sistema de energia mais robusto e confiável; 
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W 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Relatório de Administração — Ano de 2011 

• Modificar o design e estabilizar as caldeiras; 
• Aumentar a capacidade de recebimento de bauxita na Estação de Desaguamento; 
• Implementar nova tecnologia para tratamento e armazenamento da Lama Vermelha; 
• Reduzir custos; 
• Desenvolver estudo para maior reaproveitamento de água utilizada nos processos de operação da 

Refinaria; 

Barcarena, 12 de abril de 2012. 

Diretoria 

Fernando Simões Henriques 	 Daryush Albuquerque Khoshneviss 
Diretor Presidente 	 Diretor 

Conselho de Administração 

Johnny Undeli 
Presidente 

Mauro Davi Boletta 
Conselheiro 

Eivind Kallevik 
Conselheiro 

Kimiharu Okura 
Conselheiro 

Minoru Abe 	 Mitsuru Ishihara 
Conselheiro 	 Conselheiro 

e 
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PORO 

ALL-NORTE • Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Balanços patrimoniais 

Em 31 de dezembro de 2011 e2010 

(Em milhares de reais) 

Ativo 

Circulante 

Notas 
dezembro 

31 de 
de 

2011 

31 de 
dezembro de 

2010 Passivo 

Circulante 

Notas 

31 de 
dezembro de 

2011 

31 de 
dezembro de 

2010 

Caáa e equivalentes de caixa 5 38.837 31.955 Fomecedores e empreiteiros: 

Clientes: 6 Parte relacionadas 9 104385 11.463 

Panes relacionadas 9 234387 257.636 Outros 238.518 106.682 
Depósitos em garantia 7 134.807 95.181 Empréstimos e financiamentos: 15 

Estoques 8 149.631 315/89 Pane relacionadas 9 98.929 104.546 

Partes relacionadas - outras contas a receber 9 21.435 2.596 Outros 640361 268.710 
os e contibuições a recuperar 10 37.901 79.454 Partes relacionadas - outras contas a papr 9 672 6358 

Adiantamentos a fornecedores 4/58 2.632 Salários e ereargos sociais 25.298 18.442 
Despesas antecipadas 4.553 2261 impostos e contribuições 4.654 14.962 
Outros ativos 15.232 9.614 Dividendos propostos 37.427 

Outros passivos 170 394 
941.041 816.624 

1.113.647 635.044 
Não &adapte 

Imposto de renda e cootribuição social diferidos 11 37321 4.425 Não circulante 
Impostos e contibuições a recuperar 10 600.568 405.131 Empréstimos e financiarzntos: 15 
Depósitos judiciais 30.462 17.190 Parte relacionadas 9 773.427 772.880 
Outros ativos 901 810 Outros 193.831 344347 

Provisão 16 48.444 31 
669.458 427.556 

1.015.122 1.111.258 
Imobilizado 12 5.041.014 5.087.747 Patrimônio liquido 
Intangível 13 4235 6/50 Capital social: 17 

Diferido 14 42.569 53.741 Residentes no pais 1.799.621 1.799.621 
Resideotes no exterior 1.167544 1.167.544 

5.763176 5375.294 

/967.165 2.967.165 

Reservas rk capital 11 36.788 31.441 
Reservas de lucros 17 1.510.995 1.635.010 

4574.948 4.639.616 

Total do ativo 6.704317 6391.918 Total do passivo e patrimônio líquido 6.104311 6.391.918 

As notas explicadvas da administração são pane integrante das demcastrações finmceiras. 
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4) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Demonstrações de resultados 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais) 

Notas 

Receita líquida das vendas 	 21 (c ) 

Custo dos produtos vendidos e serviços 

Lucro bruto 

Receitas (despesas) operacionais 	 18 
Com vendas e comerciais 
Gerais e administrativas 
Honorário dos administradores 
Outras 

Lucro operacional antes do resultado financeiro 

Resultado financeiro 	 19 
Despesas financeiras 
Receitas financeiras 
Variações monetárias e cambiais líquidas 

Lucro (Prejuízo) antes do imposto de renda e da contriibuição social 

Imposto de renda e contribuição social 
Do exercício 
Diferido 	 11(b) 

Lucro liquido (Prejuizo) do exercício 

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

12  

Acumulado 

2011 2010 

2.828.472 2.650.976 

(2.638.098) (2.360.736) 

190.374 290.240 

(35.819) (42.172) 
(77.438) (69.641) 

(1.232) (1.694) 
(14.158) 17.648 

(128.647) (95.859) 

61.727 194.381 

(21.380) (24.275) 
4.851 7.383 

(142.970) 61.857 

(159.499) 44.965 

(97.772) 239.346 

(72.385) 
33.104 (157) 

33.104 (72.542) 

(64.668) 166.804 
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ALUNORTE • Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Demonstrações das mutações do patrimônio líquido 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais) 

Reservas de capital 	 Reservas de lucros 

Capital 

social 

realizado 

Ágio 

na emiasio 

de ações 

Subvenção 

AFRMM 

Incentivos 

fiscais Legal 

Expansão/ 

investimentos 

Lucros 

(prejuízos) 

acumulados 	Total 

Saldos em 1° de janeiro de 2010 2.967.165 28,020 10.026 197.588 95.968 1.211.472 4.510.239 

Utilização do AFRMM na amortização de financiamento de embarcações (605) 605 

Lucro líquido do exercício 166,804 	166.804 

%filiação dos lucros: 

Reserva Incentivos Fiscais 9.360 (9.360) 

Reserva legal - 8.340 (8.340) 

Dividendas propostos (37.427) 	(37.427) 

Reserva de lucros para expansão/investimentos 112,282 (112.282) 

Saldos em 31 de dezembro de 2010 2.967.165 28.020 9.421 206.948 104.308 1323,754 - 	4.639.616 

Utilização do AFRMM na amortização de financiamento de embarcações (653) 653 

Lucro líquido do exercício e total do resultado abrangente 

Prejuizo do Exercício - (64.668) 	(64,668) 

Absorção do Prejuizo: 

Reserva Incentivos Fiscais 

Reserva legal 

Dividendos propostos 

Reserva de lucros para expansão/investimentos (64.015) 64.015 

Saldos em 31 de dezembro de 2011 2,967.165 28.020 8.768 206.948 104308 1.259.739 - 	4.574.948 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Demonstrações dos fluxos de caixa 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais) 

Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro líquido (prejuízo) do exercício 

2011 

( 64.668) 

2010 

166.804 

Ajustes para reconciliar o resultado do exercício com 
os recursos provenientes das atividades operacionais: 
Depreciação e amortização 288.349 256.240 
Imposto de renda e contribuição social diferidos ( 33.104) 157 
Reversão de provisões (31) (497) 
Variações monetárias e cambiais, líquidas 156.012 (62.575) 
Despesas com juros de empréstimos 16.777 19.000 
Valor residual do ativo imobilizado baixado por alienação 74 331 

363.409 379.460 

Redução (aumento) nos ativos: 
Clientes 
Depósitos em garantia 

26.465 
( 30.531) 

( 35.697) 
( 84.439) 

Estoques ( 137.241) 9.337 
Partes relacionadas - outras contas a receber 1.161 (22.399) 
Impostos e contribuições a recuperar (150.673) (80.620) 
Adiantamento a fornecedores (1.626) (1.230) 
Depósitos judiciais (13.029) (2.139) 
Despesas antecipadas ( 2.292) 
Outros (5.706) (5.622) 

(313.472) (222.809) 
Aumento (redução) nos passivos: 
Contas a pagar a fornecedores e empreiteiros 157.033 11.500 
Partes relacionadas - outras contas a pagar (5.686) 5.964 
Impostos, contribuições, salários e encargos sociais a recolher ( 3.452) ( 84) 
Operações com hedge de alumínio (27.640) 
Juros pagos com empréstimos (17.121) (20.250) 
Outros 379 57 

131.153 (30.453) 

Fluxo de caixa líquido decorrentes das atividades operacionais 181.090 126.198 

Fluxo de caixa das atividades de investimentos: 
Adições no imobilizado e intangível (197.620) (132.268) 

Fluxo de caixa usado nas atividades de investimento (197.620) (132.268) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos: 
Empréstimos captados a curto prazo - líquido 335.550 94.982 
Dividendos pagos a acionistas (37.427) (55.395) 
Pagamentos de empréstimos e financiamentos (274.711) (34.775) 

Caixa provenientes das atividades de financiamento 23.412 4.812 

Aumento (redução) no caixa e equivalentes 6.882 ( 1.258) 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 31.955 33.213 

Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 38.837 31.955 

Transações que não envolveram caixa 
Imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido 
compensados com créditos fiscais (53.543) (60.201) 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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441) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Demonstrações do valor adicionado 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais) 

Receitas 

2011 2010 

Vendas brutas de produtos e serviços 2.874.003 2.690.316 
Receitas relativas à construção de ativos próprios 196.701 132.268 
Outras receitas e (despesas) 6.932 27.846 
Provisão para créditos de liquidação duvidosa - reversão/(constituição) (186) 

3.077.636 2.850.244 
Insumos adquiridos 

Parte relacionada: 
Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (460.574) (605.873) 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros operacionais (373) (37.111) 

(460.947) (642.984) 
Terceiros 

Custo dos produtos vendidos e dos serviços prestados (1.184.369) (1.097.356) 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros operacionais (1.111.791) (726.788) 
Recuperação de valores ativos 328 723 

(2.295.832) (1.823.421) 

(2.756.779) (2.466.405) 

Valor adicionado bruto 320.857 383.839 

Depreciação e amortização (288.349) (256.240) 

Valor adicionado líquido produzido pela entidade 32.508 127.599 

Valor adicionado recebido em transferência 
Receitas financeiras - líquidas 63.974 4.918 
IR e CSLL diferidos 33.104 (157) 

Valor adicionado total a distribuir 129.586 132.360 

Distribuição do valor adicionado 
Salário e encargos 104.109 69.573 
Honorários de diretoria 1.232 1.475 
Participação dos empregados nos lucros 10.521 10.002 
Plano de aposentadoria e pensão 1.757 828 

Pessoal e encargos 117.619 81.878 

Federais (151.498) (67.057) 
Estaduais 3.113 4.186 
Municipais 1.548 1.850 
Menos: incentivos fiscais - ( 9.360) 

Impostos, taxas e contribuições ( 146.837) (70.381) 

Juros e variações cambiais 223.472 (45.941) 

Financiadores 223.472 ( 45.941) 

Lucro líquido ( Prejuizo) do exercício ( 64.668) 166.804 

Valor adicionado distribuído 129.586 132.360 

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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kk) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

1 	Contexto Operacional 

A ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. (ou a "Companhia"), com sede na cidade 
Barcarena, Pará, foi constituída em junho de 1978, tendo por objetivo principal a industrialização de 
alumina, matéria-prima na produção de alumínio. A Companhia entrou em operação em 1995, com 
a capacidade de produção de 1.100 mil toneladas de alumina por ano. Em 1999, devido às 
melhorias operacionais implantadas, a capacidade nominal plena foi redefinida, passando para 
1.500 mil toneladas/ano. Em abril de 2003 a Companhia concluiu o Projeto de Expansão 1 de seu 
Parque Industrial, elevando a sua capacidade de produção para 2.325 mil toneladas/ ano e durante o 
ano de 2004 a produção atingiu 2.549 mil toneladas/ano. No 1° trimestre de 2006 entraram em 
operação as linhas 4 e 5 do Projeto de Expansão 2, tendo atingido a plena capacidade de produção, 
elevando para 4.4 milhões de toneladas/ano a capacidade da planta. No 4° trimestre de 2008 
entraram em produção as linhas 6 e 7 do Projeto de Expansão 3, tendo atingido a plena capacidade 
de produção, elevando para 6.3 milhões de toneladas/ano a capacidade da planta. 

Em 2011 foram produzidas 5.827 mil toneladas e comercializadas 4.890 mil toneladas no mercado 
externo e 904 mil toneladas no mercado interno, totalizando 5.794 mil toneladas 

2 	Resumo das principais políticas contábeis 

2.1 	Apresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras foram preparadas e estão sendo apresentadas conforme as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos, interpretações e orientações emitidos 
pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPCs) e aprovados pelo Conselho Federal de 
Contabilidade (CFC). 

As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor. 

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e 
também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de 
aplicação das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem 
maior complexidade, bem como as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as 
demonstrações financeiras, estão divulgadas nas Notas Explicativas n's 3 e 4. 

As políticas contábeis descritas em detalhes abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a 
todos os exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras. 

A demonstração de resultados abrangentes não está sendo apresentada, pois não há valores a serem 
apresentados sob esse conceito, ou seja, resultado do exercício é igual ao resultado abrangente total. 

As presentes demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração da 
Companhia em 12 de abril de 2012. 
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o 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

	

2.2 	Conversão da moeda estrangeira 

a. Moeda funcional e moeda de apresentação 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico, no qual a empresa atua ("a moeda funcional"). As demonstrações financeiras 
estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional da Companhia. 

b. Transações e saldos 

As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a moeda funcional, utilizando as taxas 
de câmbio vigentes nas datas das transações ou da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os 
ganhos e as perdas cambiais resultantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas 
de câmbio do final do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, 
são reconhecidos na demonstração do resultado. 

Os ganhos e as perdas cambiais relacionados com empréstimos, caixa e equivalentes de caixa e 
outros são apresentados na demonstração do resultado, no grupo Resultado Financeiro, como 
Variações Monetárias e Cambiais Líquidas. 

	

2.3 	Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa estão representados por caixa,depósitos bancários e aplicações de 
curto prazo, de alta liquidez, que são prontamente conversíveis em quantias conhecidas de caixa e 
sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 

	

2.4 	Ativos Financeiros 

2.4.1 Classificação 

A Companhia classifica seus ativos financeiros sob a categoria de empréstimos e recebíveis A 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos.A 
administração determina a classificação de seus ativos financeiros no reconhecimento inicial. 

	

a. 	Empréstimos e recebíveis 

Os empréstimos e recebíveis são ativos financeiros não derivativos com pagamentos fixos ou 
determináveis, que não são cotados em um mercado ativo. São incluídos como ativo circulante, 
exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data de emissão do balanço 
(estes são classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis compreendem 
clientes no país e exterior, depósitos em garantia, depósitos judiciais, e caixa e equivalentes de 
caixa. 
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ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

2.4.2 Reconhecimento e mensuração 

As compras e as vendas regulares de ativos financeiros são reconhecidas na data de negociação - 
data na qual a Companhia se compromete a comprar ou vender o ativo. Os ativos financeiros são, 
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos 
financeiros não classificados como ao valor justo por meio do resultado. Os ativos financeiros ao 
valor justo por meio de resultado são, inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da 
transação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros são baixados quando os 
direitos de receber fluxos de caixa dos investimentos tenham vencido ou tenham sido transferidos; 
neste último caso, desde que a Companhia tenha transferido, significativamente, todos os riscos e os 
benefícios da propriedade. Os ativos financeiros mensurados ao valor justo através do resultado são, 
subsequentemente, contabilizados pelo valor justo. Os empréstimos e recebíveis são contabilizados 
pelo custo amortizado, usando o método da taxa efetiva de juros. 

Os ganhos ou as perdas decorrentes de variações no valor justo de ativos financeiros mensurados ao 
valor justo através do resultado são apresentados na demonstração do resultado. 

A Companhia avalia, na data do balanço, se há evidência objetiva de perda (impairment) em um 
ativo financeiro ou um grupo de ativos financeiros. Em 31 de dezembro de 2011 não havia 
indicativos de impairment envolvendo ativos financeiros. 

2.4.3 Compensação de instrumentos financeiros 

Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido é reportado no balanço patrimonial 
quando há um direito legalmente aplicável de compensar os valores reconhecidos e há uma intenção 
de liquidá-los numa base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

2.4.4 Impairment de ativos financeiros 

Ativos mensurados ao custo amortizado 

A Companhia avalia no final de cada período do relatório se há evidência objetiva de que o ativo 
financeiro ou o grupo de ativos financeiros está deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos 
financeiros está deteriorado e os prejuízos de impairment são incorridos somente se há evidência 
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos após o reconhecimento 
inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos 
fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou Companhia de ativos financeiros que pode 
ser estimado de maneira confiável. 

Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda por 
impairment incluem: 
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor; 

(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento dos juros ou principal; 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

(iii) A Companhia, por razões econômicas ou jurídicas relativas à dificuldade financeira do 
tomador de empréstimo, garante ao tomador uma concessão que o credor não consideraria; 

(iv) Torna-se provável que o tomador declare falência ou outra reorganização financeira; 

(v) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro devido às dificuldades 
financeiras; ou 

(vi) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável nos futuros fluxos de caixa 
estimados a partir de uma carteira de ativos financeiros desde o reconhecimento inicial 
daqueles ativos, embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os ativos 
financeiros individuais na carteira, incluindo: 

• Mudanças adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo na carteira; 

• Condições econômicas nacionais ou locais que se correlacionam com as inadimplências 
sobre os ativos na carteira. 

A Companhia avalia em primeiro lugar se existe evidência objetiva de impairment. 

O montante do prejuízo é mensurado como a diferença entre o valor contábil dos ativos e o valor 
presente dos fluxos de caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que não 
foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original dos ativos financeiros. O valor 
contábil do ativo é reduzido e o valor do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se 
um empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma taxa de juros variável, a taxa 
de desconto para medir uma perda por impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de 
acordo com o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode mensurar o impairment 
com base no valor justo de um instrumento utilizando um preço de mercado observável. 

Se, num período subsequente, o valor da perda por impairment diminuir e a diminuição puder ser 
relacionada objetivamente com um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como 
uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da perda por impairment 
reconhecida anteriormente será reconhecida na demonstração do resultado. 

2.5 	Contas a receber de clientes 

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber de clientes pela venda de 
mercadorias ou prestação de serviços no decurso normal das atividades da Companhia. 

Se o prazo de recebimento é equivalente a um ano ou menos (ou outro que atenda o ciclo normal da 
Companhia), as contas a receber são classificadas no ativo circulante. Caso contrário, estão 
apresentadas no ativo não circulante. 
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o 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, 
subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método da taxa efetiva de juros 
menos a provisão para credito de liquidação duvidosa "PCLD". Na prática são normalmente 
reconhecidas ao valor faturado, ajustado pela provisão para perda, se necessária. 

2.6 Estoques 

Os estoques são demonstrados ao custo ou ao valor líquido de realização, dos dois o menor. O custo 
é determinado pelo método da média ponderada móvel. O custo dos produtos acabados e dos 
produtos em elaboração compreende os custos de projeto, matérias-primas, mão de obra direta, 
outros custos diretos e as respectivas despesas diretas de produção (com base na capacidade 
operacional normal), excluindo os custos de empréstimos. O valor líquido de realização é o preço 
de venda estimado no curso normal dos negócios, menos os custos estimados de conclusão e os 
custos estimados necessários para efetuar a venda. 

	

2.7 	Ativos Intagiveis 

	

a. 	Software 

As licenças de software adquiridas são capitalizadas com base nos custos incorridos para adquirir os 
softwares e fazer com que eles estejam prontos para ser utilizados. Esses custos são amortizados 
durante sua vida útil estimável de cinco anos. 

Os custos associados à manutenção de softwares são reconhecidos como despesa, conforme 
incorridos. 

2.8 Imobilizado 

Terrenos e edificações compreendem, principalmente, fábricas e escritórios. O imobilizado é 
mensurado pelo seu custo histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui os 
gastos diretamente atribuíveis à aquisição dos itens. O custo histórico também inclui os custos de 
financiamento relacionados com a aquisição de ativos qualificados. 

Os custos subsequentes são incluídos no valor contábil do ativo ou reconhecidos como um ativo 
separado, conforme apropriado, somente quando for provável que fluam benefícios econômicos 
futuros associados ao item e que o custo do item possa ser mensurado com segurança. O valor 
contábil de itens ou peças substituídos é baixado. Todos os outros reparos e manutenções são 
lançados em contrapartida ao resultado do exercício, quando incorridos. 

Durante o exercício de 2011, a Companhia revisou a expectativa de vida útil e valor residual de seu 
imobilizado e ajustou a depreciação, de forma prospectiva, com base nesta nova estimativa, a partir 
de 1° de março de 2011, em acordo com o CPC 27. No ano de 2011, o efeito de adoção dessa nova 
vida útil foi uma redução no montante de R$ 1.889 na linha de depreciação. 
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HYDRO 

ALUNOR1E - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Os terrenos não são depreciados. A depreciação de outros ativos é calculada usando o método linear 
para alocar seus custos aos seus valores residuais durante a vida útil estimada, como segue: 

Anos 

Edificações - Laboratório de vazão e sala de operadores 50 
Edificações - Outros 4 a 45 
Instalações Industriais 40 a 50 
Instalações e sistemas operacionais 3 a 31 
Veículos 2 a 25 
Móveis, utensflios e equipamentos 5-8-10-20 

Os valores residuais e a vida útil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado, ao final de 
cada exercício. 

O valor contábil de um ativo é imediatamente ajustado para seu valor recuperável se o valor 
contábil do ativo for maior do que seu valor recuperável estimado. 

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação dos resultados com o valor 
contábil e são reconhecidos em "Outros". 

2.9 	Impairment de ativos não financeiros 

Os ativos que estão sujeitos à depreciação e amortização são revisados para a verificação de 
impairment sempre que eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida pelo valor ao qual o valor 
contábil do ativo excede seu valor recuperável. Este último é o valor mais alto entre o valor justo de 
um ativo menos os custos de venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os 
ativos são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de caixa identificáveis 
separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC). Os ativos não financeiros que tenham sofrido 
impairment são revisados subsequentemente para a análise de uma possível reversão do impairment 
na data de apresentação do relatório. 

Em 31 de dezembro de 2011, não havia indicativos de impainnent nos ativos não financeiros da 
Companhia. 
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4) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

2.10 Contas a pagar aos fornecedores 

As contas a pagar aos fornecedores são obrigações a pagar por bens ou serviços que foram 
adquiridos de fornecedores no curso normal dos negócios, sendo classificadas como passivos 
circulantes se o pagamento for devido no período de até um ano (ou no ciclo operacional normal 
dos negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como 
passivo não circulante. 

Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo 
amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente 
reconhecidas ao valor da fatura correspondente. 

2.11 Empréstimos 

Os empréstimos são reconhecidos, inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos na 
transação e são, subsequentemente, demonstrados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre 
os valores captados (líquidos dos custos da transação) e o valor de liquidação é reconhecida na 
demonstração do resultado durante o período em que os empréstimos estejam em aberto, utilizando 
o método da taxa efetiva de juros. 

As taxas pagas no estabelecimento do empréstimo são reconhecidas como custos da transação do 
empréstimo, uma vez que seja provável que uma parte ou todo o empréstimo seja sacado. Nesse 
caso, a taxa é diferida até que o saque ocorra. Quando não houver evidências da probabilidade de 
saque de parte ou da totalidade do empréstimo, a taxa é capitalizada como um pagamento 
antecipado de serviços de liquidez e amortizada durante o período do empréstimo ao qual se 
relaciona. 

Os empréstimos são classificados como passivo circulante, a menos que a Companhia tenha um 
direito incondicional de diferir a liquidação do passivo por, pelo menos, 12 meses após a data do 
balanço. 

2.12 Provisões 

As provisões para fechamento de Deposito de Resíduos e ações judiciais (trabalhista, civil e 
impostos indiretos) são reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou não 
formalizada como resultado de eventos passados; é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e o valor tiver sido estimado com segurança. 

As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem ser necessários para liquidar 
a obrigação, usando uma taxa antes de impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do 
valor temporal do dinheiro e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da obrigação em 
decorrência da passagem do tempo é reconhecido como despesa financeira. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

A Companhia, ao final de cada exercício revisa e atualiza os valores das provisões para fechamento 
Depósito de Resíduos. Esta provisão tem como objetivo principal a formação de valores de longo 
prazo, para o uso financeiro no futuro, no momento de encerramento do ativo. O cálculo desta 
provisão inicia-se com a avaliação das condições do ativo no momento da provisão. O passo 
seguinte consiste na formação dos montantes a serem descontados a valor presente pela taxa de 
juros (SELIC) antes do imposto de renda que reflita a avaliação das condições de mercado vigentes 
e dos riscos específicos associados ao passivo a ser desativado (a Companhia utiliza o indicador 
inflacionário 1PCA e adicionalmente um prêmio de risco de mercado de 5%). Por fim o montante a 
valor presente é registrado contabilmente. A revisão dos cálculos desta provisão acontece ao final 
de cada exercício, se um novo ativo existir, ou se a situação no momento indicar uma necessidade 
de revisão da provisão. A provisão é constituída inicialmente com o registro de um passivo de longo 
prazo com contrapartida em um item do ativo imobilizado principal. O passivo de longo prazo é 
atualizado financeiramente pela taxa de desconto atualizada (SELIC), e registrado contra o 
resultado do período, em resultado financeiro (Variações monetárias e cambiais, líquidas). O ativo é 
depreciado linearmente pela taxa de vida útil do bem principal, e registrado contra o resultado do 
exercício. 

2.13 Imposto de renda e contribuição social corrente e diferido 

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos 
corrente e diferido. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado. 

O encargo de imposto de renda e contribuição social corrente é calculado com base nas leis 
tributárias promulgadas, ou substancialmente promulgadas, na data do balanço. A administração 
avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de 
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a 
interpretações. Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de 
pagamento às autoridades fiscais. 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos usando-se o método do passivo 
sobre as diferenças temporárias decorrentes de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos 
e seus valores contábeis nas demonstrações financeiras. O imposto de renda e contribuição social 
diferidos são determinados, usando alíquotas de imposto (e leis fiscais) promulgadas, ou 
substancialmente promulgadas, na data do balanço, e que devem ser aplicadas quando o respectivo 
imposto diferido ativo for realizado ou quando o imposto diferido passivo for liquidado. 

O imposto de renda e contribuição social diferidos ativo são reconhecidos somente na proporção da 
probabilidade de que lucro tributável futuro esteja disponível e contra o qual as diferenças 
temporárias possam ser usadas. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível 
legalmente de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os 
impostos de renda diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes 
pela mesma autoridade tributável sobre a entidade tributaria ou diferentes entidades tributáveis onde 
há intenção de liquidar os saldos numa base líquida. 

2.14 Benefícios a empregados 

a. Participação nos resultados e bônus 

O reconhecimento dessa participação é usualmente efetuado quando do encerramento do exercício, 
momento em que o valor pode ser mensurado de maneira confiável pela Companhia. 

b. Planos de contribuição definida 

Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o qual uma entidade 
paga contribuições fixas para uma entidade separada (Fundo de previdência) e não tem nenhuma 
obrigação legal ou construtiva de pagar valores adicionais. As obrigações por contribuições aos 
planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a 
empregados no resultado nos exercícios durante os quais serviços são prestados pelos empregados. 
Contribuições pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que 
haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível. As 
contribuições para um plano de contribuição definida cujo vencimento é esperado para 12 meses 
após o final do período no qual o empregado presta o serviço são descontadas aos seus valores 
presentes. 

2.15 Capital social 

As ações ordinárias e as preferenciais são classificadas no patrimônio líquido. 

2.16 Reconhecimento da receita 

A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela comercialização 
de produtos no curso normal das atividades da Companhia. 

A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser mensurada com segurança, é 
provável que benefícios econômicos futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos 
tiverem sido atendidos. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, levando em 
consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de cada venda. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

a. 	Venda de produtos - Alumina 

A Companhia é uma refinaria que produz e vende a alumina calcinada e hidrato de alumínio, sendo 
este um produto intermediário do processo de fabricação de seu produto final que é a Alumina 
Calcinada. As vendas de alumina e hidrato ocorre em duas diferentes modalidades: FOB (Free on 
Board) em navios no Porto de Vila do Conde (Barcarena/Pará/Brasil), que são destinadas ao 
mercado externo, e FOT (Free on Truck), que é para o mercado interno. As transferências de título e 
risco das mercadorias se dão na hora do carregamento, mas precisamente quando o produto 
ultrapassa a murada do navio (mercado externo), ou quando é disposto no caminhão (mercado 
interno). 

As vendas da Alunorte são feitas apenas para seus acionistas, ou outras partes que receberão a 
cessão de um acionista, de acordo com as quantidades anuais contempladas nos contratos 
comerciais. Tais contratos também estipulam a qualidade do produto e as condições de pagamento, 
contemplando o prazo de 30 dias após data da entrega. 

Tanto a alumina quanto o hidrato são vendidos mediante um preço fórmula definido no Acordo 
Básico de Vendas da Companhia e qualquer alteração desta fórmula deverá ser aprovada pelos 
acionistas. 

b. Receita financeira 

A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, usando o método da taxa efetiva de 
juros. Quando uma perda (impairrnent) é identificada em relação a um contas a receber, a 
Companhia reduz o valor contábil para seu valor recuperável, que corresponde ao fluxo de caixa 
futuro estimado, descontado à taxa efetiva de juros original do instrumento. Subsequentemente, à 
medida que o tempo passa, os juros são incorporados às contas a receber, em contrapartida de 
receita financeira. Essa receita financeira é calculada pela mesma taxa efetiva de juros utilizada para 
apurar o valor recuperável, ou seja, a taxa original do contas a receber. 

2.17 Distribuição de dividendos 

A distribuição de dividendos para os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo nas 
demonstrações financeiras da Companhia ao final do exercício, com base no estatuto social da 
Companhia. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado na data em que 
são aprovados pelos acionistas, em Assembleia Geral. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

3 	Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

A apresentação das demonstrações financeiras em conformidade com os princípios de 
reconhecimento e mensuração pelos padrões de contabilidade emitidos pelo CPC requer que a 
Administração da Companhia formule julgamentos, estimativas e pressupostos que poderão afetar o 
valor dos ativos e passivos apresentados. 

Essas estimativas são baseadas no melhor conhecimento existente em cada período e nas ações que 
se planejam realizar, sendo permanentemente revistas com base nas informações disponíveis. 
Alterações nos fatos e circunstâncias podem conduzir a revisão das estimativas, pelo que os 
resultados reais futuros poderão divergir das estimativas. 

As estimativas e pressupostos significativos utilizados pela Administração da Companhia na 
preparação destas demonstrações financeiras estão assim apresentadas: 

Imposto de renda 

A determinação da provisão para imposto de renda ou o imposto de renda diferido ativos e passivos 
e qualquer provisão para perdas nos créditos fiscais requer estimativas da Administração. Para cada 
crédito fiscal futuro, a Companhia avalia a probabilidade de parte ou do total do ativo fiscal não ser 
recuperado. A provisão para desvalorização feita com relação aos prejuízos fiscais acumulados 
depende da avaliação, pela Companhia, da probabilidade de geração de lucros tributáveis no futuro 
em que o Imposto de renda diferido ativo foi reconhecido baseada na produção e planejamento de 
vendas, preços de commodities, custos operacionais, planos de reestruturação e custos de capital 
planej ados. 

A Companhia reconhece, quando aplicável, provisão para perda nos casos em que acredita que 
créditos fiscais não sejam totalmente recuperáveis no futuro. 

Contingências 

As contingências estão registradas quando a probabilidade de perda é considerada provável por 
nossos consultores jurídicos e estão divulgadas quando a probabilidade é possível. As contingências 
encontram-se dispostas na Nota 20. 

O registro das contingências de um determinado passivo na data das demonstrações financeiras é 
feito quando o valor de perda pode ser razoavelmente estimado. Por sua natureza, as contingências 
serão resolvidas quando um ou mais eventos futuros ocorrerem ou deixarem de ocorrer. 
Tipicamente, a ocorrência ou não de tais eventos não depende da nossa atuação, o que dificulta a 
realização de estimativas precisas acerca da data precisa em que tais eventos serão verificados. 
Avaliar tais passivos, particularmente no incerto ambiente legal brasileiro, e outras jurisdições 
envolve o exercício de estimativas e julgamentos significativos da administração quanto aos 
resultados dos eventos futuros. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Redução de valor recuperável de ativos 

A Companhia anualmente testa a recuperabilidade de seus ativos tangíveis e intangíveis. A 
recuperabilidade dos ativos com base no critério do fluxo de caixa descontado depende de diversas 
estimativas, que são influenciadas pelas condições de mercados vigentes no momento em que essa 
recuperabilidade é testada e dessa forma a Administração entende não é possível determinar se 
novas perdas de recuperabilidade ocorrerão ou não no futuro. 

4 	Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 

	

4.1 	Gestão de risco financeiro 

As atividades da Companhia a expõem a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo 
risco de moeda, risco de taxa de juros e risco de preço), risco de crédito e risco de liquidez. O 
programa de gestão de risco da Companhia se concentra na imprevisibilidade dos mercados 
financeiros e busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia. 

A gestão de risco é realizada pela Área Financeira da Companhia, segundo as políticas aprovadas 
pelo Conselho de Administração. A Área Financeira da Companhia identifica, avalia e protege a 
Companhia contra eventuais riscos financeiros em cooperação com as unidades operacionais da 
Companhia. O Conselho de Administração estabelece princípios, por escrito, para a gestão de risco 
global, bem como para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa de juros, risco de 
crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não derivativos e investimento de excedentes 
de caixa. 

	

a. 	Risco de mercado 

	

i. 	Risco cambial 

A Companhia atua internacionalmente e está exposto ao risco cambial decorrente de exposições de 
algumas moedas, basicamente com relação ao dólar dos Estados Unidos. O risco cambial decorre de 
operações comerciais futuras, ativos e passivos reconhecidos. 

A administração estabeleceu uma política que exige que Companhia administre seu risco cambial 
em relação à sua moeda funcional. O risco cambial ocorre quando operações comerciais futuras, 
ativos ou passivos registrados são mantidas em moeda diferente da moeda funcional da entidade. 

O resumo dos dados quantitativos sobre a exposição para o risco de moeda estrangeira da 
Companhia fornecido pela Administração baseia-se na sua polftica de gerenciamento de risco, 
conforme abaixo: 
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ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

2011 2010 
R$ USD EUR R$ USD EUR CHF AUD 

Clientes 234.387 124.953 257.636 154.625 
Empréstimos e 

financiamentos (1.706.548) (909.771) (1.490.543) (894.576) 
Fornecedores e 

empreiteiros (68.493) (34.149) (1.823) (38.000) (19.796) (2.033) (90) (193) 

Exposição líquida 
do balanço 
patrimonial (1.540.654) (818.967) (1.823) (1.270.907) (759.747) (2.033) (90) (193) 

Análise de sensibilidade 

A análise de sensibilidade abaixo reflete o efeito da variação cambial para os empréstimos de longo 
prazo em moeda estrangeira que ocorreriam, considerando-se uma variação para mais ou para 
menos de 25% e 50% na variável dólar de risco relevante em 31 de dezembro de 2011 e 2010. 

Impactos no resultado 

Efeito em milhões de Reais -25% -50% +25% +50% 

31 de dezembro de 2011 
Empréstimos 

USD 242 485 (242) (485) 

31 de dezembro de 2010 
Empréstimos 

USD 280 560 (280) (560) 

Risco de taxa de juros 

Considerando que a Companhia não tem ativos significativos em que incidam juros, o resultado e os 
fluxos de caixa operacionais da Companhia são, substancialmente, independentes das mudanças nas 
taxas de juros do mercado. 

O risco de taxa de juros da Companhia decorre de empréstimos de longo prazo. Os empréstimos 
emitidos às taxas variáveis expõem a Companhia ao risco de taxa de juros de fluxo de caixa. Os 
empréstimos emitidos às taxas fixas expõem a Companhia ao risco de valor justo associado à taxa 
de juros. Todos os empréstimos de longo prazo da Companhia são em taxas variáveis, mantidas em 
dólares. 
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kk) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

A Companhia analisa sua exposição à taxa de juros de forma dinâmica. São simulados diversos 
cenários levando em consideração refinanciamento, renovação de posições existentes, 
financiamento e hedge alternativos. Com  base nesses cenários, se necessário, a Companhia define 
uma mudança razoável na taxa de juros e calcula o impacto sobre o resultado. Para cada simulação, 
é usada a mesma mudança na taxa de juros para todas as moedas. Os cenários são elaborados 
somente para os passivos que representam as principais posições com juros. Em 31 de dezembro de 
2011 a Companhia possui dois contratos de longo prazo com taxas de Libor + 0,8% e.Libor + 
0,65%. Dessa forma a administração entende que a análise de sensibilidade de juros não é 
representativa do risco inerente de instrumento financeiro. 

b. Risco de crédito 

O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, instrumentos financeiros derivativos, 
depósitos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições de crédito a clientes, 
incluindo contas a receber em aberto e operações compromissadas. Para bancos e instituições 
financeiras, são aceitos somente títulos de entidades independentemente classificadas com rating 
mínimo "A". No caso de clientes todas as entregas da Companhia são feitas aos próprios acionistas, 
eliminando por completo qualquer risco de inadimplência. 

Não foi ultrapassado nenhum limite de crédito durante o exercício, e a administração não espera 
nenhuma perda decorrente de inadimplência dessas contrapartes. 

c. Risco de liquidez 

A previsão de fluxo de caixa é realizada nas entidades operacionais da Companhia e agregada pela 
Área Financeira. Esta Área monitora as previsões contínuas das exigências de liquidez da 
Companhia para assegurar que ele tenha caixa suficiente para atender às necessidades operacionais. 
Também mantém espaço livre suficiente em suas linhas de crédito compromissadas disponíveis a 
qualquer momento, a fim de que a Companhia não quebre os limites ou cláusulas do empréstimo 
(quando aplicável) em qualquer uma de suas linhas de crédito. Essa previsão leva em consideração 
os planos de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas, cumprimento das 
metas internas do quociente do balanço patrimonial e, se aplicável, exigências regulatórias externas 
ou legais - por exemplo, restrições de moeda. 
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kk) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

O excesso de caixa, além do saldo exigido para administração do capital circulante, é gerido pela 
Área Financeira. A Área Financeira investe o excesso de caixa em contas correntes com incidência 
de juros, depósitos a prazo, depósitos de curto prazo e títulos e valores mobiliários, escolhendo 
instrumentos com vencimentos apropriados ou liquidez suficiente para fornecer margem suficiente 
conforme determinado pelas previsões acima mencionadas. Na data do relatório, a Companhia 
mantinha fundos de aplicações financeiras de curto prazo de R$ 38.102 (2010 - R$ 29.299) que se 
espera gerem prontamente entradas de caixa para administrar o risco de liquidez. Em 2011, a 
Companhia também mantinha outros ativos líquidos (clientes) de R$ 234.387 (R$ 257.636 em 
2010). 

A tabela abaixo analisa os passivos financeiros não derivativos da Companhia, por faixas de 
vencimento, correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual 
do vencimento. 

Em 31 de dezembro de 2011 

Menos de 
um ano 

Entre um e 
dois anos 

Entre dois e 
cinco anos 

Acima de 
cinco anos 

Fornecedores e empreiteiros 342.963 
Empréstimos 739.290 290.509 290.034 386.715 

Em 31 de dezembro de 2010 
Fornecedores e empreiteiros 184.145 
Empréstimos 373.316 384.138 346.645 386.111 

Gestão de capital 

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de 
continuidade da Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes 
interessadas, além de manter uma estrutura de capital ideal para reduzir esse custo. 

Para manter ou ajustar a estrutura do capital, a Companhia pode rever a polftica de pagamento de 
dividendos, devolver capital aos acionistas ou, ainda, vender ativos para reduzir, por exemplo, o 
nível de endividamento. 

Condizente com outras companhias do setor, a Companhia monitora o capital com base no índice de 
alavancagem financeira. Esse índice corresponde à dívida líquida dividida pelo capital total. A 
dívida líquida, por sua vez, corresponde ao total de empréstimos (incluindo empréstimos de curto e 
longo prazos, conforme demonstrado no balanço patrimonial), subtraído do montante de caixa e 
equivalentes de caixa. O capital total é apurado através da soma do patrimônio líquido, conforme 
demonstrado no balanço patrimonial, com a dívida líquida. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Em 2011, a estratégia da Companhia, que ficou inalterada em relação à de 2010, foi a de manter o 
índice de alavancagem financeira. Os índices de alavancagem financeira em 31 de dezembro 
de 2011 e 2010 podem ser assim sumariados: 

2011 2010 

Total dos empréstimos (Nota 15) 1.706.548 1.490.543 
Menos: caixa e equivalentes de caixa (Nota 5) (38.837) (31.955) 

Dívida líquida 1.667.711 1.458.588 

Total do patrimônio líquido 4.574.948 4.639.616 

Total do capital 6.242.659 6.098.204 

Índice de alavancagem financeira - % 	 27 	24 

4.3 	Instrumento financeiro, valor justo 

Pressupõe-se que os saldos das contas a receber de clientes e contas a pagar aos fornecedores pelo 
valor contábil, menos a perda (impairment), esteja próxima de seus valores justos. O valor justo dos 
passivos financeiros, para fins de divulgação, é estimado mediante o desconto dos fluxos de caixa 
contratuais futuros pela taxa de juros vigente no mercado, que está disponível para a Companhia 
para instrumentos financeiros similares. 

5 	Caixa e equivalentes de caixa 

31 de 
dezembro 

31 de 
dezembro 

2011 2010 

Caixa e bancos 735 2.656 
Certificados de Depósitos Bancários (CDBs) 38.102 29.299 

38.837 31.955 

As aplicações financeiras consistem em Certificados de Depósito Bancário (CDB), com 
remuneração média de 100% da variação do CDI. 

Os Certificados de Depósitos Bancários (CDB) possuem seus vencimentos entre janeiro de 2012 e 
dezembro de 2013. As aplicações financeiras são resgatáveis a qualquer momento, sem perda do 
rendimento auferido, de acordo com a necessidade de caixa da companhia. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

6 	Contas a Receber de Clientes 

O contas a receber de clientes da Companhia são mantidas em dólares americanos. Assim 
constituídos: 

Contas a receber de partes 

31 de 
dezembro 

de 2011 

31 de 
dezembro 

de 2010 

relacionadas - no exterior 195.113 218.374 
Contas a receber de partes 

relacionadas - no país 36.563 39.262 
Contas a receber terceiros - no país 2.711 

Parcela circulante 234.387 257.636 

Em 31 de Dezembro de 2011 e 2010 não havia saldo de contas a receber vencidos. Não há provisão 
para credito de liquidação duvidosa uma vez que não há histórico de atrasos. O total de contas a 
receber é denominado em US$ (dólares americanos). 

A Companhia mantém compromisso por um contrato de take-or-pay, a entregar aproximadamente 
71.810 mil toneladas métricas de alumina a alguns de seus acionistas e à ALBRAS - Alumínio 
Brasileiro S.A., com preço calculado com base na cotação do alumínio na Bolsa de Metais de 
Londres (London Metal Exchange - LME). Baseado no preço de mercado de US$ 252,74 
(R$ 474,09) por tonelada métrica, em 31 de dezembro de 2011 esse compromisso monta a 
R$ 34.044.000. 

7 	Depósitos em garantia 

Empréstimos ING Bank Capital LLC 

Refere-se garantia de pagamento do principal e juros do empréstimo junto ao lNG Bank Capital 
LLC. O valor é retido mensalmente dos faturamentos dos clientes Hydro Aluminum International 
S.A. e Hydro Aluminium ASA e sobre o saldo retido incidem rendimentos mensais. Os valores são 
resgatados nos meses de julho e janeiro de cada ano com a finalidade de pagamento de principal e 
juros até a data final de liquidação do empréstimo em julho de 2013. Em janeiro de 2011 
começaram a ser liquidadas as parcelas do principal junto com os juros incorridos no período. 
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0 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Mercado de Energia 

Conta vinculada a movimentações financeiras relacionadas ao mercado atacadista de energia. 

	

31 de 	31 de 

	

dezembro 	dezembro 

	

de 2011 	de 2010 

Empréstimo - ING Capital LLC 
Mercado de Energia - Bradesco 
Outros 

123.115 90.143 
9.588 1.811 
2.104 3.233 

134.807 95.187 

Os depósitos em garantia da Companhia são mantidos nas seguintes moedas: 

	

31 de 	31 de 

	

dezembro 	dezembro 

	

de 2011 	de 2010 

Reais 
Dólares americanos 

	

11.692 	5.044 

	

123.115 	90.143 

    

134.807 	95.187 

8 	Estoque 

Produtos acabados 
Provisão ajuste valor mercado (Produtos Acabados) 
Produtos em processo 
Matéria prima 
Materiais auxiliares 
Provisão para obsolescência (Materiais auxiliares) 
Importação em andamento 
Materiais em transito no país 

	

31 de 	 31 de 

	

dezembro 	dezembro 

	

de 2011 	de 2010 

	

16.928 	11.035 
(1.233) 

	

130.374 	99.018 

	

168.242 	101.664 

	

66.377 	50.085 

	

(1.872) 	(2.199) 

	

62.371 	37.407 

	

8.444 	18.279 

449.631 	315.289 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

O custo dos estoques reconhecidos no resultado e incluídos em "Custo dos produtos vendidos" 
totalizou R$ 1.940.214 (2010 - R$ 1.767.760). 

9 	Partes relacionadas 

i. 	Transações e saldos 

Os saldos destas contas estão representados por valores a receber e/ou a pagar relativos a transações 
comerciais, que têm como base o valor de mercado das commodities correspondentes, bem como 
por financiamentos remunerados pelas taxas mencionadas na Nota 15 com prazos de pagamento dos 
juros de seis em seis meses. Todas as transações possuem contratos formais com prazos de 
pagamento/recebimento definidos. 

31 de dezembro de 2011 31 de dezembro de 2010 

Ativo Passivo Ativo Passivo 

Vale S.A. 8.521 688 29.836 18.309 
Albras - Alumínio Brasileiro S.A. 37.909 411 21.964 1.123 
Ananke Alumina S.A 20.933 
Mineração Paragominas S.A. 11.555 66.396 6.766 40.250 
Vale International S.A. 53 84.874 571.624 
Hydro Aluminum International S.A 89.345 
Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd. - 

NAAC 940 
Mineração Rio Norte S.A. - MRN 2.458 35.703 2.823 36.872 
Valesul Alumínio S.A. 9 9 
Companhia Brasileira de Alumínio - 

CBA 1.374 
Norsk Hydro Aluminium 7 
Brasil Investment B.V. 
Votorantim GMBH 14.697 379 14.120 
Hydro Aluminum A.S 924 
Norsk Hydro N.V. 872.356 306.107 
Mitsui & Co. Ltd. 5.479 10.605 797 
Japan Alunorte Investment Co. 196 
Hydro Aluminium ASA 85.707 278 108.822 135 
Norsk Hydro Brasil Ltda 243 
Norsk Hydro Produksjon A. S. 8 15 14 
Companhia de Alumina do Pará - CAP 81 20 406 

255.822 977.413 280.232 998.674 
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L) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Esses saldos com partes relacionadas estão incluídos nas seguintes contas do balanço patrimonial: 

Ativo circulante: 

31 de dezembro de 2011 31 de dezembro de 2010 

Ativo Passivo Ativo Passivo 

Clientes 234.387 257.636 
Outras contas a receber 21.435 22.596 

Passivo circulante: 
Empréstimos e financiamentos 98.929 104.546 
Fornecedores e empreiteiros 104.385 77.463 
Dividendos propostos 37.427 
Outras contas a pagar 672 6.358 
Passivo não circulante- empréstimos e 

financiamentos 773.427 772.880 

— 255.822 977.413  280.232   	998.674 

As transações comerciais e financeiras com partes relacionadas são os seguintes: 

Venda de alumina 

31 de dezembro 
de 2011 

31 de dezembro 
de 2010 

Receita Despesa Receita Despesa 

Albras - Aluminio Brasileiro S.A. 402.393 232.263 
Vale International S.A. 186.114 1.197.488 
Vale S.A. 29.685 169.566 
Hydro Aluminium ASA 913.577 907.456 
Hydro Aluminium International S.A. 1.155.894 
CBA - Companhia Brasileira de 

Alumínio 17.187 
Mitsui and Co. Ltd. 68.443 62.051 
Votorantim GMBH 90.729 109.554 

Venda de serviços e outros: 
Albras - Aluminio Brasileiro S.A. 542 

Compra de matéria-prima e energia: 
Vale S.A. (50) (258.287) 
Mineração Paragominas S.A. (410.472) (113.067) 
Mineração Rio Norte S.A. - MRN (209.716) (234.518) 
Vale do Rio Doce Energia S.A. (37.112) 

Outros custos: 
Albras - Aluminio Brasileiro S.A. (373) 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Com vendas e comerciais: 
Vale International S.A. 

31 de dezembro 
de 2011 

31 de dezembro 
de 2010 

Receita Despesa Receita Despesa 

(7.729) 
Hydro Aluminium International S.A. (2.244) 
Hydro Aluminium AS (1.880) (8.586) 
Mitsui and Co. Ltd. (742) (391) 
CBA - Companhia Brasileira de 
Alumínio (76) 

Votorantim GMBH (328)  (1.098) 
Outras: 

Albras - Aluminio Brasileiro S.A. (329)  
Mitsui and Co. Ltd. (240) 
Votorantim GMBH (79) (53) 
Hydro Aluminium AS (1.714) (1.837) 
Vale S.A. (538) (13.233) 
Companhia de Alumina do Pará 6 (74) 

Serviços: 
Albras - Aluminio Brasileiro S.A. 31 

Gerais e Administrativas: 
Albras - Aluminio Brasileiro S.A. (834) 464 (581) 
Mineração Paragominas 253 
Norsk Hydro Brasil Ltda. (243) 
Vale S.A. (5.755) (3.324) 

Financeiras e variações monetárias e 
cambiais: 
Vale S.A. (31) 296 
Albras - Aluminio Brasileiro S.A. (2.425) 
Norsk Hydro N.V. 9.708 
Hydro Aluminium ASA (29.949) 891 
Vale International S.A. 683 (1.317) 14.644 
Hydro Aluminum International S.A. (50.610) 
Mitsui and Co. Ltd. (1.054) (1.342) 
Votorantim GMBH 502 (845) 

(2.866.008) (720.923) 2.704.412 (682.153) 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Os valores referentes a estas transações estão incluídos nas seguintes contas da demonstração do 
resultado: 

Exercício findo em 
31 de dezembro 

2011 2010 

Receita operacional bruta - venda 
de produtos e serviços 2.864.564 2.678.873 

Custo dos produtos vendidos e serviços (620.611) (642.984) 
Gerais e Administrativas (6.579) (3.905) 
Com Vendas e Comerciais (5.194) (17.880) 
Resultado Financeiro líquido (9.157) (10.270) 
Variações monetárias e cambiais líquidas (75.044) 33.622 
Outros (2.894) (15.197) 

2.145.085 2.022.259 

Remuneração do pessoal - chave da administração 

O pessoal-chave da administração inclui a diretoria e o gerente da auditoria interna: 

Exercício findo em 
31 de dezembro 

2011 2010 

Salários e encargos (219) 
Honorários e encargos da diretoria (1.232) (1.475) 

(1.232) (1.694) 

37 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4589



HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

io 	Impostos e contribuições a recuperar 

31 de 
dezembro 

de 2011 

31 de 
dezembro 

de 2010 

Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI 1.670 1.650 
Imposto de Renda Retido na Fonte - lRRF 629 6.796 
Reintegra - Decreto 7633 6.282 
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social - COFINS 437.708 365.775 
Programa de Integração Social - PIS 107.296 79.334 
Imposto de Renda Pessoa Jurídica - IRPJ 45.798 10.602 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL 39.086 20.428 

638.469 484.585 
Circulante 
Realizável a longo prazo 37.901 79.454 
Imposto sobre Produtos Industrializados - lPI 600.568 405.131 

638.469 484.585 

Os impostos a recuperar de longo prazo referem-se substancialmente a PIS e COFINS sobre 
insumos que a Companhia compensa com outros tributos federais, imposto de renda e contribuição 
social oriundos de incentivo fiscal. Projeções feitas pela Companhia indicam total recuperação do 
saldo em aberto em 31 de dezembro de 2011. 

11 	Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são calculados sobre os prejuízos fiscais do 
imposto de renda, a base negativa de contribuição social e as correspondentes diferenças 
temporárias entre as bases de cálculo do imposto sobre ativos e passivos e os valores contábeis das 
demonstrações financeiras. As alíquotas desses impostos, definidas atualmente para determinação 
dos tributos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 

Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja provável que o lucro futuro 
tributável esteja disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base 
em projeções de resultados futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em 
cenários econômicos futuros que podem, portanto, sofrer alterações. 
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w 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

a. 	Composição do imposto de renda e contribuição social 

Os saldos de ativos diferidos apresentam-se como segue: 

Diferenças temporárias: 

31 de 
dezembro 

de 2011 

31 de 
dezembro 

de 2010 

Provisão para Obsolescência 636 748 
Provisão Perda Valor de Mercado 419 
Provisão Participação nos Resultados 5.100 3.426 
Fechamento ADRS 4.882 
Exaustão ADRS 5.430 
Prejuízos Fiscais de Imposto de Renda 15.314 
Prejuízos Fiscais de CSLL 5.504 

Outros 242 251 

Não circulante 37.527 4.425 

Período estimado de realização 

Os valores dos ativos, líquidos dos passivos fiscais diferidos, apresentam as seguintes expectativas 
de realização: 

Valor liquido dos créditos 

Ano 2011 2010 

2011 3.426 
2012 16.709 999 
2013 a 2016 20.818 

37.527 4.425 

Como a base tributável do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido decorre 
não apenas do lucro que pode ser gerado, mas também da existência de receitas não tributáveis, 
despesas não dedutíveis, incentivos fiscais e outras variáveis, não existe uma correlação imediata 
entre o lucro líquido da Companhia e o resultado de imposto de renda e contribuição social. 
Portanto, a expectativa da utilização dos créditos fiscais não deve ser tomada como único indicativo 
de resultados futuros da Companhia. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

b. 	Reconciliação do beneficio (despesa) do imposto de renda e da contribuição social 

A reconciliação entre a despesa de imposto de renda e de contribuição social pela alíquota nominal 
e pela efetiva está demonstrada a seguir: 

Exercício findo em 
31 de dezembro 

2011 	2010 

Lucro (prejuízo) antes do imposto de renda e da 
contribuição social 	 (97.772) 	239.346  

Alíquota combinada do imposto de renda e 
da contribuição social 	 34% 	34% 

Imposto de renda e contribuição social 
às alíquotas da legislação 	 33.242 	(81.378) 

Ajustes que afetaram o cálculo dos tributos: 
Incentivo fiscal 	 9.360 

Adições - itens permanentes 
Outros 	 (138) 	(524) 

Imposto de renda e contribuição social 
no resultado do exercício 33.104 	(72.542) 

     

Do exercício 	 (72.385) 

Diferido 	 33.104 	(157) 

Alíquota efetiva 	 33.8% 	30% 

c. Incentivos fiscais - subvenção para investimentos 

A Companhia obteve da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM uma 
redução 75% do imposto de renda para uma produção maior que 3.200 mil toneladas/ano limitada 
até 4.800 mil toneladas/ano para o período de 2007 a 2016. 

d. Regime Tributário de Transição (RTT) 

O Regime Tributário de Transição (RTT) terá vigência até a entrada em vigor de lei que discipline 
os efeitos fiscais dos novos métodos contábeis, buscando a neutralidade tributária. 
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a) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

O regime é optativo nos anos-calendário de 2008 e de 2009, respeitando-se: (i) aplicar ao biênio 
2008-2009, não a um único ano-calendário; e (ii) manifestar a opção na Declaração de Informações 
Econômico-Financeiras da Pessoa Jurídica (DIPJ). 

A Empresa optou pela adoção do RTT em 2008. Consequentemente, para fins de apuração do 
imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido dos exercícios findos em 2011 e 
2010, a Companhia utilizou das prerrogativas definidas no RTT. 
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YOA 

ALUNORTE • Alumilla do Norte do Brasil SÁ 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

	

12 	Imobilizado 

	

a, 	Composição do saldo 

Saldos em 31 de dezembro de 2010 

Imóveis e 

bens em 

operação 

Instalações 

	

e sistemas 	Equipamentos 

	

operacionais 	autónomos Veículos 

Custo para 

retirada de serviço de 

ativos LP • ARO Outros r 

Total em 	Obras em 

operação 	andamento 

Imobilizado 

total 

Custo 848.555 4.175.788 1.040.343 4.617 117.190 6.186.493 146.198 6332.691 
Depreciação (68.617) (835.409) (265.940) (3.705) (71.273) (1.244.944) (1.244.944) 

Saldo contábil, líquido 779.938 3.340.379 774.403 912 45.917 4.941.549 146.198 5.087.747 

Em 31 dezembro de 2011 

Saldo inicial 779.938 3.340.379 774.403 912 45.917 4.941.549 146.198 5.087.747 
Adições 34.105 34.105 196.701 230.806 
Transferência 4.096 49.993 5.547 330 957 60.923 (60.923) 
Alienação (74) (74) (74) 
Depreciação (38379) (158.033) (51.952) (379) (15.972) (6.750) (271.465) (271.465) 

Saldo contábil, líquido 745.655 3.232.339 727.998 789 18.133 40.124 4.765.038 281.976 5.047.014 

Saldo em 31 de dezembro de 2011 

Custo 852.651 4.225.781 1.045.890 3.711 34.105 118.147 6.280.285 281.976 6.562.261 
Depreciação (106.996) (993.442) (317.892) (2.922) (15.972) (78.023) (1.515.247) (1.515.247) 

Saldo contábil, liquido 745.655 3.232339 727.998 789 18.133 40.124 4.765.038 281.976 5.047.014 
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41) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercício findo em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

O ativo imobilizado da Companhia está integralmente localizado no Brasil e é empregado 
exclusivamente nas operações relacionadas à alumina 

b 	Outras informações 

A depreciação do período, alocada ao custo de produção e às despesas (Gerais e administrativas), 
monta a R$ 266.848 (2010 - R$ 248.540) e R$ 4.617 (2010 - R$ 1.228), respectivamente. 

13 	Intangível 

Em 31 de dezembro de 2010 

Softwares 
adquiridos 

Custo 16.670 
Amortização acumulada (10.420) 

Saldo contábil, liquido 6.250 

Em 31 de dezembro de 2011 
Saldo inicial 6.250 
Aquisições 918 
Amortização do período (2.933) 

Saldo contábil, líquido 4.235 

Saldo em 31 de dezembro de 2011 
Custo 17.588 
Amortização acumulada (13.353) 

Saldo contábil, líquido 4.235 

Taxa anual de amortização - % 20 

Os montantes de amortização de R$ 2.933 (2010 - R$ 3.665) foram registrados como "Custo dos 
produtos vendidos", R$ 623 (2010 - R$ 487) e como "Gerais e administrativas" R$ 2.310 (2010 - 
R$ 3.178). 
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4) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

14 	Diferido 

Em 31 de dezembro de 2010 

Despesas 
pré-operacionais 

Custo 289.296 
Amortização acumulada (235.555) 

Saldo contábil, liquido 53.741 

Em 31 de dezembro de 2011 
Saldo inicial 53.741 
Amortização do exercício (11.172) 

Saldo contábil, liquido 42.569 

Saldo em 31 de dezembro de 2011 
Custo 289.296 
Amortização acumulada (246.727) 

Saldo contábil, liquido 42.569 

Taxa anual de amortização - % 20 

Conforme permitido pela Medida Provisória n° 449/08 (convertida na Lei n° 11.941/09) e pelo CPC 
13, o saldo remanescente do ativo diferido em 31 de dezembro de 2008, que não pôde ser alocado 
ao ativo imobilizado e intangível, permanecerá no ativo sob essa classificação até sua completa 
amortização, porém sujeito à análise periódica de sua recuperação. 

Os montantes de amortização de R$ 11.172 (2010 - R$ 11.172) foram registrado como "Gerais e 
administrativas". 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

15 	Empréstimos e financiamentos 

Os valores contábeis dos empréstimos e financiamentos da Companhia são mantidos em dólares 
americanos. 

31 de dezembro de 2011  31 de dezembro de 2010  

   

No país 

Adiantamento Contrato de Câmbio - ACC e Adiantamento de 
Cambiais Entregues - ACE 

Principal - Vencível entre janeiro a dezembro de 2012 

Circulante 
Não 

circulante Circulante 
Não 

circulante 

(equivalentes a US$ 236,596) 443.807 93.290 
Encargos 676 17 

Vale S.A. 
Principal - Vencível em março (equivalentes 

a US$ 10 milhões em 2010, US$ 30 milhões em 2009) 16.662 
Encargos 51 

111.483 110.020 

No exterior 

Norsk Hydro N.V - Pré Pagamento 

Principal - Vencíveis entre abril de 2012 e outubro de 2020 
(equivalentes a US$ 306 milhões em 2011) 63.777 510.217 

Encargos 1.485 

Norsk Hydro N.V. 

Principal - Vencíveis entre abril de 2012 e outubro de 2020 
(equivalentes a US$ 158 milhões em 2011, em 2010 e 
2009 US$ 175 milhões) 32.901 263.209 29.225 263.023 

Encargos 766 672 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

  

 

31 de dezembro de 2011  31 de dezembro de 2010  

    

    

Não 	 Não 
Circulante circulante Circulante circulante 

No exterior 

Ing Capital LLC 
Principal - Vencíveis entre janeiro de 2012 e julho de 2013 

(equivalentes a US$ 207 milhões em 2011, e em 2010 e 
2009 US$ 310 milhões) 193.834 193.832 172.175 344.347 

Encargos 2.044 3.288 

Vale International 
Principal - Vencíveis entre abril de 2011 e outubro de 2020 

(equivalentes a US$ 340 milhões em 2010 e 2009) 56.651 509.857 
Encargos 1.285 

294.807 967.258 263.296 1.117.227 

739.290 967.258 373.316 1.117.227 

O valor justo dos empréstimos e financiamentos atuais classificados a longo prazo (não circulante) é 
igual ao seu valor contábil, uma vez que o impacto do desconto não é significativo. Em 31 de 
dezembro de 2011 e 2010 as posições em aberto são as seguintes: 

2012 
2013 

31 de 
dezembro 

de 2011 

290.509 

31 de 
dezembro 

de 2010 

192.069 
192.069 

2014 96.678 77.288 
2015 96.678 77.288 
2016 96.678 77.288 
2017 até 2020 386.715 501.225 

967.258 1.117.227 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Os empréstimos e financiamentos em aberto em 31 de dezembro de 2011 estavam sujeitos a juros 
anuais, entre 1,23% a 2,10%. 

a. 	Garantias 

Em dezembro de 2006, a Companhia celebrou um contrato de financiamento com Japan Bank for 
International Corporation - JBIC and Nork Hydro N.V. no valor total de US$ 340.000 mil e 
US$ 175.398 mil, respectivamente, com o objetivo de financiar parte de seus investimentos para o 
novo projeto de expansão - Projeto de Expansão 3. O total desses empréstimos somavam 
US$ 515.398 mil. 

De acordo com as cláusulas contratuais dos empréstimos junto ao JBIC, os pagamentos de principal 
e juros ocorreriam semestralmente. A primeira parcela do principal teria vencimento em Abril 2011 
e a última em Outubro de 2020. A primeira parcela dos juros teve início em Abril de 2007 e 
encerraria em Outubro de 2020. Em 2009, face a reestruturação financeira da Companhia, a 
administração decidiu pela extinção do contrato mantido junto ao JBIC e a Vale S.A. assumiu a 
dívida e as garantias mantidas com essa instituição financeira. Em contrapartida, a Companhia 
assumiu uma dívida de pré-pagamento de exportação junto a Vale International S.A. com as 
mesmas características mantidas com a anterior instituição financeira, JBIC. 

A garantia atrelada ao contrato de empréstimo junto ao JBIC foi extinto com a assunção da dívida 
pela Vale S.A. Uma nova garantia foi dada a Vale S.A. pelos acionistas da ALUNORTE , de acordo 
com o percentual de participação acionária: Companhia Brasileira de Alumínio - CBA (3,62%), 
Nippon Amazon Aluminium Co. Ltd. - NAAC (2,59%), Mitsui & Co. Ltd. (2,19%) and Japan 
Alunorte Investment Co. - JAIC (0,54%). 

A partir de 1° de março de 2011 com a transferência dos ativos da Vale S.A para Norsk Hydro 
ASA, as garantias em nome da Vale S.A passaram a ser de responsabilidade da Norsk Hydro N.V., 
assim como o credor do empréstimo, originalmente junto ao JBIC, foi transferido da Vale 
International S.A para Norsk Hydro N.V. 

Em 31 de dezembro de 2011 os saldos de empréstimos com a Norksk Hydro N.V. totalizavam de 
US$ 463.858 mil. 

Os contratos de financiamento com a Norsk Hydro e ING Capital LLC impõem certas limitações de 
eventos de penhora, fusão ou inadimplência. 
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HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

b. 	Financiamento para Projeto de Expansão 2 

Em 29 de julho de 2004, foram assinados contratos com os Bancos GKA Facility, GIEK Facility e 
NB3 Facility, no valor de US$ 200 milhões, US$ 80 milhões e US$ 30 milhões respectivamente, 
totalizando US$ 310 milhões, liberados até 31 de janeiro de 2007. 

Em 30 de junho de 2006, houve o refinanciamento desses contratos com o 1NG CAPITAL LLC no 
mesmo total. O pagamento dos juros será semestral de janeiro de 2007 até julho de 2013. A parte 
relativa ao principal será amortizada em 6 parcelas semestrais de janeiro de 2011 a julho de 2013. 

Em 31 de dezembro de 2011 os saldos de empréstimos com 1NG CAPITAL LLC totalizavam de 
US$ 206.667 mil. 

Os pagamentos de juros dos empréstimos mantidos pela companhia junto ao ING são mantidos em 
conta garantida (vide Nota Explicativa n° 7). 

c. 	Financiamento para projeto de expansão 3 

Em 21 de dezembro de 2006 foi contratada uma nova linha de crédito junto ao Japan Bank for 
International Corporation - JBIC e Norsk Hydro N.V. no valor de US$ 340,0 milhões, e US$ 175,4 
milhões, respectivamente, totalizando US$ 515,4 milhões, com a finalidade de financiar parte da 
expansão 3 da Alunorte, que elevará a sua capacidade para 6,3 milhões de toneladas anuais. Esse 
contrato terá carência de 4 anos, o principal será amortizado em 	20 parcelas semestrais de abril 
de 2011 a outubro de 2020 e o pagamento dos juros será semestral a partir de abril de 2007 a 
outubro de 2020. Até 31 de dezembro de 2008, foram liberados US$ 340,0 milhões pelo Japan 
Bank for International Corporation - JBIC e US$ 175,4 milhões pela Norsk Hydro N.V. totalizando 
US$ 515,4 milhões. Em função da reestruturação que a Companhia passou em 2009, o contrato com 
o JBIC foi assumido pela Vale S.A. 

A partir de 1° de março de 2011 a operação de US$ 340,0 milhões foi assumida pela Norsk Hydro 
N.V. 
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W 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

16 	Provisões 

Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia possuía os seguintes passivos 
provisionados: 

Provisões 

Trabalhistas e previdenciárias 
Fechamento depósitos de resíduos (Nota 2.13) 

A movimentação da provisão nos exercícios está demonstrada a seguir: 

Saldo em 10  de janeiro de 2010 

Atualizações monetárias 

Saldo em 31 de dezembro de 2010 

2011 2010 

31 
48.464 

48.464 31 

29 

2 

31 

Adições 	 34.105 
Baixas 	 (31) 
Atualizações monetárias 	 14.359 

Saldo em 31 de dezembro de 2011 	 48.464 

a. Natureza das provisões 

A Companhia é parte envolvida em processos trabalhistas, cíveis ,tributários e outros em 
andamento, e está discutindo essas questões tanto na esfera administrativa como na judicial, as 
quais, quando aplicáveis, são amparadas por depósitos judiciais. As provisões para as eventuais 
perdas decorrentes desses processos são estimadas e atualizadas pela administração, amparada pela 
opinião de seus consultores legais externos. 

A Companhia possui um local específico para armazenamento de seus rejeitos de produção. Estes 
rejeitos são armazenados em Depósito de Resíduos Sólidos (DRS), em uma área estimada de 139 
hectares, com previsão de fechamento em 2031. Para cobertura dos custos de fechamento deste 
DRS, a Companhia provisionou o montante de R$ 48.464. 
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44) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

b. 	Perdas contingenciais possíveis, não provisionadas no balanço 

A Companhia tem ações de naturezas tributária, cível e trabalhista, envolvendo riscos de perda 
classificados pela administração como possíveis, com base na avaliação de seus consultores 
jurídicos, para as quais não há provisão constituída considerando que é mais provável que não 
existe uma obrigação presente na data do balanço, conforme composição e estimativa a seguir: 

2011 2010 

Tributárias 220.092 11.781 
Cíveis 1.004 1.004 
Trabalhistas 12.818 17.017 

233.914 29.802 

17 Patrimônio liquido 

a. Capital 

O capital social subscrito é composto por 2.209.966 mil ações ordinárias e 115.434 mil ações 
preferenciais classe C, sem valor nominal. 

A Companhia possui capital estrangeiro registrado no Banco Central do Brasil no montante de 
US$ 451.943 mil e ¥ 2.500.000 mil. 

As ações preferenciais Classe C são asseguradas: (1) o direito de prioridade na distribuição de 
ativos residuais no caso de liquidação da Companhia; (2) prioridade na distribuição de dividendos, 
com direito de receber dividendos 10% maiores do que os atribuídos às ações ordinárias; (3) 
dividendo mínimo anual de 1%, não cumulativo, calculado sobre a parcela do capital constituído 
por essa classe de ações; (4) direito a voto caso o dividendo mínimo anual de 1% não tiver sido 
pago durante um período de 3 anos consecutivos, iniciando-se a partir da data em que a fábrica tiver 
alcançado uma produção acumulada de 2.325 mil toneladas métricas de alumina ao longo do ano, a 
qual ocorreu em 2004. 
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o 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Em AGE realizada em 21 de setembro de 2010, nos termos do acordo de acionistas da Alunorte, 
firmado em 19 de agosto de 1993, foi aprovada a transferência para a Ananke Alumina S.A. da 
totalidade da participação acionária da Vale S.A. no capital social da Companhia, representada por 
1.304.250.027 ações ordinárias, 197 ações preferenciais Classe "A" e 21.992.308 ações 
preferenciais Classe "C". 

b. Reserva legal e de retenção de lucros 

A reserva legal é constituída anualmente como destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não 
poderá exceder a 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do 
capital social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital. 

A reserva de retenção de lucros - Reserva de Expansão e Investimentos refere-se à retenção do 
saldo remanescente de lucros acumulados, a fim de atender ao projeto de crescimento dos negócios 
estabelecido em seu plano de investimentos, conforme orçamento de capital proposto pelos 
administradores da Companhia, a ser deliberado na Assembléia Geral em observância à Lei das 
Sociedades por Ações. 

c. Reserva para incentivos fiscais 

Constituída de acordo com o estabelecido no artigo 195-A da Lei das Sociedades por Ações 
(emendado pela Lei n° 11.638, de 2007). Essa reserva recebe a parcela dos incentivos fiscais, 
descritos na Nota 11, reconhecidos no resultado do exercício e a ela destinados a partir da conta de 
Lucros Acumulados. Esses incentivos não entram na base de cálculo do dividendo mínimo 
obrigatório. 

d. Subvenção ao Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante - AFRMM 

Refere-se a realização de reserva pela depreciação das embarcações,( Rebocadores e Lancha de 
Transporte de empregados), adquiridos com recursos de Adicional ao frete para renovação da 
marinha mercante - AFRMM, .Recurso que a ALUNORTE tinha direito quando arrendava Navios 
para o transporte de Bauxita entre os portos de Trombetas e Vila do Conde. 
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ku 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

e. 	Destinação do resultado do exercício 

A administração propôs aos acionistas, com base na Lei das Sociedades por Ações e no artigo 35 do 
Estatuto Social da Companhia, a seguinte destinação do resultado apurado em 
31 de dezembro de 2011: 

Origens 
Prejuízo do exercício findo em 31 de dezembro de 2011 
Realização da reserva do Adicional de Frete para Renovação da Marinha 

(64.668) 

Mercante ( AFRMM) 653 

Prejuízo ajustado com a realização da reserva (64.015) 

Base de cálculo para absorção do prejuízo (64.015) 

Reserva de lucros para expansão e investimentos - realização 64.015 

Porcentagem de absorção do prejuízo 	 100% 

18 	(Despesas) receitas operacionais 

Gerais e Administrativas 

Exercício findo em 
31 de dezembro 

2011 2010 

Pessoal (31.647) (30.694) 
Serviços (consultoria, infraestrutura e outros) (13.545) (15.805) 
Propaganda e publicidade (1.314) (1.156) 
Despesas de viagem (232) (195) 
Alugueis e tributos (2.057) (1.863) 
Parte relacionadas (6.579) (3.905) 
Outras (6.277) (445) 
Depreciação e amortização (15.787) (15.578) 

(77.438) (69.641) 

Honorários dos administradores (1.232) (1.694) 
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4) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Com vendas e comerciais 
Parte relacionada 
Carga e descarga 
Outras 

Outras 
Parte relacionada 
Desembolsos com autos de infração 
Despesas de exercícios anteriores 
Ajuste de inventário 
Despesas reembolsáveis 
Crédito Previdência Privada 
Receita com Sinistro (vide Nota 24) 
Reintegra Incentivo - Lei n° 7633 
Diferimento ICMS - Lei n° 6.307/00 
Provisão para ajuste ao valor de mercado - Alumina 
PIS/COFINS s/ outras receitas 
Reg. PIS/COF1NS 
Despesas com Sinistro 
Outras 

Exercício findo em 
31 de dezembro 

2011 2010 

(5.194) (17.880) 
(26.962) (23.901) 

(3.663 (391) 

(35.819) (42.172) 

(2.894) (15.197) 
- (1.878) 

(3.880) - 
(2.433) (696) 

- (122) 
- 3.051 
- 44.599 

6.282 _ 
(2.979) (3.362) 
(1.232) - 

- (4.089) 
(5.571) (1.406) 
(1.829) - 

378 (3.252) 

(14.158) 17.648) 

(128.647) (95.859) 
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gl) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

19 	Resultado financeiro 

Exercício findo em 
31 de dezembro 

2011 2010 

Despesas financeiras 
Encargos sem empréstimos e financiamentos: 

Externos (4.769) (7.546) 
Internos (2.615) (32) 

IOF (1.792) (1.641) 
Multas/juros por infrações fiscais (590) (4.258) 
Parte relacionada (10.078) (10.270) 
Outras (1.536) (528) 

(21.380) (24.275) 

Receitas financeiras 
Aplicações financeiras 3.682 7.251 
Parte relacionada 541 - 
Rendimentos Previdência Privada 248 - 
Outras 380 132 

4.851 7.383 

Variações monetárias e cambiais passivas 
Empréstimos e financiamentos: 

Externos (38.042) 23.250 
Internos (45.873) (545) 

Parte relacionada (97.761) 39.373 
Fechamento de depósito de resíduos sólidos (DRS) (14.359) - 
Fornecedor no exterior (6.057) 2.244 

(202.092) 64.322 

Variações monetárias e cambiais ativas 
Parte relacionada 49.801 (5.751) 
Aplicações financeiras 4.087 (2.865) 
Materiais em trânsito (118) 683 
Vendas mercado interno 1.181 
Outras 5.352 4.287 
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4) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Exercício findo em 
31 de dezembro 

2011 2010 

59.122 (2.465) 

(142.970) 61.857 

(159.499) 44.965 

Variações monetárias e cambiais líquidas 

Resultado financeiro, líquido 

20 	Cobertura de seguros 

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por 
montantes considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, 
considerando a natureza de sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não 
fazem parte do escopo de um exame das demonstrações financeiras e, consequentemente, não foram 
examinados pelos nossos auditores independentes. As apólices estão em vigor e os prêmios foram 
devidamente pagos 

As coberturas de seguros em 31 de dezembro de 2011 foram contratadas pelos montantes a seguir 
indicados, consoante apólice de seguros: 

Limite de indenização 

Ramos Cobertura 2011 2010 

Bens/interesse Incêndio, raio, explosão, colisão, 
roubo e lucros cessantes 10.819.158 4.320.274 

Responsabilidades Responsabilidade civil 20.000 20.000 

10.839.158 4.340.274 

	

21 	Outras informações 

	

a 	Obrigações contratuais 

A Companhia está compromissada por um contrato de take-or-pay, a adquirir aproximadamente 
28.769 mil toneladas métricas de bauxita da Mineração Rio do Norte S.A. - MRN, por preço 
calculado com base na cotação do alumínio na Bolsa de Metais de Londres (London Metal 
Exchange - LME). Baseado no preço de mercado de US$ 29.17 (R$ 54,72) por tonelada métrica, 
em 31 de dezembro de 2011 esse compromisso monta a R$ 1.574,000, conforme demonstrado 
abaixo: 
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g) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

Ano 

2012 348.000 
2013 329.000 
2014 301.000 
2015 294.000 
2016 302.000 

1.574.000 

A Companhia também está compromissada por um contrato de take-or-pay, a adquirir 
aproximadamente 123.268 mil toneladas métricas de bauxita da Mineração Paragominas S.A., por 
preço calculado com base na cotação do alumínio na Bolsa de Metais de Londres (London Metal 
Exchange - LME). Baseado no preço de mercado de US$ 39,89 (R$ 74.83) por tonelada métrica, 
em 31 de dezembro de 2011 esse compromisso monta a R$ 9.224.070, conforme demonstrado 
abaixo: 

Ano 

2012 	 644.885 
2013 	 689.035 
2014 	 742.987 
2015 	 741.715 
2016 em diante 	 6.405.448 

9.224.070 
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4) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

a. 	EBITDAILAJIDA (não auditado) 

A geração operacional de caixa medida pelo EBITDA/LAJ1DA (lucro antes do resultado financeiro, 
imposto de renda e contribuição social e depreciação e amortização) foi de R$ 350.076 em 2011 
contra R$ 450.621 em 2010, representando um decréscimo de R$ 100.545. 

	

31 de 	31 de 
dezembro dezembro 

	

de 2011 	de 2010 

Lucro líquido do exercício 	 (64.668) 	166.804 
Imposto de renda e contribuição social 	 (33.104) 	72.542 
Resultado financeiro líquido 	 159.499 	(44.965) 

Saldo equivalente ao resultado operacional antes dos efeitos financeiros 	61.727 	194.381  

Depreciação e amortização 	 288.349 	256.240 

350.076 	450.621 

b. Receita líquida de vendas de produtos e serviços 

Venda de produtos: 

31 de 
dezembro 

de 2011 

31 de 
dezembro 

de 2010 

Alumína 2.864.023 2.683.081 

Venda de serviços e outros 9.980 7.235 

2.874.003 2.690.316 

Impostos: 
Venda de produtos - Alumina (43.959) (38.320) 
Venda de serviços e outros (1.572) (1.020) 

(45.531) (39.340) 

Receita líquida 2.828.472 2.650.976 
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g) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 

Exercícios findos em 31 de dezembro de 2011 e 2010 

(Em milhares de reais, exceto quando indicado) 

As vendas de produtos realizadas pela Companhia têm as seguintes destinações: 

Mercado externo 

31 de 
dezembro 

de 2011 

31 de 
dezembro 

de 2010 

América do Norte 1.122.445 936.225 
Europa 964.098 1.117.685 
América do Sul 20.415 88.096 
Ásia 265.159 30.500 
África 42.640 
Oriente Médio 104.043 

2.414.757 2.276.549 

Mercado interno 449.265 406.532 

- 	2.683.081 

Parte relacionada 2.864.022 2.678.378 
Outras 4.703 

2.864.022 2.683.081 

Barcarena, 12 de abril de 2012 

Fernando Simões Henriques 	Daryush Albuquerque Khoshneviss 
Diretor Presidente 	 Diretor 

Carlos Anel Ferreyra 	 Sebastião José Rosa 
Gerente de Serviços Compartilhados 	 Contador 

Hydro 	 CRC/RJ 39332/0-S-PA 
CPF 444.627.357-49 
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Relatório dos auditores independentes sobre as 
demonstrações financeiras 

Aos Administradores e Acionistas 
ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 
Barcarena - Pará 

Examinamos as demonstrações financeiras da ALUNORTE - Alumina do Norte do 
Brasil S.A. ("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro 
de 2011 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, 
assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 

Responsabilidade da Administração sobre as demonstrações financeiras 

A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação 
dessas demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a 
elaboração de demonstrações financeiras livres de distorção relevante, 
independentemente se causada por fraude ou erro. 

Responsabilidade dos auditores independentes 

Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações 
financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras 
e internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas 
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter 
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção 
relevante. 

59 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4611



Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras (continuação) 

Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a 
respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras. Os procedimentos 
selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção 
relevante nas demonstrações financeiras, independentemente se causada por fraude ou erro. Nessa 
avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e 
adequada apresentação das demonstrações financeiras da Companhia para planejar os 
procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar 
uma opinião sobre a eficácia desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, 
também, a avaliação da adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das 
estimativas contábeis feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das 
demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa 
opinião. 

Opinião 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ALUNORTE - Alumina do 
Norte do Brasil S.A. em 31 de dezembro de 2011, o desempenho de suas operações e os seus fluxos 
de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil. 

Ênfase 

Conforme divulgado na Nota Explicativa n° 9, parte substancial das operações da Companhia é 
efetuada com partes relacionadas. Portanto, estas demonstrações financeiras devem ser lidas nesse 
contexto. 

Outros assuntos 

Demonstrações do valor adicionado 

Examinamos, também, as demonstrações do valor adicionado (DVA), referentes ao exercício findo 
em 31 de dezembro de 2011, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, 
cuja apresentação é requerida pela legislação societária para companhias abertas. Essas 
demonstrações foram submetidas aos mesmos procedimentos de auditoria descritos anteriormente e, 
em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em 
relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 
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Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações 
financeiras (continuação) 

Auditoria dos valores correspondentes ao exercício anterior 

Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2010, apresentados para fins 
de comparação, foram anteriormente auditados por outros auditores independentes que emitiram 
relatório datado em 18 de março de 2011, que não conteve qualquer modificação. 

Rio de Janeiro, 12 de abril de 2012 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/0-6 F-RJ 

Marcelo Luiz Ferreira 
Contador CRC RJ-087095/0-7 S-PA 
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kk) 
HYDRO 

ALUNORTE - Alumina do Norte do Brasil S.A. 

Parecer do Conselho de Administração sobre o Relatório de Administração e 
Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro de 2011 

O Conselho de Administração da ALUNORTE — Alumina do Norte do Brasil S.A., tendo 
examinado, o Relatório da Administração, o Balanço Patrimonial e demais Demonstrações 
Financeiras da Sociedade, relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, 
aprovou, por unanimidade, a referida proposição. 

Face ao exposto, é de parecer que os citados documentos merecem a aprovação da Assembléia 
Geral de Acionistas. 

Barcarena, 20 de abril de 2012 

Johnny Undeli 
	

Eivind Kallevik 
Presidente 	 Conselheiro 

Mauro Davi Boletta 	 Kimiharu Okura 
Conselheiro 	 Conselheiro 

Minoru Abe 	 Mitsuru Ishihara 
Conselheiro 	 Conselheiro 
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Transportadora 
Associada 
de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - 
Petrobras) 

Demonstrações financeiras em 
31 de dezembro de 2018 e 2017 e 
relatório dos auditores 
independentes 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4615



Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
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1 

KPMG Auditores Independentes 

Rua do Passeio, 38 - Setor 2 - 17° andar - Centro 

20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil 

Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil 

Telefone +55 (21) 2207-9400 

kpmg.com.br  

Aos Administradores e Acionistas da 

Transportadora Associada de Gás S.A - TAG 

Rio de Janeiro - RJ 

Examinamos as demonstrações financeiras da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Companhia), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Transportadora 
Associada de Gás S.A. - TAG em 31 de dezembro de 2018, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exercício findo nesta data, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil. 

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 demonstrações financeiras". 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e 
apropriada para fundamentar nossa opinião. 

3 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4617



Ênfase - Transação co 

Chamamos a atenção para o fato que a totalidade das operações de prestação de serviço 
relacionadas ao transporte de gás é realizada com a Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, 
conforme descrito nas notas explicativas n's 1 e 11 às demonstrações financeiras. Portanto, as 
demonstrações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não 
está ressalvada em relação a esse assunto. 

 

ração do valor adicionado 

 

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação não 
é requerida às companhias fechadas, foi submetida a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a formação de 
nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demonstrações 
financeiras 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. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente 
preparada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse 
Pronunciamento Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas 
em conjunto. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o rotatório dos auditores 

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. 

Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 

Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras nossa responsabilidade é de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na 
auditoria ou, de forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluímos que há distorção relevante no Relatório de Administração, somos 
requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a este respeito. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres 
de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 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 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperativa ("KPMG International"), uma entidade suiça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firm ar the 
KPMG network of independent member firmo affifiated with KPMG 
Intemational Cooperativa ('KPMG International"), a Swiss entity. 
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a..auditoria das.demonstraçoes 

 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas 
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma 
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas 
demonstrações financeiras. 
Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

— Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidência de auditoria apropriada 
e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

— Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

— Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as 
divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de 
auditoria obtidas até a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Companhia a não mais se manter em continuidade operacional. 

— Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative ("KPMG International"), uma entidade suiça. 

KPMG Auditores Independentes, a Eirazilian entity and a member hhn of the 
KPMG network of independent member finos affiliated with KPMG 
International Cooperative ('KPMG International', a Swiss entity. 
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Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/0-6 F-RJ 

A  jr _L, .7.------ 
Markelo Luiz F rre ra 
Contador CRC RJ-087095/0-7 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro 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 fino of (fie 
KPMG networtc of independent member firma affiliated with KPMG 
International Cooperative ("KPMG Intemationaf), a Sedas entity. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Balanço Patrimonial 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Ativo Passivo Nota 2018 2017 Nota 2018 2017 
Circulante Circulante 

Contas a receber clientes, líquidas 7.1 1.354 1.089 Fornecedores 9 127 175 
Contas a receber FIDC 7.2 3.108 2.367 Financiamentos 10 912 878 
Imposto de renda e contribuição social 13.1 35 33 Imposto de renda e contribuição social 13.1 61 50 
Impostos e contribuições 13.1 71 80 Impostos e contribuições 13.1 40 43 

4.568 3.569 Dividendos propostos 14.4 524 499 
Outras contas e despesas a pagar 45 46 

Não Circulante 1.709 1.691 
Realizável a longo prazo 

Depósitos judiciais 19.2 93 83 
Imposto de renda e contribuição social 13.1 13 13 
Impostos e contribuições 13.1 17 18 Não circulante 
Adiantamento a fornecedores 4 4 Financiamentos 10 2.269 3.003 
Depósitos para incentivos fiscais 126 99 Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.3 580 91 

253 217 Provisão para processos judiciais 19.1 22 21 
Outras contas e despesas a pagar 48 51 

2.919 3.166 
4.628 4.857 

Imobilizado 8 12.716 13.522 
Intangível 7 7 Patrimônio liquido 

12.976 13.746 Capital social realizado 14.1 5.907 5.907 
Transações de capital 14.2 1.339 1.339 
Reservas de lucros 14.3 5.670 5.212 

12.916 12.458 

• 17544- . 	 0315  
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Demonstração de Resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Receita de serviços 
Custo dos serviços prestados 

Nota 2018 2017 

15 
17 

4.943 
(1.098) 

4.590 
(929) 

Lucro bruto 3.845 3.661 

Receitas (despesas) 
Gerais e administrativas 17 (56) (58) 
Tributárias 17 (24) (44) 
Outras receitas operacionais liquidas 17 128 63 

48 (39) 

Lucro antes do resultado financeiro, participação e impostos 3.893 3.622 

Resultado financeiro liquido 18 (242) (462) 

Receitas financeiras 211 103 
Despesas financeiras (240) (350) 
Variações cambiais e monetárias, líquidas (213) (215) 

Resultado de participações em investimentos 178 

Lucro antes dos impostos 3.651 3.338 

Imposto de renda e contribuição social 13.4 (1.172) (996) 

Lucro do exercício 2.479 2.342 
Lucro básico e diluído por ação (em R$) 0,42 0,40 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Demonstração de Resultado Abrangente 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

 

2018 	 2017 

Lucro do exercício 

Itens que não serão reclassificados para o resultado 

2.479 	 2.342 

ResültáababrangenteIdtaC-',--,-  , , 	 2.342  
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Exercícios findos em 31 de dezembro (Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Reservas de lucros 

Capital 
subscrito e 

integralizado 
Transações de 

capital Legal Especial 
Incentivos 

fiscais 

Dividendos 
adicionais 
propostos 

Lucros 
acumulados 

Total do 
patrimônio 

liquido 
Saldos em 12  de janeiro de 2017 3.290 1.042 288 2.426 655 1.156 8.857 

3.290 1,042 4.525 8.857 
Aumento de capital 3.756 3.756 
Redução de capital (1.139) (1.139) 
Contribuição adicional de capital - reversão leasing Garsol 297 297 
Dividendos adicionais aprovados (1.156) (1.156) 
Lucro do exercício 2.342 2.342 
Destinações: 
Apropriação do lucro líquido em reserva 117 229 1.497 (1.843) 
Dividendos propostos - - (499) (499) 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 5.907 1.339 405 2.426 884 1.497 12.458 

5.907 1.339 5.212 12.458 
Dividendos adicionais aprovados (1.497) (1.497) 
Lucro do exercício 2.479 2.479 
Destinações: 
Apropriação do lucro líquido em reserva 124 258 1.573 (1.955) 
Dividendos propostos - - (524) (524) 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 5.907 1.339 529 2.426 1.142 1.573 12.916 

5.907 1.339 5.670 12.916 
As notas explicativos são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Demonstração dos Fluxos de Caixa 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

2018 2017 
Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Lucro do exercício 2.479 2.342 

Ajustes para: 
Resultado de participações em investimentos (178) 
Depreciação e amortização 596 628 
Resultado com baixa de ativos 2 
Perda na recuperação de ativos - Impairment 225 
Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros não realizados e outras 518 598 
Rendimentos com recebíveis de ativos financeiros (201) (101) 
Perdas de crédito esperadas 1 1 
Provisão para perdas com processos judiciais 1 15 
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos 489 453 

Redução (aumento) de ativos 
Contas a receber (265) 870 
Outros ativos (37) 8 

Aumento (redução) de passivos 
Fornecedores (48) (12) 
Impostos e contribuições 260 343 
Imposto de renda e contribuição social pagos (263) (55) 
Outros passivos (4) 14 
Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais 3.751 4.928 

Atividades de investimentos 
Dividendos recebidos 765 
Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis (15) (63) 
Resgate (investimentos) de recebíveis de ativos financeiros (540) (2.207) 
Caixa absorvido na incorporação de participação acionária 339 
Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos (555) (1.166) 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Amortizações de principal (890) (851) 
Amortizações de juros (241) (291) 
Dividendos pagos a acionista (2.065) (2.497) 
Amortização arrendamento mercantil financeiros (123) 
Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos (3.196) (3.762) 

Redução de caixa e equivalentes de caixa no exercício 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 

'‘Caixa ç•edtliValentesxlécaixa no firn,ciA001tiCiiC fflaw.:' ,  
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Demonstração do Valor Adicionado 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Receitas 
Serviços e outras receitas 
Perdas de crédito esperadas 
Receitas relativas à construção de ativos para uso 

2018 2017 

6.346 

16 

5.657 
(1) 
63 

lnsumos adquiridos de terceiros 
6.362 5.719 

Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (517) (512) 

Créditos fiscais sobre insumos adquiridos de terceiros (47) (42) 

Perdas no valor de recuperação de ativos - Impairment (225) 
(789) (554) 

Valor adicionado bruto 5.573 5.165 

Depreciação e amortização (596) (628) 

Valor adicionado líquido produzido pela Companhia 4.977 4.537 

Valor adicionado recebido em transferência 
Resultado de participações em investimentos 178 

Receitas financeiras - inclui variações monetária e cambial 278 181 
278 359 

Valor adicionado a distribuir 5.255 4.896 

Distribuição do valor adicionado 

Pessoal e administradores 
Salários e encargos 30 35 

30 35 
Tributos 
Federais 1.768 1.535 
Estaduais 435 328 
Municipais 23 14 

2.226 1.877 
Instituições financeiras e fornecedores 
Juros, variações cambiais e monetárias 521 642 

521 642 
Acionistas 
Dividendos 524 499 
Lucros retidos 1.954 1.843 

2.478 2.342 

Valor adicionado distribuído 5.255 4.896 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

1. 	A Companhia e suas operações 

A Transportadora Associada de Gás S.A. ("TAG" ou "Companhia") é uma sociedade anônima, constituída em 07 de 
fevereiro de 2002, com a missão de atuar no segmento de transporte e armazenagem de gás natural em geral, 
por meio de gasodutos, terminais ou embarcações, próprios ou de terceiros. A atividade principal da Companhia 
se concentra no transporte dutoviário de gás natural. 

A TAG incorporou, em janeiro de 2008, a Transportadora Nordeste e Sudeste S.A. (TNS) e a Transportadora 
Capixaba de Gás S.A. (TCG), em agosto de 2010, a Transportadora Urucu Manaus S.A. (TUM), em janeiro de 2012, 
a Transportadora Gasene S.A. (Gasene) e, em dezembro de 2017, a Nova Transportadora do Nordeste S.A. (NTN). 

A recuperação dos investimentos nos gasodutos que compõem a infraestrutura operacional da Companhia está 
garantida pelos contratos de serviços de transporte, todos celebrados com o carregador Petróleo Brasileiro S.A. - 
Petrobras e regulados pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP, resumidos a 
seguir: 

a) Malha Nordeste para 21,6 milhões de m3/dia, com prazo de duração de 20 anos e vigência até dezembro de 
2025; 

b) Sistema Gasene para 20,0 milhões de m3/dia no trecho sul e 10,3 milhões de m3/dia para trecho norte, com 
prazo de duração de 25 anos e vigência até novembro de 2033; 

c) Urucu-Coari-Manaus para 6,3 milhões de m3/dia, com prazo de duração de 20 anos e vigência até novembro 
de 2030; 

d) Pilar-Ipojuca para 15 milhões de m3/dia, com prazo de duração de 20 anos e vigência até novembro de 2031; 

e) Atalaia-Laranjeiras para 1,5 milhões de m3/dia, com prazo de duração de 80 meses e vigência até março de 
2019; 

A operação e a manutenção da malha de dutos de transportes própria da TAG é realizada pela Petrobras 
Transportes S.A. - Transpetro. Adicionalmente, a TAG contrata serviços de compressão, por meio de estações 
alugadas de terceiros. 

A Companhia mantém transações relevantes com a sua 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. Reestruturação Societária 

1.1.1.Nova Transportadora do Nordeste S.A. - NTN 

Em 28 de dezembro de 2017, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, a incorporação da 
NTN, nos termos do Protocolo de Justificação, através da versão integral do patrimônio líquido da NTN para a 
TAG, avaliado a valor contábil no montante de R$ 1.700 e das variações patrimoniais ocorridas após a data de 
emissão do laudo, no montante de R$ 38, extinguindo e sucedendo-a em todos os direitos e obrigações, 
conforme demonstrado a seguir: 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Acervo liquido de incorporação NTN 

Disponibilidades 339 

Contas a receber 115 

Imobilizado 1.384 

Outros ativos 1 
Fornecedores -96 

Outros passivos -5 
Patrimônio Liquido Incorporado  1.738 

A incorporação da NTN foi concebida por recomendação da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, controladora da 
TAG, e objetivou consolidar em somente uma pessoa jurídica a malha de transporte de gás natural nas regiões 
norte e nordeste, acrescido do gasoduto sudeste-nordeste (GASENE), além da simplificação e otimização da 
estrutura societária da Companhia. 

Tendo em vista que a TAG era proprietária da totalidade das ações que compunham o capital da NTN, as quais 
foram extintas, a operação de incorporação não produziu efeitos sobre o capital social da Companhia. 

1.1.2.Aumento e redução de capital 

Em 30 de novembro de 2017, foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da TAG e ratificado em 
Assembleia Geral Extraordinária, ocorrida em 28 de dezembro de 2017, o aumento do capital social da 
Companhia, no valor de R$ 61, mediante o aporte pela Petrobras dos ativos que compõem o trecho do gasoduto 
de Urucu a Coari (Garsol), avaliado a valor contábil, sem a emissão de novas ações. 

Ainda em 30 de novembro de 2017, foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da TAG e rerratificado em 
Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 28 de dezembro de 2017, a redução de capital da TAG, no montante 
de R$ 1.071, por excessividade de capital e sem o cancelamento de ações, mediante a transferência para a 
Petrobras, de ativos de fibras ópticas, ORSOL, Ramal Termofortaleza, Ponto de Entrega Termofortaleza e Ramal 
Pecém. 

Em 28 de dezembro de 2017, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, foi 
aprovada a redução de capital da TAG, no montante de R$ 68, por excessividade de capital e sem o cancelamento 
de ações, mediante a transferência de fibras ópticas instaladas no Gasoduto Catú-Pilar, ativos esses provenientes 
da incorporação da NTN pela TAG nesta mesma data. 

2. 	Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil, em observância às disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações e incorporam as mudanças 
introduzidas por intermédio das Leis 11.638/07 e 11.941/09 e nos Pronunciamentos, Interpretações e 
Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis e aprovados por resoluções do Conselho 
Federal de Contabilidade CFC. 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2019, autorizou a 
divulgação dessas demonstrações financeiras. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

2.1. Práticas contábeis 

O sumário das principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações financeiras está 
apresentado na nota explicativa 4. 

2.2. Base de mensuração 

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o custo histórico como base de valor, exceto quando 
de outra forma indicado. 

2.3. Uso de estimativa e julgamento 

Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, estimativas e premissas 
que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos ativos, passivos, receitas e despesas. 
Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, e são revisados 
periodicamente pela Administração. 

As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior nível de julgamento e complexidade estão 
divulgados na nota explicativa 5. 

2.4. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações 

A partir de 12  de janeiro de 2018, a Companhia adotou inicialmente os requerimentos contidos nos seguintes 
pronunciamentos: CPC 48 Instrumentos Financeiros, análogo ao IFRS 9 Financial Instruments, inclusive aqueles 
relativos à contabilidade de hedge; e CPC 47 Receita de Contrato com Cliente, análogo ao IFRS 15 Revenue from 
Contracts with Customers. 

2.4.1. IFRS 9 Financial Instruments / CPC 48 Instrumentos Financeiros 

O CPC 48 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. 

De acordo com as disposições transitórias previstas pelo CPC 48, a Companhia não reapresentou suas 
demonstrações financeiras de períodos anteriores em relação aos novos requerimentos referentes a: classificação 
e mensuração de ativos financeiros, perda por redução ao valor recuperável de ativos financeiros e modificações 
nos termos de ativos e passivos financeiros. 

Classificação e mensuração de ativos financeiros 

O CPC 48 estabelece um modelo para classificação de ativos financeiros, determina subsequentemente a 
mensuração ao custo amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por 
meio do resultado, com base nas características dos fluxos de caixa contratual e no modelo de negócios para gerir 
o ativo. O CPC 48 eliminou as seguintes categorias estabelecidas pelo CPC 38: mantidos até o vencimento, 
empréstimos e contas a receber e disponíveis para venda. 

A Companhia não sofreu impactos materiais na classificação, mensuração e saldos de seus ativos financeiros, na 
adoção inicial do CPC 48. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Modificação de fluxo de caixa contratual de passivos financeiros 

O CPC 48 estabelece que os saldos contábeis de passivos financeiros mensurados a custo amortizado, cujos 
termos contratuais foram modificados não substancialmente, deve refletir o valor presente dos seus fluxos de 
caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do 
instrumento remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil 
imediatamente anterior a tal modificação deve ser reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. 

Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment) 

O CPC 48 substitui o modelo de perda incorrida estabelecido pelo CPC 38 pelo modelo de perda esperada. 
Provisão para perdas de crédito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes. 

Não houve impacto material nas demonstrações financeiras da Companhia resultante da adoção do CPC 48, a 

partir de 12  de janeiro de 2018. 

Para obter informações adicionais sobre as práticas contábeis referentes aos instrumentos financeiros ver nota 
explicativa 4. 

2.4.2. IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers/CPC 47 Receita de Contrato com Cliente 

O CPC 47 substituiu os CPC 17 (R1) Receitas e CPC 30 (R1) Contratos de Construção bem como suas respectivas 
interpretações. Ao adotar o CPC 47, 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. 

Receitas de direitos não exercidos (breakage) 

A partir de 1° de janeiro de 2018, a Companhia passou a apresentar separadamente, na nota explicativa 15, as 
receitas oriundas de direitos não exercidos por clientes em contratos com cláusulas de ship or pay, referentes aos 
serviços de transporte de gás natural. 

Baseando-se em informações disponíveis (históricas, atuais e previstas), a receita de ship or pay passou a ser 
apresentada, na demonstração de resultado, líquida das glosas de faturamento efetuadas pela contratante, 
reflexo dos debates em curso sobre a capacidade instalada do trecho sul do Sistema Gasene e sobre a fixação da 
tarifa pela ANP para o gasoduto Urucu-Coari-Manaus (nota explicativa 19.4). 

As mudanças em função da adoção do IFRS 15, no montante de R$ 183, sendo R$ 92 de glosas de faturamento do 
Gasene e R$ 91 de glosas de faturamento do Urucu-Coari-Manaus, apenas alteraram a forma como as referidas 
deduções são apresentadas na demonstração de resultado da Companhia, saindo da rubrica de "Outras receitas 
(despesas) operacionais" e passando para "Receita de serviços", não havendo impacto no resultado. 

Para obter informações adicionais sobre as práticas contábeis referentes ao reconhecimento de receitas com 
clientes ver nota explicativa 4. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

2.5. Demonstração do valor adicionado 

As demonstrações do valor adicionado - DVA apresentam informações relativas à riqueza criada pela Companhia 
e a forma como tal riqueza foi distribuída. Essas demonstrações foram preparadas de acordo com o CPC 09 - 
Demonstração do Valor Adicionado. 

2.6. Moeda funcional 

A moeda funcional da Companhia é o real, por ser a moeda de seu ambiente econômico de operação. Todas as 
informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 

3. 	"Operação Lava Jato" e seus reflexos na Companhia 

A Companhia reconheceu no terceiro trimestre de 2014 uma baixa, incluindo as malhas sudeste e nordeste, no 
montante de R$ 324 milhões de gastos capitalizados, referente à estimativa de valores pagos adicionalmente na 
aquisição de ativos imobilizados em períodos anteriores, sendo que R$ 179 milhões se referiam à malha sudeste. 
Vale dizer que, após reorganização societária ocorrida em 2016, a malha sudeste passou a pertencer à Nova 
Transportadora do Sudeste S.A. - NTS. 

Na preparação das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
considerou todas as informações disponíveis, não tendo identificado nenhuma informação adicional que 
impactasse a metodologia de cálculo adotada e consequentemente o registro contábil de baixas 
complementares. A Companhia, por meio da sua Controladora, monitorou as investigações da "Operação Lava 
Jato", efetuadas pelas autoridades brasileiras e pela investigação interna independente conduzida por escritórios 
de advocacia contratados pela Petrobras. Como resultado, não foram identificadas novas informações que 
alterassem a baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente que fora reconhecida no terceiro trimestre 
de 2014, ou impactasse de forma relevante a metodologia adotada pela Companhia. A Companhia, por meio da 
sua Controladora, continuará monitorando as investigações para obter informações adicionais e avaliar seu 
eventual potencial impacto sobre os ajustes realizados. 

Assim como a Petrobras, somos reconhecidos como vítima dos crimes apurados na "Operação Lava Jato" pelo 
Ministério Público Federal e pelo juiz competente para julgar os processos criminais relacionados ao caso. A 
posição de vítima também foi reconhecida em decisões do Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo, a 
Petrobras ingressou em 54 ações penais como assistentes de acusação e em outras quatro como parte 
interessada, bem como renovou o compromisso de todo o Conglomerado de continuar cooperando para a 
elucidação dos fatos e comunicá-los regularmente ao público em geral. 

Além disso, temos tomado as medidas necessárias para recuperar danos sofridos em função do esquema de 
pagamentos indevidos, inclusive os relacionados à nossa imagem corporativa. 

Com esse objetivo, a Petrobras e a TAG ingressaram em 16 e 1, respectivamente, ações civis públicas por atos de 
improbidade administrativa, ajuizadas pelo Ministério Público Federal e/ou pela União Federal, incluindo pedido 
de indenização por danos morais, sendo que a legitimidade da TAG para ingresso nas demais demandas está 
sendo avaliada. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

À medida que as investigações da "Operação Lava Jato" resultem em acordos de leniência com empresas ou 
acordos de colaboração com indivíduos que concordem em devolver recursos, a Petrobras e a TAG podem ter 
direito a receber uma parte de tais recursos. Não obstante, a Companhia não pode estimar de forma confiável 
qualquer valor recuperável adicional neste momento. Esses valores serão reconhecidos no resultado do exercício 
como outras receitas operacionais quando e se forem recebidos ou quando sua realização se tornar praticamente 
certa. 

A Companhia renova o compromisso de continuar cooperando para a elucidação dos fatos. 

4. 	Sumário das principais práticas contábeis 

As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela Companhia nas 
demonstrações financeiras ora apresentadas. 

4.1. Instrumentos Financeiros 

Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade e a um passivo 
financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. 

4.1.1.Ativos financeiros 

a) Reconhecimento e mensuração inicial 

Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do instrumento. 

Exceto por contas a receber de clientes que não contiverem componente de financiamento significativo e ativos 
financeiros mensurados ao valor justo, no reconhecimento inicial, ativos financeiros são mensurados a valor justo 
adicionado ou deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à aquisição ou à emissão de 
tais ativos. 

b) Classificação e mensuração subsequente 

Ativos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio do resultado com base tanto: 
no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos financeiros; quanto nas características de fluxo de 
caixa contratual do ativo financeiro, conforme segue: 

Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de dívida) cujo fluxo de caixa contratual 
resulta somente do pagamento 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 investimentos em instrumento patrimoniais não mantidos para negociação 
nem contraprestação contingente, 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. Esta categoria geralmente inclui 
instrumentos financeiros derivativos. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Os ativos financeiros da Companhia, originalmente mensurados como "Mantido até o vencimento", de acordo 
com o CPC 38, passaram a ser mensurados como "Custo amortizado", conforme CPC 48. 

c) 	Redução ao valor recuperável (Impairment) 

Provisão para perdas de crédito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados ao custo 
amortizado, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes, quando 
aplicável. 

A Companhia reconhece provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de clientes de curto 
prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de perda de crédito histórica não 
ajustada, quando tal informação representa a melhor informação razoável e sustentável, ou, ajustada, com base 
em dados observáveis atuais para refletir os efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados estejam 
disponíveis sem custo ou esforços excessivos. 

Em geral, para os demais instrumentos financeiros, a Companhia reconhece provisão por valor equivalente à 
perda de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de crédito do instrumento financeiro tiver 
aumentado significativamente desde o seu reconhecimento inicial, a provisão é reconhecida por valor 
equivalente à perda de crédito esperada (vida toda). 

Aumento significativo do risco de crédito 

Ao avaliar o aumento significativo do risco de crédito, a Companhia compara o risco de inadimplência (default) 
que ocorre no instrumento financeiro na data do balanço com o risco de inadimplência (default) que ocorre no 
instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial. Para tal, a Companhia utiliza, entre outros, os 
seguintes indicadores: alteração significativa real ou esperada na classificação de crédito externa do instrumento 
financeiro e informações sobre atrasos nos pagamentos. 

Independentemente da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a Companhia presume que o risco 
de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu reconhecimento inicial quando os 
pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais de 30 dias, exceto quando informações razoáveis e 
sustentáveis disponíveis demonstrarem o contrário. 

A Companhia assume que o risco de crédito de instrumento financeiro não aumentou significativamente desde o 
seu reconhecimento inicial quando o instrumento financeiro possui baixo risco de crédito na data do balanço. 
Baixo risco de crédito é determinado com base em classificações externas de riscos e metodologias internas de 
avaliação. 

Definição de inadimplência (default) 

A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando a contraparte não cumpre com a 
obrigação legal de pagamento de seus débitos quando devidos ou, a depender do instrumento financeiro, quando 
ocorre atraso de recebimento devido contratualmente em prazo igual ou superior a 90 (noventa) dias. 

Mensuração e reconhecimento de perdas de crédito esperadas 

Perda de crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos de inadimplência, 
que possam ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um ativo financeiro é mensurada pela 
diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos à Companhia e todos os fluxos de caixa que a 
Companhia espera receber, descontados à taxa efetiva original. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

d) 	Apresentação 

Caixa e equivalentes a caixa incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações 
financeiras de curto prazo com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação 
original, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de 

valor. 

Provisões para impairment sobre ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado são deduzidas do valor 
contábil bruto dos ativos tendo como contra partida ganhos ou perdas no resultado. 

4.1.2.Passivos financeiros 

a) Reconhecimento e mensuração inicial 

Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais do 
instrumento. 

Exceto por passivos financeiros mensurados ao valor justo, no reconhecimento inicial, passivos financeiros são 
mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que sejam diretamente atribuíveis à 
aquisição ou à emissão de tais passivos. 

b) Classificação e mensuração subsequente 

Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amortizado, exceto em 
determinadas circunstâncias, que incluem determinados passivos financeiros ao valor justo por meio do 
resultado. 

Financiamentos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 

Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais modificados e tal 
modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente dos seus fluxos de caixa sob os 
novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento 
remensurado quando da modificação não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente 
anterior a tal modificação é reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. 

4.2. Imobilizado 

Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que representa os custos para colocar o ativo 
em condições de operação, deduzido da depreciação acumulada e da perda por redução ao valor recuperável de 
ativos (impairment), quando a plicável. 

Os gastos com grandes manutenções planejadas efetuadas para restaurar ou manter os padrões originais de 
desempenho são reconhecidos no ativo imobilizado quando o prazo de campanha for superior a doze meses e 
houver previsibilidade das campanhas. Esses gastos são depreciados pelo período previsto até a próxima grande 
manutenção. Os gastos com as manutenções que não atendem a esses requisitos são reconhecidos como 
despesas no resultado do exercício. 

As peças de reposição e sobressalentes com vida útil superior a um ano e que só podem ser utilizados em 
conexão com itens do ativo imobilizado são reconhecidos e depreciados junto com o bem principal. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Os encargos financeiros de empréstimos obtidos, quando diretamente atribuíveis à aquisição ou à construção de 
ativos, são capitalizados como parte dos custos desses ativos. Os encargos financeiros sobre recursos captados 
sem destinação específica, utilizados com propósito de obter um ativo qualificável, são capitalizados pela taxa 
média dos empréstimos vigentes durante o período, aplicada sobre o saldo de obras em andamento. A 
Companhia cessa a capitalização dos encargos financeiros dos ativos qualificáveis cujo desenvolvimento esteja 
concluído. Geralmente, a capitalização dos juros é suspensa, entre outros motivos, quando os ativos qualificáveis 
não recebem investimentos significativos por período igual ou superior a 12 meses. 

Os bens do imobilizado são depreciados pelo método linear com base nas vidas úteis estimadas, que estão 
demonstradas por classe de ativo na nota explicativa 8. 

4.3. Intangível 

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada. É composto por direitos e 
concessões e softwares. 

4.4. Redução ao valor recuperável de ativos - lmpairment 

A Companhia avalia os ativos imobilizado e intangível quando há indicativos de não recuperação do seu valor 
contábil. Essa avaliação é efetuada para o ativo individual ou ao menor grupo identificável de ativos que gera 
entradas de caixa, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de caixa de outros ativos 
ou outros grupos de ativos (Unidade Geradora de Caixa - UGC). 

Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo ou unidade 
geradora de caixa é comparado com o seu valor recuperável. O valor recuperável é o maior valor entre o valor em 
uso de um ativo e seu valor justo líquido de despesa de venda. Considerando-se as particularidades dos ativos da 
Companhia, o valor recuperável utilizado para avaliação do teste de redução ao valor recuperável é o valor em 
uso, exceto quando especificamente indicado. 

O valor em uso é estimado com base no valor presente de fluxos de caixa futuros decorrentes do uso contínuo 
dos respectivos ativos. Os fluxos de caixa são ajustados pelos riscos específicos e utilizam a taxa de desconto pré-
imposto, que derivam do custo médio ponderado de capital (WACC) pós-imposto. As principais premissas dos 
fluxos de caixa são: preços baseados no último Plano de Negócios e Gestão e Plano Estratégico divulgado pela 
Petrobras, custos operacionais de mercado e investimentos necessários para realização dos projetos. 

4.5. Provisões, ativos e passivos contingentes 

As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente como resultado de evento 
passado; (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefícios econômicos será necessária para 
liquidar a obrigação, e (iii) o valor da obrigação possa ser estimado de forma confiável. 

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, porém os passivos contingentes são objeto de divulgação 
em notas explicativas quando a probabilidade de saída de recursos for possível, inclusive aqueles cujos valores 
não possam ser estimados. 

A reversão de perda reconhecidas anteriormente é permitida. 

4.6. Imposto de renda e contribuição social 

As despesas de imposto de renda e contribuição social do período compreendem os impostos correntes e 
diferidos. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Tais impostos são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em que estiverem 
relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido. Nesse caso, o imposto também é 
reconhecido no patrimônio líquido. 

Imposto de renda e contribuição social correntes 

O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro tributável apurado 
conforme legislação pertinente e alíquotas vigentes no final do período que está sendo reportado. 

O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade contribuinte, 
quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconhecidos e quando há intenção de 
liquidar em bases líquidas, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são geralmente reconhecidos sobre as diferenças 
temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores contábeis, e mensurados pelas 
alíquotas que se espera que sejam aplicáveis no período quando for realizado o ativo ou liquidado o passivo, com 
base nas alíquotas (e legislação fiscal) que estejam promulgadas ou substantivamente promulgadas ao final do 
período que está sendo reportado. 

O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutíveis, inclusive para prejuízos e 
créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de lucro tributável contra o qual a 
diferença temporária dedutível possa ser utilizada, a não ser que o ativo fiscal diferido surja do reconhecimento 
inicial de ativo ou passivo na transação que não é uma combinação de negócios e no momento da transação não 
afeta nem o lucro contábil nem o lucro tributável (prejuízo fiscal). 

A existência de lucro tributável futuro baseia-se em estudo técnico, aprovado pela Administração da Companhia. 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apresentados líquidos, quando existe direito legalmente 
executável à compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e os ativos fiscais 
diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionados com tributos sobre o lucro lançados pela mesma 
autoridade tributária na mesma entidade tributável ou nas entidades tributáveis diferentes que pretendem 
liquidar os passivos e os ativos fiscais correntes em bases líquidas, ou realizar os ativos e liquidar os passivos 
simultaneamente, em cada período futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos 
fiscais diferidos sejam liquidados ou recuperados. 

4.7. Capital social e remuneração aos acionistas 

O capital social está representado por ações ordinárias. 

Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob a forma de dividendos e/ou juros 
sobre o capital próprio com base nos limites definidos em lei e no estatuto social da Companhia. 

O benefício fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido no resultado do exercício. 

4.8. Subvenções e assistências governamentais 

Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o benefício será recebido e 
que todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção serão cumpridas pela Companhia. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

4.9. Reconhecimento de receitas de contratos com clientes 

As receitas da Companhia são reconhecidas com base nos contratos de transporte de gás natural (nota explicativa 
1), que inclui cláusulas de "ship or pay", na qual a Petrobras (carregadora) se obriga a pagar à TAG pela 
capacidade de transporte contratada, independentemente do volume transportado. 

A Companhia reconhece receitas quando ou à medida que seja 
transferir o controle do bem ou do serviço prometido ao cliente. O 
quando ou à medida que o cliente obtém controle do mesmo. 

A Companhia mensura a receita pelo valor da contraprestação 
transferências dos bens ou serviços prometidos ao cliente. 

satisfeita à obrigação de desempenho ao 
bem ou o serviço é considerado transferido 

à qual espera ter direito em troca das 

5. 	Estimativas e julgamentos relevantes 

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para determinadas 
operações que refletem no reconhecimento e mensuração de ativos, passivos, receitas e despesas. As premissas 
utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores considerados relevantes, revisadas periodicamente pela 
Administração e cujos resultados reais podem diferir dos valores estimados. 

A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que requerem elevado nível 
de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar materialmente a situação financeira e os 
resultados da Companhia. 

5.1. 	Premissas para testes de recuperabilidade de ativos (Impairment) 

O teste de impairment é efetuado corporativamente e envolve incerteza relacionada principalmente às 
premissas. 

As projeções relacionadas às premissas derivam do plano de negócios e gestão para os primeiros cinco anos, e 
são consistentes com o plano estratégico para os anos subsequentes. 

Mudanças no ambiente econômico podem gerar alterações de premissas e, consequentemente, o 
reconhecimento de perdas por desvalorização. 

Mudanças no ambiente econômico e político podem também resultar em projeções de risco-país mais altas 
ocasionando elevação nas taxas de desconto usadas nos testes de impairment. 

5.2. 	Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências 

A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, fiscais, trabalhistas e 
ambientais decorrente do curso normal de suas operações e utiliza-se de estimativas para reconhecer os valores e 
a probabilidade de saída de recursos com base em pareceres avaliações técnicas de seus assessores jurídicos e 
nos julgamentos da Administração. 

Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com teses semelhantes e 
essencialmente levam em consideração fatores como a análise dos pedidos realizados pelos autores, robustez das 
provas existentes, precedentes jurisprudenciais de casos semelhantes e doutrina sobre o tema. Especificamente 
para ações trabalhistas de terceirizados, a Companhia estima a perda esperada através de um procedimento 
estatístico em virtude do volume de ações com características similares. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a Companhia, nova jurisprudência, alterações no 
conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade de saída de recursos e suas 
mensurações mediante análise de seus fundamentos. 

Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentadas na nota explicativa 19. 

5.3. 	Tributos diferidos sobre o lucro 

A Companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos diferidos nas 
demonstrações financeiras. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos se for provável a existência de lucros 

tributáveis futuros. 

A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada na nota explicativa 

13.3. 

5.4. 	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 das perdas de 

crédito esperadas. 

6. 	Novas normas e interpretações 

As principais normas emitidas pelo IASB que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada 
pela Companhia até 31 de dezembro de 2018 são as seguintes: 

6.1. International Accounting Standards Board (IASB) 

6.1.1. IFRS 16 - "Arrendamento Mercantil" 

Em 13 de janeiro de 2016, o IASB emitiu o IFRS 16 - Leases (IFRS 16), que passou a vigorar a partir de exercícios 
iniciados em ou após 12  de janeiro de 2019, em substituição aos seguintes pronunciamentos e intepretações: IAS 
17 - Leases; IFRIC 4 - Determining whether an Arrangement contains a Lease; SIC-15 - Operating Leases - 
Incentives; e SIC-27 - Evaluating the Substance of Transactions Involving the Legal Form of a Lease. O IFRS 16 
contém princípios para a identificação, o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação de 
arrendamentos mercantis, tanto por parte de arrendatários como de arrendadores. 

Práticas contábeis 

Dentre as mudanças para arrendatários, o IFRS 16 eliminou a classificação entre arrendamentos mercantis 
financeiros e operacionais, passando a existir um único modelo no qual todos os arrendamentos mercantis 
resultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados e um passivo de 
arrendamento. 

Com a adoção do IFRS 16, a Companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais oriundas de 
contratos de arrendamento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua demonstração de resultado: (i) 
os efeitos da depreciação dos direitos de uso dos ativos arrendados; e (ii) a despesa financeira e a variação 
cambial apuradas com base nos passivos financeiros dos contratos de arrendamento mercantil. 

24 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4638



Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

A despesa financeira poderá ser objeto de capitalização, conforme previsto no IAS 23 - Borrowing Costs. As 
variações cambiais oriundas do saldo de passivos de arrendamento denominados em dólares norte-americanos e 
que sejam objeto de designação em função das relações de hedge entre as variações cambiais de "exportações 
futuras altamente prováveis" (item protegido) e as variações cambiais de proporções de certas obrigações nessa 
moeda, serão diferidas no patrimônio líquido. 

A Companhia adotará a isenção no reconhecimento de arrendamentos de curto prazo, sendo os pagamentos de 
arrendamento associados a esses contratos reconhecidos como despesa do exercício ao longo do prazo do 
contrato. 

Transição 

Conforme previsto nas disposições transitórias do IFRS 16, para fins de adoção inicial a Companhia adotará o 
método de abordagem de efeito cumulativo, não reapresentando suas demonstrações financeiras de períodos 
anteriores, bem como aplicará os seguintes expedientes: 

• Aplicará o pronunciamento aos contratos que foram anteriormente identificados como arrendamento 
conforme nota explicativa 11 de pagamentos mínimos de arrendamento mercantil operacional; 

• O passivo de arrendamento será mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos 
remanescentes, líquidos de impostos recuperáveis, quando aplicável, descontado utilizando a taxa incremental 
sobre empréstimo da Companhia na data da aplicação inicial; 

• O ativo de direito de uso será reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, ajustado por 
qualquer pagamento de arrendamento antecipado ou acumulado referente a esse arrendamento, reconhecido no 
balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação inicial. Não serão considerados os custos diretos 
iniciais da mensuração do direito de uso na data da aplicação inicial. 

Estimativas e julgamentos relevantes 

Considerando que a Companhia adotará o método de abordagem de efeito cumulativo, os passivos de 
arrendamento serão mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, 
descontado, utilizando taxas incrementais na data de adoção inicial. 

Apresentação 

Os ativos de direito de uso serão apresentados no Imobilizado, representando, principalmente, arrendamento de 
máquinas, equipamentos e edificações. Os passivos de arrendamento serão apresentados em conjunto com os 
financiamentos. 

Nesse sentido, espera-se que as mudanças trazidas pelo IFRS 16 quanto ao reconhecimento, mensuração e 
apresentação de arrendamentos mercantis ocasionarão, em sua adoção inicial, aumentos de R$ 68 nos saldos de 
Imobilizados e Financiamentos, respectivamente e, em virtude da mensuração dos ativos de direito de uso ser 
equivalente ao passivo de arrendamento, tais mudanças não impactarão o Patrimônio líquido da Companhia em 
1° de janeiro de 2019. 

Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamentos que atualmente são apresentados 
atualmente como fluxos de caixa das atividades operacionais, serão apresentados como fluxos de caixa de 
financiamento, representando os pagamentos de principal e juros. Contudo, essa alteração não irar gera impactos 
na posição líquida do Fluxo de Caixa da Companhia. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

6.1.2. IFRIC 23- Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro 

A partir de 12  de janeiro de 2019, entrou em vigor a interpretação técnica IFRIC Interpretation 23 - Uncertainty 

over Incarne Tax Treatments (IFRIC 23), emitida pelo IASB. 

O IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no IAS 12 quando há incerteza 
sobre os tratamentos de tributos sobre o lucro. 

Quando há incerteza sobre tratamentos de tributos sobre o lucro, esta Interpretação trata: 

• Se a entidade deve considerar tratamentos fiscais incertos separadamente; 

As premissas que a entidade deve elaborar sobre o exame de tratamentos fiscais por autoridades fiscais; 

Como a entidade deve determinar lucro tributável (prejuízo fiscal), base fiscal, prejuízos fiscais não 
utilizados, créditos fiscais não utilizados e alíquotas fiscais; e 

• Como a entidade deve considerar mudanças em fatos e circunstâncias. 

Conforme previsto nas disposições transitórias do IFRIC 23, a Companhia aplicará os requerimentos 
retrospectivamente, com o efeito cumulativo da adoção reconhecida na data da aplicação inicial como ajuste ao 
saldo de abertura de lucros acumulados. A Companhia não identificou impactos materiais na aplicação do IFRIC 
23. 

6.2. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como análogos às IFRS, tal como emitidas pelo IASB. A seguir 
são apresentados os principais pronunciamentos e interpretações emitidos pelo CPC que ainda não entraram em 
vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela Companhia até 31 de dezembro de 2018, bem como os IFRS 
equivalentes: 

Pronunciamento ou inbnretação do CPC 
	

IFRS equivalente 	 Ma de vigência 

ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro 
	

IFRIC 23 -1009rtainty over Income Tax Treatt 	 1° de janeiro de 2019 

CPC 06 (R2) - Operações de Arrendamento Mercantil 
	

IFRS 16 - Leases 
	

1° de janeiro de 2019 

As disposições transitórias e os efeitos esperados de adoção inicial referente a cada pronunciamento ou 
intepretação do CPC listado acima são os mesmos que foram apresentados para o respectivo IFRS no item 6.1. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

7. 	Contas a receber 

7.1. 	Contas a receber clientes, líquidas 

2018 2017 
Clientes 

Terceiros 4 5 
Partes relacionadas (nota explicativa 12) 1.353 1.088 

1.357 1.093 
Perdas de crédito esperadas - PCE (3) (4) •Tofát 1.089 

As contas a receber de clientes que eram classificadas de acordo com o IAS 39/CPC 38 na categoria "recebíveis", 
após a adoção do IFRS 9/CPC 48, encontram-se classificados na categoria custo amortizado. 

7.2. Recebíveis de ativos financeiros 

Em 31 de dezembro de 2018, o montante de R$ 3.108 (R$ 2.367 em 2017), representa os 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 "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. 

A exposição da Companhia ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota explicativa 20.3. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

8. 	Imobilizado 

8.1. Por tipo de ativos 

Edificações e 
benfeitorias 

Gasodutos e 
equip. transp. 

Ativos em 
construção Total 

Saldo em 1° de janeiro de 2017 119 13.847 270 14.236 
Adições - 63 63 
Baixas (2) (2) 
Reestruturação Societária 292 15 307 
Transferências (*) (452) (2) (454) 
Depreciação (8) (620) - (628) 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 111 13.065 346 13.522 
Custo 168 18.148 346 18.662 
Depreciação acumulada (57) (5.083) - (5.140) 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 111 13.065 346 13.522 
Adições 15 15 
Baixas - 
Transferências 23 (23) _ 

Depreciação (8) (588) - (596) 
Impairment - constituição (225) (225) 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 103 12.500 113 12.716 
Custo 168 18.171 113 18.452 
Depreciação acumulada (65) (5.671) - (5.736) 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 103 12.500 113 12,716 
Tempo de vida útil médio ponderado em anos 16 a 30 até 30 

(1 Inclui o distrato do contrato de aluguel, além da transferência entre contas do ativo imobilizado. 

8.2. Abertura por tempo de vida útil estimada 

Edificações e benfeitorias, 
equipamentos e outros bens 

Depreciação Saldo em 
Vida útil estimada Custo Acumulada 31.12.2018 
até 5 anos 36 (35) 1 
6-10 anos 138 (136) 2 
16 - 20 anos 353 (139) 214 
21 - 25 anos 7 (1) 6 
26- 30 anos 17.788 (5.415) 12.373 
30 anos em diante 17 (10) 7 

18.339 (5.736) 12.603 
Edificações e benfeitorias 168 (65) 103 
Equipamentos e outros bens 18.171 (5.671) 12.500 

8.3. Hibernação do Projeto GASFOR II - Impairment 

A Companhia decidiu paralisar o desenvolvimento do projeto GASFOR II. Com  a hibernação, não é possível 
estimar fluxos de caixa futuros decorrentes do uso desses ativos no horizonte de planejamento da Companhia, 
resultando no reconhecimento de perdas por desvalorização no montante de R$ 225 em 31 de dezembro de 
2018, correspondendo ao valor contábil líquido total dos ativos. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

9. Fornecedores 

2018 2017 
Terceiros no país 13 24 
Partes relacionadas (Nota explicativa 12) 114 151 
Saldo total no PasiVoCirculalyre0W'.' 127 175 

10. Financiamentos 

Os empréstimos e financiamentos se destinaram à construção e ampliação da malha de gasodutos. 

A Companhia possui obrigações relacionadas aos contratos de financiamento (covenants), atendidas em 31 de 
dezembro de 2018, dentre elas a de apresentação das demonstrações financeiras auditadas, em até 150 dias após 
o encerramento do correspondente exercício social. A apresentação das demonstrações financeiras nos prazos 
definidos contratualmente é uma exigência que consta na maioria dos contratos de financiamento e o não 
cumprimento pode gerar um vencimento antecipado das dívidas. 

10.1. Movimentação e reconciliação com os fluxos de caixa das atividades de financiamento 

País 

Saldo 
final em 

31.12.2016 

Amortizações 
de Principal 

Amortizações 
de Juros 

Encargos 
incorridos no 

período 

Variações 
monetárias e 

cambiais 

Saldo 
final em 

31.12.2017 

4.682 (851) (291) 289 52 3.881 
'total : .4 682k (851) (291) 289 ,` 	52 3.881 
Circulante 
Não circulante 

878 
3.003 

País 

Saldo 
final em 

31.12.2017 

Amortizações 
de Principal 

Amortizações 
de Juros 

Encargos 
incorridos no 

período 

Variações 
monetárias e 

cambiais 

Saldo 
final em 

31.12.2018 
3.881 (890) (241) 238 193 3.181 

Total, 3,881 (890) /i 	,(241) 238 193 3.181 
Circulante 
Não circulante 

912 
2.269 

Fluxo de caixa das atividades de 
financiamento 

10.2. Informações resumidas sobre os financiamentos (passivo circulante e não circulante) 

Vencimento em 2018 2019 2020 2021 2022 Total Valor justo 

Financiamentos em Reais (R$) 669 649 561 333 2.212 2.365 
Indexados a taxas flutuantes 669 649 561 333 

Financiamentos em Dólares (US$): 243 242 242 242 969 1.016 
Indexados a taxas fixas 243 242 242 242 

Total errai:de dezembro dê 2018 912 891 803 575 3.181 3,381 

Totalem 31 de dezembro de 2017 878 ' 	851 851 764 537 .., 	, 3.881 3.963 
(*) Em 31 de dezembro de 2018, o prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 1,77 ano (2,15 anos em 31 de dezembro de 2017). 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Em 31 de dezembro de 2018, os valores justos dos financiamentos são principalmente determinados pela 
utilização do método de fluxo de caixa descontado (Nível 2) pelas taxas spot interpoladas dos indexadores (ou 

proxies) dos respectivos financiamentos, observadas às moedas atreladas, e pelo risco de crédito da Petrobras, no 
valor de R$ 3.381 (R$ 3.963, em 31 de dezembro de 2017). 

10.3. Garantias 

Os financiamentos concedidos por instituições de fomento são garantidos pela Petrobras. 

11. Arrendamentos mercantis 

11.1. Pagamentos mínimos de arrendamento mercantil operacional 

Os arrendamentos mercantis operacionais incluem, principalmente, gasodutos e estações de compressão. 

2018 
2019 	 34 
2020 	 20 

2021 	 13 

2022 	 4 

2023 	 1 

Total 

No exercício de 2018, a Companhia reconheceu despesas com arrendamento mercantil operacional no montante 
de R$ 34 (R$ 138 em 2017). 

As operações de arrendamento mercantil operacional têm como base normativa o IFRS 16 a partir de 12 de 
janeiro de 2019, conforme nota explicativa 6.1. 

12. Partes relacionadas 

12.1. Transações comerciais e outras operações 

A Companhia possui política de Transações 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 orienta as empresas do grupo 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, alinhada à transparência nos processos e às melhores práticas de 
Governança Corporativa, com base nas seguintes regras e princípios: 

• Priorização dos interesses da Companhia independentemente da contraparte no negócio; 

• Aplicação de condições estritamente comutativas, prezando pela transparência, equidade e interesses da 
Companhia; 

• Condução de transações sem conflito de interesses e em observância às condições de mercado, 
especialmente no que diz respeito a prazos, preços e garantias, conforme aplicável, ou com pagamento 
compensatório adequado; e 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

• Divulgação de forma adequada e tempestiva em observância à legislação vigente. 

A política também visa a garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da Administração da 
Companhia. 

Petrobras NTS Transpetro TBG 2018 2017 
Ativo 
Circulante 
Contas a receber por transporte de gás natural 1.348 1.348 1.076 
Contas a receber por ressarcimento de gastos com projetos 4 4 10 
Contas a receber por prestação de serviço de consultoria 1 1 2 
Total 1.348 1.353 1.088 

Passivo 
Circulante 
Fornecedores vinculados à operação e manutenção de 
gasodutos 84 84 19 
Dividendos e juros sobre capital próprio propostos 524 524 499 
Outras contas a pagar 29 1 30 132 
Total 553,  84 638 650 

Resultado 
Receitas, principalmente de serviços 5.967 2 5.969 5.255 
Custos com serviços de operação e manutenção de gasodutos (421) (421) (240) 
Variações monetárias liquidas (47) (47) (25) 
Despesas financeiras líquidas (52) 
Total K5r§20 2 (421) 5 501 4,938 - 

12.2. Remuneração da administração da Companhia 

No exercício de 2018, a maior e a menor remuneração, em reais, atribuídas a empregados ocupantes de cargos 
permanentes e dirigentes foram de R$ 90.242 e R$ 45.383, respectivamente (R$ 73.325 e R$ 45.383 em 2017). A 
remuneração média foi de R$ 55.124 (R$ 52.057 em 2017). 

A remuneração atribuída a título de honorários da Diretoria e Conselho de Administração durante o exercício de 
2018 totalizou R$ 4 (R$ 4 em 2017). 

13. Tributos 

13.1. Tributos correntes 

Imposto de renda e contribuição social 	 Ativo Circulante 	 Passivo Circulante 
2018 	2017 	2018 	2017 

No país: 
Imposto de renda 	 29 	 28 	 35 
Contribuição social 	 6 	 s 	 26  
Total 	 35 	 33 	 61 

25 
25 

 

Demais impostos e contribuições 

 

Ativo Circulante 	 Ativo não circulante 	 Passivo Circulante 

 

2018 	2017 	 2018 	2017 	2018 	2017 

          

Impostos no país: 
Imposto de renda 	 12 

	
12 

Contribuição social 
	 1 	1 

ICMS 
	

1 	 1 	 36 	 37 
PIS/COFINS 
	

62 	 70 	 17 	 18 
Outros impostos 	 8 	 9 	 4 	 6 
Total 	 71 	 ' 30 	 31 	 40 	 43  
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Os créditos de PIS/COFINS registrados no ativo não circulante são originados das aquisições de bens e serviços 
para o ativo imobilizado em construção, os quais serão aproveitados a partir do momento da entrada em 
operação em consonância as Leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 (Cofins). 

13.2. Programa de Regularização Tributária - PRT 

Em 4 de janeiro de 2017, foi editada a Medida Provisória n2  766, que permitiu a quitação de débitos de natureza 
tributária ou não tributária, vencidos até 30 de novembro de 2016, em discussão administrativa ou judicial, 
permitindo ao contribuinte quitar débitos, constituídos ou não, mediante, entre outras modalidades, o 
pagamento à vista e em espécie de 20% da dívida consolidada e o restante com créditos de prejuízo fiscal e de 
base negativa de contribuição social apurados até 31 de dezembro de 2015 e declarados por meio da Escrituração 
Contábil Fiscal - ECF até 29 de julho de 2016. 

Em razão do PRT abranger os débitos não constituídos, verificou-se a existência de débito de Imposto de Renda 
Pessoa Jurídica (IRPJ) e Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) apurado em razão de reprocessa mento da 
competência de outubro de 2016, decorrente da retificação do montante da despesa de depreciação considerada 
dedutível para fins de IRPJ e CSLL, cujo valor apontado para dedução restou menor do que o apurado 
anteriormente, fato que resultou em um aumento da base tributável e, por consequência, a indicação de IRPJ e 
CSLI a pagar. 

Dessa maneira, em 2017, a Companhia aderiu ao PRT, realizando compensação de 80% dos débitos com créditos 
de prejuízo fiscal (R$ 32) e pagamento de 20% do valor total dos débitos indicados na modalidade à vista (R$ 6), 
além de juros e multa no valor de R$ 2. 

13.3. Imposto de renda e contribuição social diferidos - não circulante 

a) 	A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a 
seguir: 

Imobilizado 

Arrenda- 

mentos 
mercantis 

financeiros 

Provisão 

para 
processos 

judiciais 
Prejuízos 

fiscais 
Contas a 
receber Outros Total 

Em lede janeiro de 2017 (955) 76 (1) 1.402 24 546 
Reconhecido no resultado do exercício (278) s (239) 60 (1)  (453) 
Reclassificações (43) 76 3 (36) - 
Programa de Regularização Tributária (32) (32) 
Reconhecido no patrimônio líquido (152) - (152) 
Em 31 de dezembro de 2017 (1,276) 77 1.131 60 (13) (91) 
Reconhecido no resultado do exercício (256) (293) 62 (2)  (489) 
Em 51 de dezembro de 2018 (1.532) 838 122 (15) (580) 
Impostos diferidos ativos 1.232 
Impostos diferidos passivos (1.323) 
Em 31 de dezembro de 2017 (91) 
Impostos diferidos ativos 1.080 
Impostos diferidos passivos (1.660) 
Em 31 de dezembro de 2018 (580) 

b) 	Realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos 

A Companhia mantém o reconhecimento dos créditos fiscais diferidos ativos com base na projeção de lucro 
tributável para os exercícios subsequentes, sendo tal projeção revisada anualmente. A Administração considera 
que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção da realização das provisões e da resolução 
final dos eventos futuros, ambos fundamentados nas projeções efetuadas. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Em 31 de dezembro de 2018, a expectativa de realização dos ativos e passivos fiscais diferidos é a seguinte: 

Ativos Passivos 
2019 472 3 
2020 323 3 
2021 201 3 
2022 3 
2023 8 3 
2024 em diante 76 1.645 
TotaW 1.080 1,660 

13.4. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 

A reconciliação dos impostos apurados conforme aliquotas nominais e o valor dos impostos registrados estão 
apresentados a seguir: 

2018 2017 
Lucro antes dos impostos 3.651 3.338 
Imposto de renda e contribuição social às aliquotas nominais (34%) (1.241) (1.135) 
Ajustes para apuração da aliquota efetiva: 

Incentivos fiscais 88 86 
Exclusões/(Adições) permanentes, líquidas (24) 
Resultado de equivalência patrimonial 60 
Outros 5 (7) 

IrnpotOrcrè1'enda e contribuição3sâtial's 	= (1.172) (996) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos (489) (453) 
Imposto de renda e contribuição social correntes (683) (543) 

Total 	,....:,, 	, 	, 	:''',~ '' (1.172) (996) 
Aliquota efetiva de imposto de renda e contribuição social 32,10% 29,84% 

14. 	Patrimônio líquido 

14.1. Capital social realizado 

Em 31 de dezembro de 2018 (e em 31 de dezembro de 2017) o capital subscrito e integralizado é de R$ 5.907, 
representado por 5.688.344.962 ações ordinárias, sem valor nominal. 

Em 27 de abril de 2017, foi aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas da TAG o aumento do capital social da 
Companhia, por meio da capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (AFAC) no valor de R$ 
3.695, sem a emissão de novas ações. 

A Assembleia Geral Extraordinária, em 30 de novembro de 2017, aprovou o aumento do capital social da 
Companhia de R$ 61. Essa capitalização foi efetivada por meio de aporte dos ativos, da Petrobras na TAG, que 
compõem o trecho do gasoduto Urucu a Coari (Garsol), conforme mencionado na nota explicativa 1. 

A mesma Assembleia Geral Extraordinária, em 30 de novembro de 2017, aprovou a redução do capital social, no 
valor de R$ 1.071 por ter sido considerado em excesso, sem o cancelamento de ações, com a consequente 
diminuição do valor das ações já existentes, conforme mencionado na nota explicativa 1. 

Em 28 de dezembro de 2017, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, foi 
aprovada a redução de capital da TAG, no montante de R$ 68, por excessividade de capital e sem o cancelamento 
de ações, mediante a transferência de fibras ópticas instaladas no Gasoduto Catú-Pilar, ativos esses provenientes 
da incorporação da NTN pela TAG nesta mesma data. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

14.2. Transações de capital 

Compõe-se dos ganhos obtidos pela diferença entre o valor pago nas aquisições das participações, estipulado 
contratualmente, e o patrimônio líquido das empresas TUM e Gasene, bem como ao exercício da opção de 
compra de 100% das ações da Nova Transportadora do Nordeste S.A. e da Nova Transportadora do Sudeste S.A., 
conforme previsão contratual; também são compostas do ganho gerado em função da reestruturação societária 
das empresas transportadoras de Gás (TAG, NTN e NTS), que encerrou o Consórcio Malhas e a consequente 
reversão do leasing da Petrobras com a NTN, além da reversão do leasing da Petrobras com a TAG. 

14.3. Reservas de lucros 

a) Reserva legal 

Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro líquido do exercício, em conformidade com o artigo 193 da Lei 
das Sociedades por Ações. 

b) Reserva de incentivos fiscais 

Constituída mediante destinação de parcela do resultado do exercício equivalente aos incentivos fiscais, 
decorrentes de subvenções governamentais, em conformidade com o artigo 195-A da Lei das Sociedades por 
Ações. Essa reserva somente poderá ser utilizada para absorção de prejuízos ou aumento de capital social. 

No exercício de 2018, foram destinados do resultado R$ 258 (R$ 229 em 2017), de incentivo para subvenção de 
investimentos no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (SUDENE) e da Amazônia 
(SUDAM), referentes à realização de parte dos depósitos para reinvestimento com recursos do imposto de renda, 
conforme determina o DL n2  1.598/77, atualizado pela Lei n2  12.973/14. 

c) Reserva Especial 

Constituída com base nos parágrafos 42  e 52  do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, para registrar os 
lucros que deixarem de ser distribuídos e que, se não absorvidos por prejuízos de exercícios subsequentes, 
deverão ser pagos como dividendos, assim que permitir a situação financeira da Companhia. 

14.4. Dividendos 

Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores a 25% (vinte e cinco 
por cento) do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações. O estatuto prevê que o Conselho 
de Administração poderá aprovar dividendos adicionais ao mínimo obrigatório. 

A proposta do dividendo relativo ao exercício de 2018, que está sendo encaminhada pela Administração da 
Companhia à aprovação dos acionistas na Assembleia Geral de acionistas, no montante de R$ 2.097 (R$ 1.996 em 
2017), atende aos direitos garantidos aos acionistas. 

Demonstração do lucro básico para cálculo de dividendos: 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

2018 2017 
Lucro líquido do exercício 2.479 2.342 
Apropriação: 

Reserva legal (124) (117) 
Reserva de incentivo fiscal 2018 (258) (229) 

Lucro básico para determinação do dividendo 2.097 1.996 
Dividendos mínimos obrigatórios 524 499 
Dividendo adicional proposto 1.573 1.497 

Total de dividendos propostos 2.097 1.996 

14.5. Resultado por ação 

2018 2017 
Lucro atribuível ao acionista 2.479 2.342 
Quantidade de ações ordinárias 5.688.345 5.688.345 
Lucro básico e diluído por ação (R$ por ação) 0,42 0,40 

15. Receita de serviços 

2018 2017 
Receita bruta de serviços de transporte 4.266 3.376 
Receitas de direitos não exercidos (breakage) 1.703 2.052 
Receita bruta total da prestação de serviços 5.969 5.428 
Encargos sobre serviços (1.026) (838) 

'Receitade'seiiço 

Receita de de serviços superior em 2018, devido, principalmente, ao maior serviço de transporte da Malha Nordeste 
(R$ 353 milhões) reflexo da incorporação da Nova Transportadora da Nordeste - NTN, em dezembro de 2017 
(nota explicativa 1.1). 

O aumento da receita de serviços foi parcialmente compensado pela extinção da receita de aluguel de oleoduto - 
ORSOL (R$ 156 milhões) e pelos impactos da adoção do CPC 47 - Contrato de contrato com clientes (R$ 183 
milhões), conforme apresentados na nota explicativa 2.4.2. 

16. Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 

2018 2017 
Penalidade sobre venda de serviços (*) 117 36 
Glosa faturamento contrato Urucu-Manaus (nota explicativa 19.4) (177) 
Baixa contas a pagar - valores prescritos 25 
Perda no valor de recuperação de ativos - lmpairment (nota explicativa 8.3) (225) 
Perdas com processos judiciais (2) (52) 
Subvenções e assistências governamentais 258 229 
Seguros (9) (8) 
Recuperação de despesas com NTS 6 
Outros (11) 4 
Total 128 63 

(*) Refere-se à penalidade prevista nas cláusulas de "Penalidade de Variação" dos Contratos de Serviço de Transporte celebrados com a Petrobras, reconhecida após a conclusão 
do levantamento de informações e alinhamento entre o carregador e o transportador sobre a metodologia. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

As outras receitas operacionais foram superiores ao exercício anterior (R$ 65), em função da maior receita de 
penalidade de variação dos contratos de serviços de transporte celebrados com a Petrobras (R$ 81) em 2018; e 
menor registro de glosas de faturamento (R$ 177 milhões), no grupo de outras despesas operacionais, em função 
da entrada em vigor do CPC 47 - Receita de contrato com clientes, conforme apresentado na nota explicativa 2. 

Esses efeitos foram compensados pela maior provisão para perda no valor de recuperação de ativo, (nota 

explicativa 8.3). 

16.1. Subvenções e assistências governamentais 

Refere-se, principalmente, ao valor do benefício fiscal relativo à isenção ou redução do imposto de renda 
calculado sobre o lucro da exploração dos empreendimentos incentivados situados na área de atuação da SUDAM 
e da SUDENE. 

O valor do imposto que deixou de ser pago no exercício, em virtude da aplicação do benefício fiscal, foi de R$ 258 
(R$ 229 em 2017). Este montante foi transferido, ao final do exercício fiscal, para a reserva de incentivos fiscais. 

17. Custos e despesas por natureza 

2018 2017 

Gastos com pessoal (30) (35) 
Depreciação e amortização (596) (628) 
Serviços contratados, fretes, aluguéis e encargos gerais (20) (18) 

Aluguel de equipamentos, compressores e serviços de compressão (64) (53) 

Operação e manutenção (421) (240) 
Tributárias (24) (44) 

Penalidade sobre venda de serviços 117 36 

Glosa faturamento contrato Urucu-Manaus (177) 
Baixa contas a pagar - valores prescritos 25 
Perdas com processos judiciais (2) (52) 
Subvenções e assistências governamentais 258 229 
Seguros (9) (8) 
Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment (**) (225) 
Outros (34) (3) 
Total (1.050) (968) 

Na Demonstração do Resultado 
Custo dos serviços prestados (1.098) (929) 
Gerais e administrativas (56) (58) 
Tributárias (24) (44) 
Outras receitas (despesas) liquidas 128 63 

Totai (1.050) (968) 
(*) Refere-se às glosas do serviço de transporte de gás natural por meio do gasoduto Urucu-Coari-Manaus (nota explicativa 19.41 

(**) Refere-se ao projeto Gasfor II, que foi hibernado (nota explicativa 8.31 

O incremento no custo dos serviços prestados no exercício de 2018, decorrentes, basicamente, da operação de 
transporte da malha nordeste, reflexo da incorporação da Nova Transportadora da Nordeste - NTN, em dezembro 
de 2017. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

18. Resultado financeiro líquido 

Variações cambiais e monetárias s/ endividamento liquido 
Despesa com endividamentos 

2018 2017 
(193) 
(238) 

(53) 
(289) 

Resultado financeiro sobre endividamento líquido (431) (342) 
Encargos sobre obrigações arrendamento financeiro, liquido - (52) 
Atualização monetária sobre gastos com gerenciamento de obras - NTN (25) 
Atualização monetária sobre arrendamento financeiro (34) 
Atualização monetária sobre dividendos (86) (170) 
Receitas com recebiveis de ativos financeiros 201 101 
Variação monetária das penalidades sobre venda de serviços 39 
Atualização monetária sobre impostos a recuperar 16 24 
Outras receitas (despesas) financeiras liquidas 7 (7) 
Outras variações cambiais e monetárias liquidas 12 43 
ResultadafinanceirolíqUidõ 	̂:' 	, (242) ií.,' (462) 

Receitas 211 103 
Despesas (240) (350) 
Variações cambiais e monetárias, liquidas (213) (215) 

Total 	' 	,-;0' 	-,N" ‘  (242) ,(462) 

19. Processos judiciais e contingências 

19.1. Processos judiciais provisionados 

A Companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as 
quais uma estimativa confiável possa ser realizada. As principais ações se referem a: 

• Processos fiscais, incluindo demandas relacionadas ao recolhimento de ISS e ao creditamento de ICMS 
oriundo de bens do ativo imobilizado; 

• Processos trabalhistas, destacando-se ações de terceirizados. 

Os valores provisionados são os seguintes: 

2018 2017 
Passivo não circulante 
Trabalhistas 10 10 
Fiscais 12 11 
Total 22 21 

Saldo inicial 21 5 
Adições liquidas 1 16 

Saldo final 22 21 

Na preparação das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia 
considerou todas as informações disponíveis relativas aos processos em que é parte envolvida para realizar as 
estimativas dos valores das obrigações e a probabilidade de saída de recursos. 

No período de janeiro a dezembro de 2018, as principais movimentações na provisão ocorreram devido a 
decisões judiciais e administrativas desfavoráveis à Companhia em diversos processos que resultaram na 
alteração da expectativa de perda para provável, parcialmente compensadas pela redução do valor da perda 
esperada em processo de natureza trabalhista. 

37 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4651



Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

19.2. Depósitos judiciais 

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas: 

Ativo não circulante 2018 2017 

Trabalhistas 3 1 

Fiscais 82 77 

Cíveis 8 5 

Total 93 83 

Em 2018, a Companhia realizou depósitos judiciais no montante de R$ 5 milhões, sendo, em sua maioria, para 
possibilitar a apresentação de seus recursos e demandas na defesa de seus interesses, além de fundamentar o 
pedido de suspensão da exigibilidade do crédito em execução. 

19.3. Processos judiciais não provisionados 

Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja saída de recursos não é provável ou para os 
quais não seja possível fazer uma estimativa suficientemente confiável do valor da obrigação, bem como aqueles 
que não constituem obrigações presentes, não são reconhecidos, mas são divulgados, a menos que seja remota a 
possibilidade de saída de recursos. 

Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais em 
31 de dezembro de 2018, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a 
seguir: 

Natureza 2018 2017 
Fiscais 1.434 1.313 
Cíveis 647 406 
Ambientais 129 87 
Trabalhistas 18 16 
Outros 6 6 

2.234 1.828 

Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal e cível, cujas expectativas de perdas estão 
classificadas como possível: 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Estimativa 
Descrição dos processos de natureza fiscal 	 2018 	 2017 
Autor: Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo 
1) Aproveitamento indevido de crédito de ICMS - AJ. n° 4.026.759-3, 4.039.559-5, 4.005.552-8, 4.080.240-1, 
4.075.651-8, 4.042.170-3. Execuções Fiscais n°: 1500012-07.2016.8.26.0445, 1502030-61.2014.8.26.0577 e 
1500084-62.2014.8.26.0445. 
Situação atual: Os processos estão em diferentes estágios de tramitação, ainda pendentes de uma decisão 
judicial definitiva de mérito. 	 589 	 568 
Autor: Secretaria de Fazenda do Estado do Espírito Santo 
2) Execuções Fiscais para cobrança de tributos da Gasene - 0000831-98.2014.8.08.0021, 
0004187-86.2015.8.08.0047 e 0006111-84.2013.8.08.0021. 
Situação atual: Os processos estão em diferentes estágios de tramitação, ainda pendentes de uma decisão 
judicial de mérito. 	 347 	 340 
Autor: União Federal 
3) Compensações de impostos federais não homologadas com as respectivas multas isoladas 
Processos n2  16682.901.968/2016, 16682.720.503/2013, 16682.721.208/2017, 16682.903.279/2017, 
16682.900.017/2014, 16682.903.277/2017, 16682-900.609/2018, 16682-901.281/2018 e 16682-901.282/2018 
12.448.900.925/2014 
Situação atual: As referidas demandas ainda pendem de decisão administrativa pelo Fisco. 	 202 	 160 
Autor: União Federal 
4) Não observância de requisitos para a fruição dos benefícios fiscais da SUDENE/ADENE 
Processo n2  16682-720.205/2017 
Situação atual: Foi interposto o Recurso Voluntário, o qual pende de julgamento. 	 78 	 74 
Autor: Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 
5) Aproveitamento indevido de crédito de ICMS e recolhimento de FECP - Execuções Fiscais n° 
0009088-38.2016.8.19.0021, 2227418-41.2011.8.19.0021 e 0009091-90.2016.8.19.0021 
Situação atual: Os processos estão em diferentes estágios de tramitação, ainda pendentes de uma decisão 
judicial definitiva de mérito. 	 73 	 71 
Autor: Secretaria de Fazenda do Estado de Pernambuco 
6) Aproveitamento indevido de crédito de ICMS - AI.: 2018.000004685867-23 
Situação atual: Auto de infração lavrado onde questiona-se o aproveitamento de crédito em fase pré-operacional. 
Apresentada impugnação administrativa. 17 

  

    

Autor: Município de Ipojuca - PE 
7) Alegação de não recolhimento de ISS - 016664/2018 
Situação atual: A Companhia alega que o tributo foi recolhido. Apresentada impugnação, na fase inicial. 	 15  
Autor: Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais 
8) Aproveitamento indevido de crédito de ICMS - Execuções Fiscais n° 2955212-81.2013.8.13.0024 
Situação atual: Após a garantia do Juízo, a TAG apresentou os Embargos à Execução, os quais pendem de 
julgamento. 	 9 	 9 
Autor: Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia 
9) Estorno de débito de ICMS - Auto de Infração n° 2691013010/16-9 
Situação atual: Impugnação Administrativa da TAG foi julgada parcialmente procedente. Houve a interposição 
de Recurso Voluntário de Ofício, os quais aguardam julgamento. 	 7 	 7  
10) Processos diversos de natureza fiscal 	 96 	 84  
Totale processos dê óaiia fiscal 	 .. 	 1.433 	 '1.313  
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 

Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Estimativa 

Descrição dos processos de natureza cível 	 2018 	 2017 

Autor: Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
1) Perdas e danos pelo inadimplemento do contrato com o Consórcio Masa. 

Situação atual: Ação movida pela TAG contra o Consórcio MASA-ARG em função de inadimplemento de contrato, 
sendo que em 10/10/2006, o consórcio apresentou reconvenção contra a TAG. Em 08/03/2010 a TAG foi condenada 
em 12  instância ao pagamento dos prejuízos do Consórcio no ano de 2005 e a devolução do seguro recebido após o 	 375 	 403 

ajuizamento da causa, recorrendo da sentença. Atualmente, aguarda-se julgamento de recurso perante o Superior 
Tribunal de Justiça. 

Autor: Companhia Nacional de Dutos 
2) Demanda oriunda do Contrato para implementação do GASCAC 

Situação atual: A CONDUTO requereu instauração de arbitragem contra a SINOPEC e a TAG perante a Corte 
Internacional de Londres, mediante a qual pleiteou o pagamento de valores relativos à alteração da legislação 
previdenciária e normas trabalhistas, reajustes, greve e serviços adicionais. O procedimento encontra-se em fase 

	
221 

pericial, tendo sido apresentado o Laudo, as manifestações das partes e o Laudo complementar. Aguarda-se a 
manifestação das partes sobre os esclarecimentos prestados pelo Perito para o prosseguimento do feito. 

Autor: Ana Flavia Bezerra de Melo Paraguay 
3) Indenização por Danos Morais e Materiais. 

Situação atual: Reparação de danos materiais, morais e ambientais quando da construção do Gasoduto João Pessoa - 
Campina Grande no trecho inserido na propriedade da Autora. Foi proferida sentença condenatória em desfavor da 

	
41 

TAG, da qual foi interposto recurso que pende de julgamento. 

4) Processos diversos de natureza cível 
Total de processos de natureza cível  

10 	 3 
647 	 406 

Estimativa 

Descrição dos processos de natureza ambiental 	 2018 	 2017 
Autor: lbama 
1) Execução Fiscal n2  0086464-96.2016.4.02.5101 

Situação atual: Execução Fiscal decorrente do AI N° 353451 lavrado pelo IBAMA referente à construção e montagem 
do gasoduto GASFOR II. A TAG ofertou garantia e apresentou os Embargos à Execução, os quais pendem de decisão 	 77 	 68 
definitiva. 

Autor: Ministério Público Federal 
2) Processo n2  0003241-29.2013.4.02.5110 

Situação atual: Ação Civil Pública visando á cobrança da compensação ambiental referente à construção das Estações 
de Transferência de Custódia Japeri e Taubaté. A sentença favorável à TAG foi reformada em segunda instância, da 
qual foi interposto recurso que pende de julgamento. 

31 

  

Autor: lbama 
3) AI N° 699482 Série "D" 
Situação atual: Auto de infração lavrado pelo IBAMA em razão de suposto descumprimento de condicionante 
ambiental. Após decisão administrativa desfavorável, a TAG interpôs recurso administrativo e aguarda julgamento. 18 	 17 

4) Processos diversos de natureza ambiental 
Total de processos de natureza ambiental  

Estimativa 
Descrição dos processos de natureza trabalhista 	 2018 	 2017 
Autor: Ministério Público do Trabalho 
1) Processo n2  0001931-58.2013.5.07.0003 
Situação atual: Ação Civil Pública visando tutelar os interesses dos empregados da sociedade responsável da 
construção e montagem do GASFOR li. Foi negado provimento ao Recurso Ordinário e de Revista da TAG, estando 	 10 	 9 
pendente de julgamento o agravo de instrumento em recurso de revista interposto. 

2) Processos diversos de natureza trabalhista 	 8 	 7 
Total de processos de natureza trabalhista 	 18 	 16 

	

3 	 2 

	

129 	 87 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

19.4. Ação judicial contra a ANP, relativa à alteração da tarifa de transporte do gasoduto Urucu-Coari-
Manaus 

Em 24 de novembro de 2015, a TAG recebeu o Documento de Fiscalização n2  805.111.2015.33.470828, contendo 
Auto de Infração lavrado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP em seu 
desfavor por suposta violação ao art. 28, da Lei n2  11.909/2009 ("Lei do Gás"). Para isto se sustentar, afirmou a 
ANP que a tarifa de transporte adotada no Contrato de Serviço de Transporte Firme de Gás Natural celebrado em 
01/12/2010 ("CST") - cujo objeto é a prestação, pela TAG, do serviço de transporte de gás natural por meio do 
Gasoduto Urucu-Coari-Manaus para a PETROBRAS - deveria ser aprovada pela Agência. Em resumo, o ponto de 
divergência entre a ANP e a TAG reside no fato de que aquela sustenta ser de sua competência a aprovação da 
tarifa de transporte no caso em tela, pois o CST foi firmado posteriormente ao advento da Lei do Gás, merecendo 
tratamento semelhante ao previsto legalmente para os gasodutos ditos "novos", disciplinados pelo art. 28 do 
referido diploma legal. 

No bojo do processo administrativo, a TAG sustentou, em sua defesa e posterior recurso, que, legalmente, o 
gasoduto Urucu- Coari-Manaus era classificado como "existente" (art. 30 e seu §22, da Lei do Gás), pois já estava 
em construção quando da publicação da lei, inclusive com Licença Ambiental de Instalação já emitida, não sendo 
aplicáveis as disposições do artigo 28 da Lei do Gás. Desta forma, não caberia à ANP a fixação da tarifa no caso 
concreto, dado inexistir previsão expressa neste sentido, não podendo o administrador ampliar sua competência 
sem autorização legal, sob pena de afrontar o princípio da legalidade e da segurança jurídica. Ademais, atribuir tal 
competência à ANP em momento posterior à decisão de investimento do empreendedor geraria instabilidade 
regulatória e frustraria a expectativa de retorno do capital investido. 

Em que pese a argumentação jurídica apresentada pela TAG, a ANP julgou, em última instância administrativa, 
procedente o auto de infração, aplicando a penalidade de multa em seu patamar máximo, no valor total de R$ 2 
milhões, e de suspensão parcial por 01 (um) dia das instalações do Gasoduto Urucu-Coari e Gasoduto Coari-
Manaus, a ser efetuada pela redução de 2.5% dos volumes de gás natural programadas para recebimento na data 
da suspensão. Além de tais penalidades, a ANP notificou à TAG determinando a celebração de Termo Aditivo ao 
CST visando à alteração da tarifa de transporte contratualmente prevista. 

Diante do encerramento da esfera administrativa e após autorização de sua Diretoria, a TAG ajuizou demanda 
judicial em face da ANP, autuada sob o n2  0164775 04.2016.4.02.5101, questionando: (i) a atribuição da Agência 
de aprovar a tarifa de transporte do Gasoduto Urucu-Coari-Manaus; (ii) as penalidades administrativas aplicadas 
em decorrência de não constar no CST a tarifa fixada pela ANP; (iii) a Notificação que impôs à TAG a obrigação de 
celebrar o Termo Aditivo ao CST, de forma a contemplar tarifa de transporte inferior à contratualmente prevista. 
Após as alegações das partes e as manifestações no sentido de que não há outras provas a serem produzidas, o 
processo foi concluso ao magistrado para julgamento. 

Registre-se que, anteriormente ao ingresso da referida ação, a Companhia solicitou emissão de parecer por 
escritório externo acerca do tema, cujos termos, em síntese, encontram-se em consonância com a defesa e 
recurso administrativo apresentados pela TAG perante a ANP. 

Em razão do transcurso do tempo sem solução judicial definitiva, TAG e Petrobras celebraram um Termo Aditivo 
ao CST visando à alteração da tarifa, condicionado ao desfecho do aludido processo judicial. Desta forma, o valor 
da tarifa de transporte original com os devidos reajustes poderá voltar a vigorar, caso a TAG se consagre vitoriosa 
na mencionada demanda. Diante do Aditivo celebrado, desde julho de 2018, houve uma redução na receita da 
TAG no montante de R$ 95 milhões, além do reconhecimento da Companhia do faturamento líquido das glosas 
de janeiro a junho de 2018, no montante de R$ 91, em função da aplicação do CPC 47 - Receita de Contrato com 
Clientes, (R$ 177, de janeiro a dezembro de 2017, reconhecida como uma provisão para perda dos recebíveis). 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

20. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 

20.1. Instrumentos financeiros 

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 versus condições 
vigentes no mercado. 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017, a companhia não efetuou aplicações de caráter 
especulativo. Os resultados estão condizentes com as políticas e estratégias definidas pela administração da 
Companhia. 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram identificados derivativos embutidos. 

Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações financeiras da empresa 
em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e estão demonstradas abaixo: 

2018 2017 
Ativo 
Circulante 

Contas a receber clientes, liquidas 1.354 1.089 
Contas a receber FIDC 3.108 2.367 
Depósitos judiciais 93 83 

4.5s5i 3.539 
Passivo 
Circulante 

Fornecedores 127 175 
Financiamentos 912 878 

1.039 1.053 
Não circulante 

Financiamentos 2.269 3.003 
2.269 3.003 

Os instrumentos financeiros, ativos e passivos, não derivativos, são classificados na categoria "Custo amortizado" 
(exceto o Contas a receber FIDC, classificado na categoria de "Valor justo por meio do resultado"), com 
recebimentos e pagamentos fixos ou determináveis, os quais não possuem a característica de negociação em 
mercados organizados. 

20.2. Mensuração dos instrumentos financeiros 

Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado. Os valores justos destes 
instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis. 

A gestão da TAG é realizada por seus diretores, com base na política corporativa para gerenciamento de riscos da 
sua controladora Petrobras. A gestão de riscos corporativos insere-se no compromisso da Companhia de atuar de 
forma ética e em conformidade com os requisitos legais e regulatórios, visando contribuir para um balanço 
adequado entre os seus objetivos de crescimento e retorno e seu nível de exposição a riscos, quer inerentes ao 
próprio exercício das suas atividades, quer decorrentes do contexto em que ela opera, de modo que, através da 
alocação efetiva dos seus recursos físicos, financeiros e humanos, a Companhia possa atingir suas metas 
estratégicas. 

As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos: 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

20.3. Risco cambial 

O gerenciamento dos riscos cambiais é feito de forma corporativa pela controladora Petrobras, que busca 
identificá-los e tratá-los de forma integrada, visando garantir alocação eficiente dos recursos destinados à 
proteção patrimonial. 

O risco cambial decorre da possibilidade de oscilações das taxas de câmbio das moedas estrangeiras utilizadas 
pela Companhia para a aquisição de equipamentos ou serviços e a contratação de instrumentos financeiros. A 
Companhia avalia permanentemente essas oscilações, procurando renegociar suas dívidas na medida em que 
essas impactam significativamente seus fluxos financeiros. 

A exposição cambial da Companhia em 31 de dezembro de 2018 está concentrada em seus empréstimos e 
financiamentos sujeitos à variação cambial do Dólar norte-americano, conforme mencionado na Nota 10.1, cujo 
saldo está valorizado pela taxa de fechamento de 3,8748, em 31 de dezembro de 2018. 

a) 	Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos à variação cambial 

A seguinte análise de sensibilidade foi realizada para os instrumentos financeiros com risco de taxa de câmbio, 
considerando que o cenário provável é o valor dos financiamentos em 31 de dezembro de 2018, respectivamente, 
que os cenários possível e remoto consideram a variação de risco de 25% e 50%, respectivamente, em relação a 
esta mesma data. 

Cenário Possível 
(A de 25%) 

Cenário Remoto 
(A de 50%) Risco 	Cenário Provável 

Em 31.12.2018 
Financiamentos 	 Dólar/Real 	 970 	 243 	 485 

20.4. Risco de taxa de juros 

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

20.5. 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 é representada por contas a receber, que por sua vez é atenuado por 
possuir como único cliente a sua controladora Petrobras. 

A Administração avalia que os riscos de crédito associados à aplicação de excedentes de caixa e equivalentes de 
caixa 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. 

20.6. Risco de liquidez 

O risco de liquidez da Companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recursos, caixa ou outros 
ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas. 

43 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4657



Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Notas Explicativas 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

A Companhia utiliza seus recursos principalmente com despesas de capital, pagamentos de dividendos e 
refinanciamento da dívida. O risco de liquidez da Companhia é administrado de forma corporativa pela 

controladora Petrobras. 

Vencimento 	2019 	 2020 	 2021 	 2022 	31.12.2018 	31.12.2017 
912 	 891 	 803 	 575 	 3.181 	 3.881 

20.7. Seguros (não auditado) 

Para proteção de seu patrimônio a TAG transfere, através da contratação de seguros, os riscos que, na 
eventualidade de ocorrência de sinistros, possam acarretar prejuízos que impactem, significativamente, o 
patrimônio da Companhia, bem como os riscos sujeitos a seguro obrigatório, seja por disposições legais ou 
contratuais. 

A responsabilidade pela contratação e manutenção do seguro é da Petrobras. 

As premissas de riscos adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações financeiras. 
Consequentemente não foram examinados pelos nossos auditores independentes. 
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Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Controlada da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras) 
Conselho de Administração e Diretoria Executiva 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

Presidente 

ERICK PORTELA PETTENDORFER IGOR MUNIZ 

Conselheiro 

ANDRÉ NUNES 

Conselheiro 

DIRETORIA EXECUTIVA 

FERNANDO GABRIEL COUTO KAMACHE 

Diretor Superintendente 

ANDRE LUIZ ROIZMAN 	 PAULO LEONARDO MARINHO FILHO 

Diretor Administrativo-Financeiro 	Diretor Técnico-Operacional e Comercial 

ROGÉRIO AFONSO RIBEIRO 

Contador 

CRC-RJ - 087118/0-3 
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Ministério de 
Minas e Energia 

Al RIA AMADA 
BRASIL Transportadora Associada de Gás S.A. 

CNPJ 0004.248.349/0001-23 - Empresa do Sistema Petrobras 

• • 

1. MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO 

O Relatório da Administração da Transportadora Associada de Gás S.A. — TAG de 2018 apre-
senta o desempenho alcançado pela Companhia no transporte de gás natural ao longo do exer-
cicio, como resultado da gestão e do trabalho de equipe, refletido nos seus principais indicado-
res financeiros e operacionais, onde merecem destaque: 

• Destaques operacionais em 2018: 

- Ao longo de 2018, foi movimentado e faturado pela TAG um volume médio anual de 48,4 
milhões de mtrdia de gás natural, em sua infraestrutura de transporte No mês de julho de 2018 
atingiu-seu marca histórica de 61,8 milhões mtrdia de gás natural transportado. 

- A Taxa de Acidentados Registráveis (acidentados com afastamento) medida ao final do exer-
cido ficou em 0,50, comparada com um limite máximo de 1,0 estabelecido para as operações 
da TAG; 

- Todas as Operações da TAG foram realizadas sem ocorrências de acidentes com danos am-
bientais no exercido de 2018; 

- Foram realizados investimentos na ordem de RS 41,1 milhões, para adequação e manutenção 
da integridade operacional da malhada gasodutos, incluindo a implantação e modernização de 
pontos de entrega. 

• Destaques financeiros em 2018: 

Receita Operacional Liquida 	 RS 4.943 milhões 
EBITDA 	 R$ 4.714 milhões 
Resultado Liquido 	 RS 2.479 milhões 

Os resultados da TAG em 2018 consolidam o processo de reestruturação societária peto qual 
passou a Companhia nos exercidos de 2016 e 2017, que envolveu a TAG e o Consórcio Malhas, 
com a centralização das operações da TAG nas malhas de transporte das regiões Nordeste 
e Norte, englobando lambem o sistema de interligação entre as regiões Sudeste e Nordeste 
(GASENE). 

Ressalto o empenho da Direção e da equipe da TAG, que ao longo deste ano de 2018 cor-
respondeu ao desafio de manter a eficiência de suas operações e o pleno cumprimento dos 
contratos de transporte com a nova configuração da infraestrutura de transporte, observando o 
cumprimento das metas estabelecidas pela Administração da Companhia, sem mensurar esfor-
ços para atender às expectativas do seu adonista. 

Em 2019, a TAG terá o desafio de primar pela busca da excelência na gestão dos processos e 
consequente aprimoramento da gestão de ativos e de pessoas, como forma de ampliar a gera-
ção de valor ao acionista e atender com maior eficiência ao mercado de gás natural, buscando 
sempre o atendimento das métricas de segurança e financeiras, sem deixar de dar continuidade 
no suporte à Petrobras em suas metas de desinvestimentos. 

Agradeço o apoio e as contribuições dos membros da Diretoria e do Conselho de Administração, 
para o alcance dos resultados da TAG em 2018. 

Erick Portela Pettendorfer 
Presidente do Conselho de Administração da TAG 

2, A TAG 

A TAG tem como objeto atuar no segmento de transporte e armazenagem de gás natural por 
meio de gasodutos, terminais ou embarcações, próprios ou de terceiros. Atualmente a atividade 
principal se concentra no transporte dutoviario de gás natural. 

A origem da TAG remonta o ano de 2002, quando foi constituída a Transportadora de Gás 
Campinas-Cubatão S.A (TCC), para ser uma das empresas destinadas a abrigar a expansão 
da malha de gasodutos da Petrobras no Brasil. Em 2004, a razão social da TCC foi alterada para 
Transportadora Amazonense de Gás S.A. (TAG). seguindo o objetivo de expansão e que, ao 
final de 2006, teve a razão social alterada para Transportadora Associada de Gás S.A. (TAG). 

Posteriormente, em janeiro de 2008 a TAG incorporou a Transportadora Nordeste e Sudeste 
S.A. (TNS) e a Transportadora Capixaba de Gás S.A. (TCG). A TNS era a proprietária da malha 
de gasodutos que transportava gás natural na Região Nordeste do Brasil à época cera empresa 
Lider do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste. A TCG era a proprietária do Gasoduto Cacimbas-
-Vitória, trecho integrante do Sistema GASENE na Região Sudeste. Mais adiante, em agosto de 
2010 a TAG incorporou a Transportadora Urucu Manaus S.A. (TUM), proprietária do Gasoduto 
Urucu-Manaus e, em janeiro de 2012,0 Transportadora Gasene S.A., proprietária do Gasoduto 
Cabitrnas Vitória e do Gasoduto Cacimbas•Catu, também integrantes do Sistema GASENE. 

Em dezembro de 2014, a TAG adquiriu a totalidade das ações da Nova Transportadora do 
Sudeste S.A. (NTS) e da Nova Transportadora do Nordeste S.A. (NTN). Estas empresas 
também fizeram parte do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste, onde construíram os novos ga-
sodutos e infraestrutura necessários para os objetivos de expansão da malha de gasodutos, no 
âmbito do Projeto Malhas. 

Em outubro de 2016. visando cumprir compromisso assumido com a ANP à época da 
constituição do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste, condição para a emissão da Autorização 
de Operação (AO) para o Consórcio como transportador, foi realizada a reestruturação socie-
tária da TAG e do Consórcio Malhas. A reestruturação consistiu na redistribuição da malha de 
gasodutos da TAG e das suas duas subsidiárias (NTS e NTN), onde a NTS consolidou a malha 
de transporte na região Sudeste do pais co TAG e a NITtil consolidaram a malha de transporte 
nas regiões Norte e Nordeste, englobando ainda o sistema de interligação entre as regiões 
(GASENE). Subsequentemente, dentro deste processo, a TAG teve o evento de redução do 
seu capital social, com a transferência da participação acionária que detinha na NTS, para a 
Petrobras. 

Eis dezembro de 2017, ocorreu a etapa restante da reestruturação societária da TAG, quando 
incorporou a NTN e passou a sucedê-Ia em todos os direltOS e obrigações, remanescendo a 
TAG como transportadora e proprietária da infraestrutura de gasodutos de transporte atual, nas 
regiões Norte e Nordeste, incluindo o Sistema GASENE, que também tem parte na Região 
Sudeste do Brasil. 

2.1, GOVERNANÇA CORPORATIVA 

A estrutura de governança corporativa da TAG é composta por: 

Conselho de Administracão  
Orgão de natureza colegiada, responsável pela orientação e direção superior da Compa-
nhia, com autonomia dentro de suas prerrogativas e responsabilidades, estabelecidas pela 
Lei n° 6.404/76 (Lei das Sociedades por Ações) e pelo Estatuto Social. Tem como principais 
atribuições fixar .as diretrizes estratégicas e supervisionar os atos de gestão da Diretoria. O 
Conselho é composto por 4 (quatro) integrantes, todos eleitos em Assembleia Geral Ordinária 
para mandatos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição para até 3 (três) mandatos consecutivos. 

Conselho Fiscal 
Cotegiado permanente e independente da Administração, como prevé a Lei das Sociedades por 
Ações, é composto por 3 (três) membros, eleitos em Assembleia Geral Ordinária, coto manda-
tos de 2 (dois) anos, permitida a reeleição para até 2 (dois) mandatos consecutivos. Cabe ao 
Conselho Fiscal representar os acionistas na sua função tiscalizadora. acompanhando os atos 
dos administradores e verificando o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, bem 
como defender os interesses da Companhia e dos acionistas. 

Diretoria 
Exerce a gestão dos negócios da Companhia, em sintonia com a missão, os objetivos, as 
estratégias e as diretrizes furadas pelo Conselho de Administração. É composta pelo Diretor 
Superintendente e 3 (três) diretores que são responsáveis pelas Arcas Comercial, Administrati-
vo-Financeira e Técnico-Operacional. Os diretores são eleitos pelo Conselho de Administração 
para mandatos de 2 (dois) anos e é permitida a reeleição para ata 3 (três) mandatos consecu-
tivos. 

Auditoria Interne 
Subordinada diretamente ao Conselho de Administração, é responsável por planejar e executar 
as atividades de auditoria interna com objetivo de apoiar a Alta Administração na manutenção 
de uma estrutura de controles intemos adequada ao desenvolvimento eficiente das operações, 
reduzir a exposição a riscos e atender solicitações de órgãos externos de controle. 

A Companhia se vale também de Auditoria Externa recomendada pela Controladora e aprovada 
pelo Conselho de Administração. 

3, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO, MISSÃO, VISA0 E VALORES 

A estratégia corporativa aos planos de ação de curto e de longo prazo da TAG são conduzidos 
de acordo com o Plano de Negócios e Gestão (PNG), conforme aprovado pelo Conselho de 
Administração da Companhia e que tem referência no PNG consolidado na holding Petrobras. 

Missão: 

Assegurar o transporte de gás natural com segurança, confiabilidade e rentabilidade. 

Visão: 

Ser reconhecida pela excelência na gestão do transporte de gás natural. 

Valores: 

Ética - Atuamos com profissionalismo e respeito prezando por princípios morais e comporta-
mentais que estejam alinhados com as melhores práticas empresariais, conforme o Código de 
Etica e o Guia de Conduta do Sistema Petrobras. 

Sustentabilidade Atuamos de forma sustentável. observando as melhores práticas de respon-
sabilidade social, gestão ambiental e desenvolvimento econômico. 

Pessoas - Valorizamos o ser humano, mantendo um ambientada trabalho propicio ao desenvol-
vimento de novas ideias, estimulando a criatividade co engajamento. 

Resultado 'Atuamos com foco no resultado, realizando uma eficiente gestão de infraestrutura 
de transporte de gás com total comprometimento e responsabilidade. 

4. GESTÃO EMPRESARIAL 

4.1. NEGÓCIO 

Os principais objetivos do corpo gestor da TAG são: proporcionar uma geração de caixa estável 
e remunerar os acionistas, através de uma gestão que privilegia a operação com confiabitidade 
e segurança dos seus bens e colaboradores, e observando o Programa de Integridade Opera-
cional do Sistema Petrobras. 

A conquista destes objetivos é alcançada através da aplicação de uma Gestão Empresarial que 
prioriza: 

• A excelência nos serviços prestados; 
• A integridade e segurança de operação no transporte de gás; 
• A execução dos projetos nos prazos. qualidade e custos previstos; 
• A eficiência e a disciplina de capital na gestão; 
• A manutenção da prioridade no crescimento orgànico, mas atento ás oportunidades dentro do 
segmento de transporte de gás; e 
• As melhores práticas de Recursos Humanos. 

No exercício social de 2018,0 TAG apresentou faturamento bruto de Rã 5.969 milhões. EBITDA 
da ordem de R$ 4.714 milhões e Ativo Imobilizado totalizando RS 12.716 milhões, consolidando-
se na posição de maior transportadora de gás natural do Brasil numa das maiores empresas do 
Sistema Petrobras, em termos de Receita e Resultado Operacionais. 

Visando a excelência em custos e a eficiência administrativa e operacional, a TAG conta com um 
corpo funcional reduzido, composto por gerentes e coordenadores com reconhecida experiência 
em suas áreas de atuação, além de manter contrato próprio de suporte às atividades adminis-
trativas. Além disso, a TAG utiliza a estrutura do Sistema Petrobras. por intermédio de contrato 
de compartilhamento de custos e despesas, abrangendo processos tais como: contabilidade, 
tributário, execução financeira. infraestrutura, tecnologia da informação e despacho aduaneiro. 

A Companhia utiliza o Sistema Integrado de Gestão Empresarial, através de uma ferramenta 
reconhecida no mercado como modelo para integração de processos e gestão de dados. 

Em consonância com as iniciativas do Sistema Petrobras para aprimorar a governança, a TAG 
vem irnplementando um conjunto de ações com foco na melhoria de seus controles intentos e 
padrões. 

A operação e a manutenção dos dutos de transporte da TAG são efetuadas pela Petrobras 
Transporte S.A. (TRANSPÉTRO) — contratada pela TAG para operar sua Infraestrutura opera-
cional (inclusive as unidades de compressão próprias) e promover a movimentação e entrega 
do gás natural, além de empresas contratadas para prestação de serviço de compressão de gás 
natural. 

Por meio do sistema SOEMO GAS (Banco de Dados de Estoque, Movimentação e Qualidade) é 
realizado o acompanhamento e certificação dos volumes movimentados diariamente. 

Em complemento ao sistema ROEM° GAS, o sistema SAGa (Sistema de Alocução de Gás) 
permite a distribuição dos volumes entre os diversos pontos de recepção e pontos de entrega do 
gás, proporcionando maior controle operacional e agilidade no !aturamento. 

4.2, RECURSOS HUMANOS 

A TAG encerrou o acode 2018 como efetivo de 37 (trinta e sete) colaboradores, todos cedidos 
por empresas do Sistema Petrobras. Amuando em um modelo de gestão matricial, onde o suporte 
das abvidades e fornecido pelo Sistema Petrobras, as pessoas que compõem a empresa pos-
suem perfil profissional e gerenciat fundamentais à viabilização de objetivos empresariais neste 
modelo de gestão. 

O desenvolvimento de Recursos Humanos da TAG privilegia a formação e a capacitação de 
pessoal e está diretamente ligado as estratégias dessa controladora. A TAG adota as políticas 
e orientações corporativas de Recursos Humanos da Petrobras, seguindo o Código de Etica do 
Sistema e o Guiada Conduta do Sistema Petrobras. 

4.3. SEGURANÇA, MEIO AMBIENTES SAÚDE 

A atuação com responsabilidade ambiental e social é premissa tanto na manutenção das opera-
ções, como no desenvolvimento de novos ativos. 

A TAG busca, permanentemente, a excelência operacional, respeitando os mais rigorosos pa-
drões de segurança, alem de mifigar externalidades ambientais, e potencializar os benefícios 
sociais inerentes à atividade. 

A cada novo empreendimento, estudos e programas são desenvolvidos nas regiões de influên-
cia visando identificar e avaliar os impactos nas comunidades, na fauna, na flora, no solo, nos 
recursos hídricos e no ar, além de propor medidas para eliminar, minimizar ou compensar os 
impactos negativos, enfatizando a integração do empreendimento à localidade. Dentre esses. 
destacam-se 

• Elaboração de Estudo de Análise de Risco e de Estudo de Imposto Ambiental 

Estes estudos permitem a identificação dos riscos e dos impactos resultantes da instalação e 
operação de um determinado empreendimento. Posteriormente, com base nestas informações, 
são desenvolvidos programas e atividades que visam eliminar, mitigar e gerenciar os impactos e 
os riscos envolvidos amova implantação. 

Centnal. 
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Mapa 1 - Malha de gasodutos TAG 
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t.• Programa de Monitoramento de Fauna 

IO programa tem por objetivo o monitorarnento sistemático da fauna, permitindo a avaliação dos 
impactos e das alterações geradas no ecossistema pela implantação e operação do empreen-
dimento. 

• Programa de Comunicação Social 

Busca estabelecer uma ligação permanente com as comunidades vizinhas ao empreendimento, 
consolidando um fluxo de comunicação contínuo com os diferentes públicos. tratando as dúvidas 
rios problemas relacionados á implantação e operação do empreendimento 

• Programa de Educação Ambiental 

Visa desenvolver ações educativas com as comunidades locais, impactadas pela implantação 
do empreendimento e com a força de trabalho, formuladas através de um processo participativo. 
difundindo hábitos e valores ambientalmente sustentáveis. 

• Projeto de Reposição Florestal 

O projeto de reposição florestal tem como objetivo compensar eventual supressão de vegetação, 
que tenha sido realizada para a implantação de determinado emprendimento. com  consequente 
plantio de espécies nativas em locais previamente aprovados pelos órgãos ambientais. 

• Segurança e Saúde Ocupacional 

A TAG, na qualidade de subsidiária integral da Petrobras, se compromete a desdobrar, quando 
aplicável, as ações, comunicações. programas, práticas e padrões adotados pela sua controla-
dora. 

Em 2018, por exemplo, houve a divulgação da Campanha de Vacinação realizada pela 
Petrobras, em articulação com a Secretaria Municipal de Saúde, por meio da qual a força de 
trabalho da TAG teve acesso a vacina contra Febre Amarela. 

A Diretoria da TAG. erigajada na busca peta excelência em SMS, estimula a Gerência de SMS 
a promover auditorias. inspeções, palestras e disseminação de Informações sobre os mais va-
riados temas correlatos á arca. Adicionalmente, são monitorados mensalmente alguns dos prin-
cipais Indicadores de SMS, os quais consideram, também, os dados relativos aos prestadores 
de serviço, tais como: Taxa de Frequência de Acidentes Com Afastamento (TECA), Taxa de 
Frequência de Acidentes Sem Afastamento (TESA). Taxa de Ocorrências Registráveis (TOR) e 
Taxa de Acidentados Registráveis (TAR), todos com boneco número de Homens hera de expo-
sição ao risco (HHER) total, envolvendo as operações da Companhia. 

Em atendimento ao preconizado nas diretrizes do processo de contratação e execUção de ser-
viços e/ou fornecimento de bens, destaca-se o gerenciamento dos aspectos de SMS. Neste 
processo, são analisados documentos técnicos para categorização dos riscos e. posteriormente, 
elaborado o anexo de SMS mais adequa-do ao propósito e ás condições das atividades objeto 
de contratação. 

Nas atividades diariamente realizadas em nossos ativos, são observados os seguintes progra-
mas: 

1. Programa de Prevenção de Riscos Ambientais -PPRA; 

2. Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO; e 

3. Piano de Resposta a Emergência. 

Destaca-se, por fim, a revisão de Estudos de Analise de Riscos para instalações em operação, 
sempre que ha modificações que representem riscos adicionais ou ntegrados aos sistemas, de 
forma a minimizar a probabilidade de ocorrências indesejáveis e a magnitude de suas ~se-
quências. 

4Á. LICENCIAMENTO AMBIENTAL 

O processo de licenciamento ambiental tem como objetivo permitir o desenvolvimento das ativi-
dades da companhia em conformidade coma legislação vigente, cumprindo os preceitos legais 
e regulamentares, durante todo ciclo de vida de um determinado empreendimento. 

Em 2018, foram Concedidas pelos órgãos licenciadores as renovações das licenças de opera-
ção da Estação de Distribuição de Gas de Jundiá e da Estação de Controle de Vazão, em São 
Sebastião do Passe. 

Adicionalmente, houve a concessão. pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA), de Autorização de Supressão de Vegetação (ASV). necessária 
às obras de manutenção preventiva em travessias do Gasoduto GASALP No entanto, face 
postergação das obras e ao curto prazo de validade da referida ASV, houve a necessidade de 
solicitação de renovação desse documento. 

É oportuno destacar, ainda, as ações adotadas com vistas à manutenção da vigência das 
Licenças Ambientais relativas às instalações que estão em fase operacional. Para tanto, é efe-
tuado o acompanhamento permanente do atendimento aos requisitas legais, do cumprimento 
das condicionantes ambientais e, por fim. dos prazos estabelecidos para que os requerimentos 
de renovação das Licenças de Operação ocorram tempestivamente, permitindo, dessa forma a 
continuidade das atividades operacionais em conformidade com a legislação vigente. 

Nesse sentido. no ano de 2018. foram requeridas as renovações de 8 (oito) licenças de opera-
ção: 

• Gasoduto GASFOR (trecho Ceará) 
• SCOMP Pilar II 
• Ramal Fafen-Sergás 
• Gasoduto Atalaia-ltaporanga 
• ERP São Francisco do Conde 
• Gasoduto Urucu-Coari (GARSOL) 
• Gasoduto Coari-Manaus (GASCOM) 
• PE Carmópolis 

Ainda, após um processo de desmembramento da licença ambiental, foi solicitada a Licença de 
Operação (LI) do Ponto de Entrega (PE) RIAM 14 em nome da TAG. Originalmente, o referido 
PE estava contemplado na licença ambiental da Refinaria Landutpho Alves, de titularidade da 
Petróleo Brasileiro S/A - Petrobras. 

Além disso, em face á previsão de desmobilização da instalação de compressão de Candeias. 
foi obtida a Autorização Ambiental necessária para execução deste serviço. 

Em decorrência de compromissos assumidos perante a Agência Nacional de Petróleo, Gás 
Natural e Biocombustiveis ANP para extinção do Consórcio Malhas Sudeste Nordeste 
(CMSN), foram solicitadas, no ano de 2017, as transferências de titularidade, para a TAG, de 29 
licenças ambientais e respectivos processos administrativos. Até o final de 2018. 16 transferên-
cias tinham sido efetuadas. Dentre as licenças ambientais que ainda permanecem em nome do 
CMSN, o órgão ambiental se manifestou. em 09 casos. concordando com a mudança de titula-
ridade e informando que, quando da renovação das respectivas licenças, estas serão emitidas 
em nome do novo empreendedor. 

4.6. MANUTENÇÃO E INTEGRIDADE 

As atividades de manutenção e inspeção necessárias para garantir a integridade, confiabuida-
de, disponibilidade e a segurança operacional da infraestrutura de transporte de gás natural 
são gerenciadas e controladas por um sistema computadorizado de gestão de manutenção. 
tomando-se por base as melhores tecnologias e práticas do mercado, assim como as normas 
nacionais e internacionais aplicadas á indústria dutoviária. em conformidade com a legislação vi-
gente e com as prescrições estabelecidas no Regulamento Técnico de Gatos Terrestres (RTDT). 
da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustivers - ANP. 

O planejamento e execução de tais atividades no campo são realizadas pela empresa operadora 
TRANSPETRO, contratada para atuar em toda a malha, com foco na integridade e eficiência 
operacional dos gasodutos, pontos de entrega, estações de compressão ademais instalações 

demolha de gasodutos da TAG, 

A TAG gerencia a efetividade destas atividades por meio de um conjunto de indicadores 
estruturados, desenvolvidos pra este fim e monitorados periodicamente, nas auditorias técnico-
-operacionais, reuniões perMdicas e relatórios técnicos mensais. 

Em 2018, a TAG negociou um novo contrato de prestação de serviços referente às instala-
ções do Sistema GASENE, em substituição ao contrato que encerrou-se em novembro de 2018. 
Também, ao longo de todo o ano de 2018, a TRANSPETRO passou a atuar na operação e ma-
nutenção da malha Nordeste, prestando serviços por meio de um novo contrato, firmado ao final 
de 2017. em substituição ao Contrato de Operação do Consorcio Malhas Sudeste Nordeste, ou 
COA (Consortium Operative Agreement). no qual a TRANSPETRO contribuia com a operação 

4.6. MEDIÇÃO E QUALIDADE 

No ano de 2018, foram realizadas inspeções/calibrações pela empresa operadora 
TRANSPETRO, nos sistemas de medição da malha de transporte da TAG. Ao longo do ano 
foram InspecionadOs 95 trechos retos. 57 placas de ortficio e calibrados 183 elementos secun-
dários, 28 medidores ultrassônIcos, 1 medidor rotativo e 30 cromatógrafos. Essas catibrações 
foram realizadas por empresa acreditada pelo RBC para realização das inspeçõesIcafibrações 
dos sistemas de medição, de acordo como Regulamento Técnico de Medição de Petróleo e Sós 
Natural (RTM), anexo à Resolução Conjunta ANP6NMETRO 1/2019 

6. ATIVOS DE TRANSPORTE 

A atual infraestrutura da TAG conta com capacidade contratada de movimentação de 74.7 mi-
lhões m'/dia (milhões de metros cúbicos dia), uma malha de gasodutos com extensão total de 
4.490 km, 11 (onze) estações de compressão de gás dentre próprias e terceirizadas - e 99 
(noventa) pontos de entrega, que incluem 2 (duas) interconexões contratuais (ponto de medição 
no qual o serviço de transporte de gás natural se encerra em um contrato de transporte e se ini-
cia em outro contrato), presente em 10 (dez) estadas brasileiros nas regiões Sudeste, Nordeste 
e Norte. 

Em 2018. a TAG movimentou em suas instalações o volume médio de 48.4 milhões mtidia, COM 
recorde de movimentação em 25 de julho, alcançando o volume de 61.8 milhões m./dia. 

O gráfico 1 mostra a evolução do volume de gás movimentado, da extensão da malha de gano-
dutos e do número das principais instalações, considerando a reestruturação da TAG, a partir 
de outubro de 2016. 

Gráf co 1 - Extensão da Malha. Pontos de Entrega, Estações de Compressão e Volume 
Médio Movimentado 

*Os Kl pontos de entrega incluem 2 interconexões contratuais (EDG Atalaia e TECAS) 

6.1. MALHA DE GASODUTOS DA TAG 

A malha de gasodutos da TAG é composta por um sistema interligado desde o Porto de Pecern 
no estado do Ceara, passando pelos estados do Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, 
Alagoas, Sergipe. Bailia, Espirito Santo e Rio de Janeiro, até o Terminal de Cabiúnas (TECAB), 
no Municipio de Macàé. Há também o sistema Urucii-Coari-Manaus que transporta gas natural 
dos campos produtores de Urucu, no Município de Coari, para a capital Manaus e outras 7 (sete 
cidades do estado do Amazonas. 

A malha da TAG cruza os 10 (dez) estados brasileiros citados e é responsável por transportar 
gás natural até os pontos de entrega, onde é realizada a entrega física para companhias distri-
buidoras estaduais, usinas termelétricas, fábricas de fertilizantes, refinarias e unidades opera-
cionais da Petrobras, incluindo também as 2 (duas) interc,onexões contratuais. O mapa 1 abaixo, 
mostra a abrangência dos gasodutos TAG. 
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No ano de 2018, em relação aos volumes entregues ao mercado, a média diária foi de 23,5 f milhões m'hilia e o recorde diário ocorreu em 25 de julho, com o volume entregue de 38,5 
milhões m'. 

5.1.1. REGIÃO NORTE 

Na região Norte, a TAG possui umanalha de 802 km, interligando as jazidas da Bacia do So-
limões à cidade de Manaus e a outras sete cidades da região: Coari, Codajás, Anon, Anamâ, 
Caapiranga, Manacapuru e lranduba. todas no estado do Amazonas. 

O gás natural contribuiu para uma significativa mudança na matriz energética do estado ao 
substituir o óleo diesel e o óleo combustível na geração de energia elétrica em Manaus e em 
municípios localizados ao longo do traçado do gasoduto. Além da demanda térmica, atende 
também ao mercado não térmico da companhia distribuidora local e à refinaria da Petrobnàs em 
Manaus (REMAM). A infraestrutura instalada na região conta com 12 (doze) pontos de entrega 
de gás; 2 (duas) estações de compressão próprias (Juaruna e Coari), além de 1 (um) ponto de 
recebirnehto, conforme mapa abaixo; 

Mapa 3- Gasodutos em: Ceará, Rio Grande do,Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas 

Mapa 2- Gasoduto Urucu-Coari-Manaus 

O detalhamente doe gaSodutos e ramais que compõem a Malha Norte é apresentado a seguir: 

COARI - MANAUS GASéOM 383.0 	1 	AM 20 

URUCU - COARI GARSOL 
i 

279,0 	1 	AM 18 

RAMAL ANAMÃ - 23,7 	; 	AM 

RAMAL ANORI 27,5 	; 	AM 3 
RAMAL APARECIDA - 18,0 	I 	AM 14 

RAMAL CAAPIRANGA 7,1 	I 	AM 3 

RAMAL COARI - 25,7 	I 	AM 4 

RAMAL CODAJÁS - 19.0 	1 	AM 3 

RAMAL !RANI:JUBA 7,6 	1 	AM 3 

RAMAL MANACAPURU 7,6 	1 	AM 3 

RAMAL MALJÁ ' 3.9 	I 	AM 14 

Entregas de gás  

O estado do Amazonas demandou 17,3% das entregas totais da TAG ao mercado em 2018, com 
um volume médio entregue de 4,1 milhões m'idia. 60 volume médio mensal entregue na região 
Norte pode ser visto no gráfico  2 abaixo: 

Região Norte 

MO 	 1.8 

MOAM -F.. 14.1.1 

MédiiiMiiiiarEntrei:gliefia Reg iãô No-~2018- 

5.1.2. REGIÃO NORDESTE 

A região Nordestedispbe de uma malha de gasodutos com 3.012 km de extensão, interligando 
a maior parte dos estados da região, abrangendo os estados de Ceará, Rio Grande do Norte 
Paraíba, Pernambuco, Alagoas. Sergipe e Bahia. Nesta região há 67 (sessenta e sete) pontos 
de entrega, que incluem 1 (urna) interconexão contratual, 7 (sete) estações de compressão e 11 
(onze) pontos sie recebimento. 

A infraestrutura existente permite o fluxo bidirecional, garantindo flexibilidade ao sistema, que 
possibilita receber e direcionar o fluxo de gás natural, conforme as necessidades. O suprimen-
to (recebimento) do gás pode ocorrer com GNL (Gás Natural Liquefeito), no Terminal de Pe-
cém-CE) e Terminal da Bahla-BA, e também das Unidades de Processamento de Gás Natural 
(UPGN) de Guamaré-RN, Alagoas-AL, Atalaia-SE. Santiago-BA e Candelas-BA. 

A região Nordeste abrange também aproximadamente 790 km de gasodutos do Sistema 
GASENE - sistema de intedigação da Malha Sudeste com a Malha Nordeste que também 
atendem á região Sudeste. Os mapas 3 e 4. a seguir, apresentam a infraestrutura supracitada: 

Mapa 4- Gasodutos em: Sergipe e Bahia 

O detalhamento dos gasodutos e ramais que compõem a região Nordeste pode ser visto na 
tabela abaixo: 

.DIT„ 	;E Si 

f RAMAL ARACÃTI - 6,5 CE 4 
i 
IRAMAL  TERMOFORTALEZA - 1,9 CE 10 
IGUAMARE - PECÉM GASFOR 382,0 CE/RN 10/12 
I 
IRAMAL AÇU-SERRA DO MEL GASMEL 31,4 RN 14 i---- 
IGUAL/ARE -CABO NORDESTÃO 424,0 RN/PB/PE 12 
; 
;RAMAL SANTA RITA 25,0 PB e 
;LOOP NORDESTÃO (VARIANTE) 31,8 PE 12 
I 
!RAMAL TERMOPERNAMBUCO 12,0 PE 16 
ICATU - PILAR 441,7 BA/SEJAL 26 
;PILAR - IPOJUCA - 187,0 AL1PE 24 
PILAR-CABO GASALP 204,0 AL/PE 12 

- ITAPORANGA 
I;
!ATALAIA GAI 29.0 SE 14 
;RAMAL PAPEM II . 22,7 SE e 
!ATALAIA - LARANJEIRAS GAL 28,0 SE 14 
SERGIPE- BANIA GASEEI 230 SE/BA 14 

;CACIMBAS - CATU GASCAC 79gio BA 28 
;SANTIAGO - CAMAÇARI 14' 32,0 BA 14 
!SANTIAGO - CAMAÇARI 16" 32,0 BA 18 
;CANDEIAS - ARATU 12' - 22.0 BA 12 
!CANDEIAS - CAMAÇARI 12" - 37,0 BA 12 
CANDEIAS-. CAMAÇARI 14" - 42,4 BA 14 
Nota (1): Extensão do Gasoduto GASCAC (Sistema GASENE) na Região Nordeste. A exten-
são total do GASCAC, incluindo o trecho de 156 km na Região Sudeste, alcança 946 km. 

Na região Nordeste, a TAG possui a seguinte infraestrutura por estado: 

ar: 16 Instalação de 
Compre são 

Ponto de Etrtensão de 
,Lji-Paseriutifs1II); 

Alagoas 4 341,6 km 
iPernambuco o 	o 10 312,2 km 
Paraíba 4 129,8 km 

l Rio Grande do Norte 5 394,3 km 
[Ceará 10 243,3 km 
Sabia 3 22 1 215.6 km 
;Sergipe 2 	 o 12' 375,2 km 
• Incluem a Interconexão contratual - EDG Atalaia 

Filtraria da Ga.% 

Os estados incluídos na área de abrangéncia da região Nordeste demandaram 70,4% do volu-
me médio total entregue pela TAG em 2018. Destaque para o estado da Bahia que demandou 
44% do total desta região. No gráfico 3 (abaixo), são apresentados os volumes médios mensais 
entregues nos estados da região. 

conbr,a 
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Gráfico 3 - Volumes Médios Mensais Entregues nos Estados da região Nordeste em 2918 

Durante o ano de 2018, foi entregue na região Nordeste um volume médio de 16,5 milhões de 
mtidia. 

5.1.3, REGIÃO SUDESTE 

Em outubro de 2016 foi implementada uma reestruturação societária, que se configurou na se-
paração da malha de gasodutos da TAG e da NTS. subsidiária ã época. Nesta configuração. 
a TAG se manteve proprietário dos ativos de transporte que compreendem as regiões Norte. 
Nordeste e o Sistema GASENE, este delimitado pela EMED GASCAV (RJ) e pela EMED CATU 
03A). O Sistema GASENE abrange gasodutos localizados na Região Nordeste, com parte das 
instalações na região Sudeste. O trecho do Sistema GASENE aqui considerado como na Região 
Sudeste é composto pelos gasodutos localizados nos estados do Rio de Janeiro e Espirito San-
to. compreendendo o total de 676 km de dutos. 

Nesta região há 11 (onze) pontos de entrega, que incluem 1 (uma) interconexão contratual, 2 
(duas) estações de compressão e3 (três) pontos de recebimento. A infraestrutura existente per-
mite o fluxo bidirecional, garantindo flexibilidade ao sistema, que possibilita receber e direcionar 
o fluxo conforme as necessidades. O suprimento (recebimento) do gás pode ocorrer nas Unida-
desde Tratamento de Gás Natural (UTG) do Sul Capixaba e de Cacimbas no Espirito Santo e 
também no TECAB-RJ. 

Mapa 5- Gasodutos na região Sudeste 

Abaixo, segue o detalhe dos gasodutos que compõem os ativos de transporte da TAG no Siste-
ma GASENE, na Região Sudeste: 

GASODU 	E RAMAIS Sigla Extensão (Km) DiátnetroTOS UF 
(Pot) 

CACIMBAS - CATU GASCAC 156,0al ES 28 

CACIMBAS - VITÓRIA - 116,7 ES 26 

LAGOA PARDA - VB10 - 78,9 ES 8 

RAMAL VITORIA 12,7 ES 16 

RAMAL UTG-SUL 9,7 ES 10 

LAGOA PARDA - GASENE - 2,0 ES 8 

CABIUNAS -VITÓRIA GASCAV 300.0 ES/RJ 28 

tra roteGt ';:,%:1)ut:d°o ZCe igeOmkam%SegWo'aNrirget.e:IdeeasZa 946 Em. 

No trecho do Sistema GASENE na Região Sudeste. a TAG possui a seguinte infraestrutura por 
estado: 

Estado Ponto de 
Recebimento 

Instalação de 
Compressão 

Ponto de 
Entrega 

Extensão de 
Gasodutos 	i 

Espírito Santo 2 2 9 513,6 km 

Rio de Janeiro 1 O 2 162,5 km 
• Incluem a Interconexao contratual - TECAB 

Untrectas de aáa 

Durante o ano de 2018, a entrega de gás natural pela TAG na malha SE foi destinada, basica-
mente, ao Estado do Espirito Santo. 

No gráfico abaixo, são apresentados os volumes médios mensais entregues nos estados da Rio 
de janeiro e Espirito Santo, na Região Sudeste: 

1 

Gráfico 4 - Volumes Médios Mensais Entregues nos Estados da Região Sudeste em 2018 

O volume médio de Os natural entregue na região Sudeste tolde 2.9 milhões de m'/dia. 

5.2. INVESTIMENTOS 

Os investimentos no exercido social de 2018 totalizaram RS 41,1 milhões, contemplando os 
esforços na adequação e manutenção da malha de gasodutos e na implantação, adequaçào e 
modernização de novos pontos de entrega. 

Quanto aos projetos, merecem destaque os seguintes tópicos: 

• Hibernação do projeto de implantação da variante do GASFOR II, aprovada pelo Conselho de 
Administração da TAG em 13 de Agosto de 2018, por 360 dias, contados a partir de 31/07/2018: 

• Continuidade da locação de área e prestação de serviços de administração do parque de tubos 
de Caucaia-CE, necessárMs ao armazenamento e preservação dos materiais a serem utilizados 
na obra do gasoduto GASFOR preservação da faixa do gasoduto, para conservação das 
condições adequadas da faixa de servidão e evitar danos ambientais; serviços de proteção ca-
tódica provisória para evitar a deterioração dos tubos enterrados prestação de diversos serviços 
vinculados ás demandas das condicionantes do licenciamento ambiental, enquanto se aguarda 
a retomada dos serviços remanescentes e ações necessárias para a construção e montagem 
do gasoduto GASFOR II. variante no trecho de cerca de 80 km, entre Horizonte e Caucaia, no 
estado do Ceará. 

• Continuidade dos serviços de intervenções para substituição de trechos de gasodutos em 
travessias de rios onde passam os gasodutos GASALP, NORDESTÃO, GASFOR e Santiago-
-Camaçari, a fim de garantir a integridade da malha de transporte de Gás Natural da Região 
Nordeste. Em 2017. foi realizada a análise de consistência dos projetos das demais travessias 
(total de sete rios), sendo prevista a conclusão da construção e montagem no exercido de 2019: 

• Entrada em operação do PE Km 370 em 24 de Setembro de 2018, conforme publicação da 
AO - Autorizaçao de Operação n° 1.042 de 21/09/2018: 

• Conclusão da instalação do cromatografo do PE Macaíba, em dezembro de 2018; 

• Inicio da elaboração dos projetos executivos prioritários: redassificação do gasoduto Cacim-
bas-Vitória e proteções de trechos do GASFOR tem áreas interferentes com as obras do ONIT 
- BR 222: 

• Encerramento de pendências da TAG com empresas do Sistema Petrobras (Petrobras e 
TRANSPETRO), quitando compromissos assumidos em exercidos anteriores; 

• Realização de projetos básicos e executivos para o desenvolvimento de melhorias e adequa-
ções de diversas instalações de Gás Natural, visando ao atendimento da conformidade legal, 
integridade, segurança, garantia operacional. otimização e modernização, dentre os quais se 
destacam ós seguintes projetos: substituição de computadores de vazão, adequação dos sis-
temas de medição e adequação do sistema de análise cromatográfica dos pontos de entrega, 
substituição de válvulas, atendimento as Normas Técnicas (NBR), padrões técnicos ou melhores 
práticas de engenharia e operacionais da TAG. 

6, CONTRATOS DE TRANSPORTE 

A relação comercial entre uma transportadora de gás natural e seus clientes, denominados car-
regadores, é regida por Contratos de Serviço de Transporte de Gás Natural, regulados pela 
Agência Nacional do Petróleo. Gás Natural e Biocombustiveis - ANP, 

Por se tratar de uma atividade de capital intensivo e corn cmacteristica de infraestrutura. o retor-
no dos investimentos realizados pela transportadora na construção dos gasodutos é garantido 
contratualmente, independentemente das eventuais flutuações da demanda de transporte de 
gás. Assim, os Contratos de Transporte contam com cláusula de Encar-go de Capacidade Não 
Utilizada (Ship-or-Pay), ou seja, condição contratual que garante ao transportador uma receita 
calculada coei base na capacidade de transporte contrata-da. independente do volume efetiva-
mente movimentado, 

A TAG é signatária dos seguintes contratos de transporte em vigor: GASENE, Malha Nordeste. 
Pilar Ipojuca, Atalaia-Laranjeiras e Sistema Urdo-Manaus, todos assinados coma Petrobras na 
qualidade de carregador. 

6.1. CONTRATO MALHA NORDESTE 

A TAG é integrante e lider do Consórcio Malhas, constituído em 01/07/2003, com o objetivo 
de promover a expansão da mfraestrutura de transporte dutoviério de gás natural nas regiões 
Nordeste e Sudeste do Brasil. 

O Consórcio era formado por: TAG, TRANSPETRO, NTN e NTS - estas duas últimas, responsá-
veis pelos investimentos em novos gasodutos na Malha Nordeste e Sudeste, respeothramente, e 
controladas diretas da TAG, desde 15/12/2014. A TRANSPETRO é responsável pela operação 
e manutenção dos gasodutos. 

Após a reestruturação societária da TAG e do Consórcio Malhas, a NTS deixou de fazer parte do 
Consórcio Malhas, restando apenas a TAG. NTN e TRANSPETRO e o Contrato Malha Sudeste 
foi cedido para a NTS. em 24 de outubro de 2016. 

O Contrato Malha Nordeste possui vigéncia de 20 (vinte) anos, tendo iniciado O faturaMento em 
01/0112006, com término previsto para 31/12/2025, e engloba os seguintes gasodutos e ramais: 

Gasoduto ATALAIA-ITAPORANGA (GAI) 
Gasoduto CANDEIAS-ARATU 12" 
Gasoduto CANDEIAS-CAMAÇARI 12' 
Gasoduto CANDEIAS-CAMAÇARI 14 
Gasoduto CATU-PILAR • TRECHO CARMOPOUS-PILAR 
Gasoduto CATU-PILAR - TRECHO CATU-CARMOPOLIS 
Gasoduto GASALP (PILAR-CABO) 
Gasoduto GASES (SERGIPE-BANIA) 
Gasoduto GASFOR (GUAMARE-PECÉM) 
Gasoduto NORDESTÃO (GUAMARE-CABO) 
Gasoduto SANTIAGO-CAMAÇARI 14" 
Gasoduto SANTIAGO.CAMAÇARI 18' 
LOOP NORDESTÃO (VARIANTE) 
RAMAL AÇU-SERfRA DO MEL (GASMEL) 
RAMAL ARACATI 
RAMAL FAFEN II (Ramal FAFEN-SERGÁS) 
RAMAL SANTA RITA 
RAMAL TERMOFORTALE7_A 
RAMAL TERMOPERNAMBUCO 

I 
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1,, A capacidade contratada é de 21.6 milhões Mi/dia, tendo atingido a movimentação média para 
Faturamento de Transporte, de 21.5 milhões m'irlia em 2018. 

Com a Incorporação da NTN pela TAG em 2017,0 Contrato Malha NE foi cedido pelo Consórcio 
Malhas, exclusivamente para a TAG. 

6.2. CONTRATO SISTEMA GASENE 

O Sistema GASENE interliga as malhas de gasodutos das regiões Sudeste e Nordeste do pais. 
Esse sistema é formado por três trechos de gasodutos conforme a seguir: 

• Trecho Sul 1: Cabiúnas-RJ a Vitória-ES (GASCAV), 
• Trecho $01 2: Cacimbas-ES a Vitória-ES; 
• Trecho Norte: Cacimbas-ES a Cate-BA (GASCAC). 

O Contrato de Senriço de Transporte possui vigência de 25 (vinte e cinco) anos, tendo seu inicio 
ocorrido em 10/11/2008, quando da entrada em operação Comercial dos Trechos Sul 1 e2. O 
trecho Norte (GASCAC) foi concluído em 2010, entrando em operação comercial a partir de 
01/0512010. O término do Contrato Sistema GASENE está previsto para 09111/2033. 

Em 2016,0 capacidade contratada foi de 20,0 milhões mndia para o Trecho Sul e 10,3 milhões 
m./dia para o Trecho Norte. A movimentação média de gás para Faturamento de Transpode no 
Sistema GASENE. em 2018, atingiu o montante total de 17,1 milhões nViclia, considerando o 
futuramente em todos os trechos componentes. 

6.3. CONTRATO SISTEMA URUCU-COARI-MANAUS 

A celebração do Contrato de Transporte entre TAG e Petrobras para o Sistema Urucu-Coari-
-Manaus ocorreu em 01/1212010, tendo sua operação comercial iniciada nesta mesma data. 

O contrato tem vigência de 20 (vinte) anos, com término previsto para 30111/2030. A capacidade 
contratada em 2018 foi de 6,3 milhões mr/dia. A movimentação de gás para Faturamento de 
Transporte em 2018, foi de 4.1 milhões m'/dia. 

6.4. CONTRATO PILAR4POJUCA 

O Contrato de Transporte para o Gasoduto Pilanlpojuca foi celebrado e entrou em operação 
comercial em 1° de dezembro de 2011, com vigência de 20 (vinte) anos e término previsto para 
30/1112031. EM 2018,0 capacidade contratada do gasoduto, que se estende de Pilar-AL até 
Ipojuca-PE, foi de 15,0 milhões media. 

A movimentação média para Faturamento de Transporte em 2018, foi de 5.5 milhões m'Idia. 

6.5. CONTRATO ATALAIA-LARANJEIRAS 

O gasoduto Atalaia-Laranjeiras ride propriedade da Petrobras e, originalmente, era classificado 
como gasoduto de transferencia. Em 2011.0 ativo foi reclassificado pela ANP para gasoduto de 
transporte, cuja prestação de serviço só pode ser exercida por empresa transportadora de gás 
natural. 

Em 17/042012, TAG e Petrobras celebraram contrato de aluguel, por meio do qual a TAG pas-
sou adotara posse do dato e, naquela mesma data. foi celebrado o primeiro Contrato de Serviço 
de Transporte Firme, cuja vigência foi de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses. 

Em 18/03/2018, TAG e Petrobras celebraram um contrato de Transporte Extraordinário com 
vigência de 1 (um) ano e capacidade contratada de 1,5 milhão nftdia. 

Em 2010,0 volume médio movimentado para Faturamento de Transporte foi de 255 mil media. 

7.DESEMPENHO ECONÓMICO-FINANCEIRO. 

7.1. LUCRO (PREJUÍZO) LÍQUIDOS EBITDA 

Etri 2018, a TAG apresentou Lucro Liquido de RS 2.479 milhões, com um crescimento de 6% 
antes Lucro Líquido de R$ 2.342 milhões no exercício anterior. C incremento do resultado no 
penedo foi motivado, principalmente, pelo maior faturamento de serviço de transporte na Malha 
Nordeste, em consequência da reestruturação societária realizada ao final de 2017, quando 
ocorreu a cessão dos contratos do Consorcie Malhas para a TAG. 

O valor do EBITDA (em português: Lucro antes de (uros, impostos, depreciação e amortização) 
alcançou R$ 4.714 milhões neste exercício, com um crescimento de 11% ante o exercício de 
2017. 

7.2. RECEITA OPERACIONAL 

A Receita Operacional Bruta no exercício de 2018 alcançou RS 5.969 milhões. com  um cresci-
mento de 10% em comparação ao montante de R$ 5.428 milhões apresentado em 2017, en-
quanto a Receita Liquidado 2018 atingiu R$ 4.943 milhões, superior em 8%, comparada como 
montante de RI 4.590 milhões apurado no exercicio anterior. 

7.3. ENCARGOSSOBRE VENDAS 

Em 2018. os Encargos sobre Vendas somaram R$ 1.026 milhões, distribuídos em R$ 569 
milhões no âmbito federal (PIS/COÉINS) e R$ 457 milhões nas esferas estadual e municipal 
(ICMS/ISS). 

Encarg;os sobre Vendas 
.̀ F(Sinilhrres 

1.026 

600 
------""""."""""""^"".•"---46 

7.5. DESPESAS GERAIS, ADMINISTRATIVAS E TRIBUTÁRIAS 

As Despesas Gerais e Administrativas atingiram o valor de 8$56 milhões no ano de 2018, apre-
sentando uma redução de 3,4% frente o montante de RS 58 milhões apurado em 2017. 

As Despesas Tnbutárias totalizaram 8$24 milhões, e são correspondentes aos encargos sobre 
a receita financeira. 

7.6. RESULTADO FINANCEIRO 

O Resultado Financeiro foi negativo em RS 242-milhões, afetado principalmente pela parcela de 
juros e pela variação cambial Incidente sobre o estoque da divida financeira atrelado á moeda 
nottaamericana. que teve uma valorização frente ao real de 17% no exercido de 2018. Este 
resultado teve uma redução de 48% em relação ao apurado em 2017. 

Destaca-se que a TAG não realiza hedge financeiro, uma vez que o gerenciamento de risco 
cambial é realizado corporativamente pela sua controladora, de forma integrada no Sistema 
Petrobras, 

Em 2018, as Despesas Financeiras totalizaram R$ 240 milhões, ante R$ 350 milhões no exerci-
do 2017, representando uma redução de 31%. 

As Receitas Financeiras totalizaram R$ 211 milhões, com um crescimento de 105% ante R$ 103 
milhões em 2017, pôr costado maior saldo de caixa aplicado no exercido atual. 

As variações cambiais e monetárias liquidas resultaram em despesa de R$ 213 milhões, princi-
palmente por conta da desvalorização do real frente ao dólar no ano de 2018. 

7.7. IRPJ E CSLL 
As despesas de IRPJ/CSLL apurados sobre o lucro no exercício de 2018 atingiram o montante 
de RS 1.172 milhões, com um crescimento de 18% devido à maior base tributavel. frente à des-
pesa 996 milhões apurada no exercício de 2017, 

, 
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310 • 	  268 

200, , 	 
335 
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-r1S/C01,1745 -43-1016/166. 

7.4. CUSTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS 

Os Custos dos Serviços Prestados em 2018 totalizaram RI 1.098 milhões, ante R$ 929 milhões 
realizados no exercício social de 2017, correspondendo 822% da Receita Operacional Líquida. 

7.8. EVOLUÇÃO PATRIMONIAL 

A TAG encerrou o exercido social de 2018 com um saldo de caixa de R$ 3.108 milhões, aplica-
dos no Fundo de Investimento em Direãos Creditórios (FIDC). 
Em 31/12/2018, o Ativo Imobilizado registrou o montante de RS 12.716 milhões, composto, prin-
cipalmente, por ativos empregados na infraeshutura de transportes da TAG. 
No encerramento do exercido social de 2018. a TAG apresentou um endividamento total de 
R$ 3.181 milhões. com  71% deste valor registrado no longo prazo, apresentando uma redução 
no total de 18%, ante o saldo de R$ 3.881 milhões ao final de 2017. 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste 
documento, quando visualizado diretamente no ponal www.io.rj.gov.br. 
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Balanço Patrimantat 
o 	 Seer-cicias findo etn Si do dezembro (grit milhões de mítle,exceta se-indicado de ailMli  

3 Ativo 	 Nota 	2010 	2017 Passivo 	 Nota 	2018 	2017 
Circulante 	 Circulante 

Contas a receber clientes, liquidas 	 7.1 	1.354 	1.089 	Fornecedores 	 9 	127 	175 
Contas a receber FIDC 	 7.2 	3,108 	2.367 	Financiamentos 	 10 	912 	878 
Imposto de renda e contribuição social 	 13.1 	35 	33 	Imposto de renda e contribuição social 	 13.1 	61 	50 
Impostos e contribuições 	 13.1 	71. 	80 	Impostos e contribuições 	 13.1 	40 	43 

4.560 	3,561 	Dividendos propostos 	 14.4 	524 	499 
Outras contas e despesas a pagar 	 45 	44 

Não Circulante 	 1.709 	1.691 
Realizável alongo prazo 
Depósitos judiciais 	 19.2 	93 	83 
Imposto de renda e contribuição social 	 13,1 	13 	13 
Impostos e contribuições 	 13.1 	17 	18 Não circulante 
Adiantamento a fornecedores 	 4 	4 	Financiamentos 	 10 	2.269 	3.003 
Depósitos para incentivos fiscais 	 174 	99 	Imposto de renda e contribuição social diferidos 	 13.3 	580 	91 

253 	217 	Provisão para processos judiciais e administrativos 	19.1 	22 	21 
Outras contas e despesas a pagar 	 48 	51. 

2.919 	 3,165 
4 628 	4.857 

Imobilizado 	 a 	12.716 	13.522 
Intanglvel 	 7 	7 Património liquido 

12.976 	13 740 	Capital social realizado 	 14.1 	5.907 	5.907 
Transações de capital 	 14.2 	1.339 	1.339 
Reservas de lucros 	 14.3 	5.67Q 	5.212 

12 910 	12 459 

17 544 	17 315 	 17 544 	17.315 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstração de-Resultado 
Exercícios findos em 31 de dezembro (em milhões de REaiS, exceto se indicado-de-outra tonna) 

Nota 	 2010 	 2017 
Receita de serviços 	 15 	 4.943 	 4.590 
Custo dos serviras prestados 	 17 	 (1.0981 	 1929) 
Lucro bruto 	 3.845 	 3.661 

Receitas (despesas) 
Gerais e administrativas 	 17 	 (56) 	 (58) 
Tributárias 	 17 	 (24) 	 (44) 
Outras receitas operacionais liciuidas 	 17 	 178 	 63 

48 	 (39) 

Lucro antes do resultado financeiro. participação e impostos 	 1893 	 3 022 

Resultado financeiro liado 	 18 	 1747) 	 (467) 
Receitas financeiras 	 211 	 103 
Despesas financeiras 	 (240) 	 (350) 
Variações cambiais e monetárias, liquidas 	 (213) 	 (215) 

Resultado de participações em investimentos 	 - 	 178 

l ucro antes dos imoostcrs 	 3 651, 	 3.338 

Imposto de renda e contribuição social 	 13.4 	 (1.172) 	 (996) 

Lucro do exercido 	 2.479 	 2 34z 
Lucro básico e cffluido por ação (em R$) 	 2.479,00 	 0,40 

As notas explicais/as são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstração de Resultado Abriingeote 
Exea 	s findos ern 31 de sleXemtero leni inilhoes de reais, elfeeta Se indicaek. de 01,4 	..1.  

2018 	 2017 

Lucro do exercicio 	 2.479 	 2.342 

Itens que não serão redassificados para o resultado 	 - 	 - 

. 	 - 

Resultado abranoente total 	 2 479 	 2 342 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  

Demonstração das Mutações do--Pstrintõihe INdido 
Exerciçip-s findas em 31 de dezembro (Em milhões de Mela, exceto se Inclinado de mata formal 

Reservas de Lucros 
Dividendos 

Capital subscrito 	Transações de 	 Incentivos 	adicionais 	Lucros 	Total do datil- 
e intearalizado 	Capital 	Legal 	Especial 	fiscais 	tar0PoStoS 	acumulados 	mõnlo lictuido 

Saldos em',  de lanem de 2017 	 3.290 	1,042 	288 	2.424 	655 	1.154 	 8,857 
3 290 	11.47 	 4.525 	8 857 

Aumento de capital 	 3.756 	 . 	 - 	 3 756 
Redução de capital 	 (1.139) 	 - 	 . 	 - 	.. 	(1.139) 
Contribuição adicional de capital - reversão leasing Garsoi 	 297 	- 	- 	 - 	- 	297 
Dividendos adicionais aprovados 	 . 	 - 	 (1.156) 	- 	(1.156) 
Lucro do exercício 	 .. 	 - 	 - 	 - 	 2.342 	2.342 
Destinações: 
Apropriação do lucro líquido em reserva 	 - 	 . 	117 	• 	229 	1.497 	(1.843) 	 - 
Dividendos or000stos 	 - 	 . 	 • 	 14991 	14991 
Saldos em 31 de dezembro de 2017 	 5.907 	1 339 	405 	2,424 	884 	1 497 	 12 458 

5 907 	1.330 	 5.212 	12 450 
Dividendos adicionais aprovados 	 - 	• 	 - 	(1.497) 	 (1.497) 
Lucro do exercido 	 - 	 - 	- 	 - 	 2.479 	2.479 
Destinações: 
Apropriação do lucro liquido em reserva 	 _ 	 - 	124 	- 	258 	1.573 	(1.955) 	 . 
Dividendos or000stos 	 - 	 . 	 . 	 (5241 	1524) 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 	 5 907 	1.339 	529 	7 476 	1.142 	1 573 	 12 910 

5 907 	1 339 	 5 670 	12.914 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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.„ 

à 	 cIde , 	
.e 	 ubronnoJ 

......- 

2019 	 2017 
Fluxos de caixa das atividades operacionais 
Lucro do exercício 	 2.479 	 /342 

Ajustes para: 
Resultado de participações em investimentos 	 - 	 (178) 
Depreciação e amortização 	 596 	 628 
Resultado com baixa de ativos 	 2 Perda na recuperação de ativos - Impairment 	 225 	 - 
Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros não realizados e outras 	 518 	 598 
Rendimentos com recebiveis de ativos financeiros 	 (201) 	 (101) 
Perdas de crédito esperadas 	 1 	 1 
Provisão para perdas com processos judiciais 	 1 	 15 
Imposto de renda e contribuição social diferidos, líquidos 	 489 	 453 

Redução (aumento) de ativos 
Contas a receber 	 (265) 	 870 
Outros ativos 	 (37) 	 8 

Aumento (redução) de passivos 
Fornecedores 	 (48) 	 (12) 
Impostos e contribuições 	 260 	 343 
Imposto de renda e contribuição Social pagos 	 (263) 	 (55) 
Outros Passivos 	 NI) 	 14 
{Recursos líquidos gerados Pelas atividades operacionais 	 1751 	 4.928 

Atividades de investimentos 
Dividendos recebidos - 	 765 
Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis 	 .(15) 	 (63) 
Resgate (investimentos) derecebiveis de atNos financeiros 	 (540) 	 (2.207) 
Caixa absorvido na incorporação de participação acionária 	 339 
Recursos liouidos utilizados nas atividadeS deinvestimentos 	 (555) 	 11.1661 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 
Amortizações de principal 	 (890) 	 (851) 
Amortizações de juros 	 (241) 	 (291) 
Dividendos pagos a acionista 	 (2065). 	 (2.497) 
Amortização arrendamento mercantil financeiros 	 (1231 
Recursos liouidos utilizados nas atividades de financiamentos 	 13.1961 	 (3 7621 

Redução de caixa e equivalentes de cab a noexercicio 	 - 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercicio 	 - 

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 	 - 
As notas explicativos são parte integrante das demonstrações financeiras. 

rl 
a 	 o se 	o- ...,~Jít 	, 

2010 	 2017 
Receitas 
Serviços e outras receitas 	 6.346 	 5.657 
Perdas de crédito esperadas 	 (1) 
Riskitas relativas á construção de ativos Para uso 	 16 	 63 

	

6.362 	 5.719 
InsumOS adquiridos de terceiros 
Materiais, energia, serviços de terceiros e outros 	 (517) 	 (512) 
Créditos fiscais sobre insumos adquiridos de terceiros 	 (47) 	 (42) 
Perdas no valor de recUPeracão de ativas - ImPairment 	 12251 

(789) 	 (554) 

)Lalof adicionado bruto 	 5.573 	 5,165 

Depreciação e amortização 	 (596) 	 (628) 

Valor adicionado liquido produzido pela ComPanhla 	 4 977 4 537  

Valor adicionado recebido em transferência 
Resultado de participações em investimentos - 178 
Receitas financeiras - inclui variações monetário e cambial 	 278 	 181 

278 	 359 

Valor adicionado a distribuir 	 5 255 	 4.896 

Distribuição do valor adicionado 

Pessoal e administradores 
Salários e encaroos 	 30 	 35 

	

30 	 35 
Tributos 
Federais 	 1.768 	 1535 
Estaduais 	 435 	 328 
Municipais 	 23 	 14 

	

2.226 	 1.877 
Instituições financeiras e fornecedores 
Juros, variações cambiais e monetarias 	 521 	 642 

	

521 	 642 
Acionistas 
Dividendos 	 524 	 499 
LUCtOs retidos 	 1 954 	 1 843 

2.478 	 2.342 

Valor adicionado distribuido 	 5 255 	 4 895 
As notas explicativos são parte integrante das demonstrações financeiras. 

,. 	 {{ 
b 	eiteal,SuPXOe. 	..á  

1. A Companhia e suas operações 	 naus S.A. (TUM), em janeiro de 2012. a Transportadora Gasene S.A. (Gasene) e, em dezembro 
A Transportadora Associada de Gás S.A. (1'AG' ou "Companhia") é uma sociedade anônima, 	de 2017, a Nova Transportadora do Nordeste S.A. (NTN). 
constituiria em 07 de fevereiro de 2002, com a missão de atuar no segmento de -transporte e 	A recuperação dos investimentos nos gasodutos que compõem a infraestrutura operacional da 
armazenagem de gás natural em geral, por meio de gasodutos, terminais ou embarcações, pró- 	Companhia está garantida pelos contratos de serviços de transporte, todos celebrados com o 
pios ou de terceiros. A atividade principal da Companhia se concentra no transporte dutoviario 	carregador Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras e regulados pela Agencia Nacional do Petróleo, 
de gás natural_ 	 Gás Natural e Bíocombustiveis - ANP, resumidos a seguir: 

A TAG incorporou, em janeiro de 2008, a Transportadora Nordeste e Sudeste S.A. (TNS).e a 	a) Malha Nordeste para 21,6 milhões de m3fdia, com prazo de duração de 20 anos e vigência 
Transportadora Capixaba de Gás S.A. (TCG), em agosto de 2010, a Transportadora Urucu Ma- 	até dezembro de 2025; 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste 
documento, guando visualizado diretamente no puxai www.io.g.gov.br. 
Assinado digitalrnente ern Quarta-feira, 03 de Abril de 2019 as 03:53E8 -0300. C
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TA ri 
Transportadora Associada de Gás S.A. 
CNPJ N ci6.2.4.8.349/0001 	- Empresa do Sistema Petrobras 

Ministéno de 
Minas e Energia PÁTRIA AMADA 

BRASIL 

b) Sistema Gasene para 20,0 milhões de m3/dia no trecho sul e 10,3 mdhões de ma/dia para 
trecho norte, com prazo de duração de 25 anos e vigência até novembro de 2033: 

c) Urucu-Coari-Manaus para 6,3 milhões de rn3ld, com prazo de duração de 20 anos e vigência 
ate novembro de 2030: 

O) Pilar-Ipojuca para 15 milhões de m3/dia. com  prazo de duração de 20 anos e vigência até 
novembro de 2031: 

e) Atalaia-Laranjeiras para 1,5 milhões de m3/dia, com prazo de duraçâo de 80 meses e vigendo 
até março de 2019, 

A operação e a manutenção da malha de duros de transportes própria da TAG é realizada pela 
Petrobras Transportes S.A. - Transpetro Adicionalmente. a TAG contrata serviços de compres-
são, por mero de estações alugadas de terceiros 

A Companhia mantém transações relevantes com a sua controladora Petróleo Brasileiro S.A. - 
Petrobras e segue o piano de negócios desta na condução de suas operações. Portanto, estas 
demonstrações financeiras devem ser lidas neste contexto. 

1.1. Reestruturação Societária 

1.1.1. Nova Transportadora do Nordeste S.A. - NTN 

Em 28 de dezembro de 2017, foi aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, 
a Incorporação da NTN, nos termos do Protocolo de Justificação, através da versão integral do 
patrimonio liquido da NTN para a TAG, avaliado a valor contábil no montante de R$ 1.700 e 
das variações patrimoniais ocorridas após a data de emissão do laudo. no montante de 125 38, 
extinguindo e sucedendo-a em todos os direitos e obrigações. conforme demonstrado a seguir: 

Acervo acarido de Incornoracão NTN 
Disponibilidades 
Contas a receber 
Imobilizado 
Outros ativos 
Fornecedores 
Outros Passivos 
Património Licluido Incorporado 

339 
115 

1.384 
1 

-55 
-5 

1.734 
A incorporação da NTN foi concebida por recomendação da Petróleo Brasileiro S.A. - Petro-
bras, controladora da TAG. e objetivou consolidar em somente uma pessoa jurídica a malhado 
transporte de gás natural nas regiões norte e nordeste, acrescido do gasoduto sudeste-nordeste 
(GASENE), além da simplificaçao e otimização da estrutura societária da Companhia. 

Tendo em vista que a TAG era proprietária da totalidade das ações que compunham o capital da 
NTN, as quais foram extintas, a operação de incorporação não produziu efeitos sobre o capital 
social da Companhia. 

1.1.2. Aumento e redução de capital 

Em 30 de novembro de 2017, foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinána da TAG e ra-
tificado em Assembleia Geral Extraordinária. ocorrida em 28 de dezembro de 2017, o aumento 
do capital social da Companhia, no valor de 11561, mediante o aporte pela Petrobras dos ativos 
que compõem o trecho do gasoduto de Urucu a Coari (Garsol). avaliado a valor contábil, sem a 
emissão de novas ações. 

Ainda em 30 de novembro de 2017. foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária da TAG 
e rerratificado era Assembleia Geral Extraordinária ocorrida em 28 de dezembro de 2017, a 
redução de capital da TAG. no montante de R$ 1.071. por excessividade de capital e sem o 
cancelamento de ações, mediante a transferência para a Petrobras, de ativos de fibras ópticas. 
ORSOL, Ramal Termofortaleza, Ponto de Entrega Termotortaleza e Ramal Pecém. 

Em 28 de dezembro de 2017, conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da 
Companhia, foi aprovada a redução de capital da TAG, no montante de Rã 68. por excessNidade 
de capital e sem o cancelamento de ações, mediante a transferência de fibras ópticas instaladas 
no Gasoduto Catú-Pilar, ativos esses provenientes da incorporação da NTN pela TAG nesta 
mesma data. 

2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 

As demonstrações financeiras da Companhia foram preparadas de acordo com as práticas con-
tábeis adotadas no Brasil, em observância ás disposições contidas na Lei das Sociedades por 
Ações e incorporamos mudanças introduzidas por intermédio das Leis 11.638.'07 e 11.941/09 e 
nos Pronunciamentos. Interpretações e Orientações emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis e aprovados por resoluções do Conselho Federal de Contabilidade CFC. 

Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, es-
tão sendo evidenciadas, e correspondem aquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 

O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada em 22 de fevereiro de 2019. 
autorizou a divulgação dessas demonstrações financeiras. 

2.1. Práticas contábeis 

O sumário das principais práticas contábeis aplicadas na preparação das demonstrações finan-
ceiras está apresentado na nota explicativa 4. 

2.2. Base de mensuração 

As demonstrações financeiras foram preparadas utilizando o misto histórico como base de valor, 
exceto quando de outra forma indicado. 

2.3. Uso de estimativa e julgamento 

Na preparação dessas demonstrações financeiras, a Administração utilizou julgamentos, esti-
mativas e premissas que afetam a aplicação das políticas contábeis e os valores reportados dos 
ativos, passivos. receitas e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas. 

e'ssZerri=oustiri'szeari 
utilizadas 	%sepeadiaasAndomini stitriarãoe em outros fatores considerados relevantes, 

As estimativas e julgamentos relevantes que requerem maior nivel de julgamento e complexida-
de estão divulgados na nota explicativa 5. 

2.4. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações 

A partir de 1.  de janeiro de 2018, a Companhia adotou inicialmente os requerimentos contidos 
nos seguintes pronunciamentos: CPC 48 Instrumentos Financeiros, análogo ao IFRS 9 Financial 
Instruments, inclusive aqueles relativos á contabilidade de hedge: e CPC 47 Receita da Contrato 
com Cliente, análogo ao IFRS 15 Revenue from Contrasta mth Customers. 

2.4.1. IFRS 9 Financial Instruments 1 CPC 48 Instrumentos Financeiros 

O CPC 48 estabelece, entre outros, novos requerimentos para: dassificação 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. 

De acordo com as disposições transitórias previstas pelo CPC 48,0 Companhia não reapresen-
tou suas demonstrações financeiras de periodos anteriores em relação aos novos requerimentos 
referentes a: classificaçâo e mensuração de ativos financeiros, perda por redução ao valor 
recuperável de ativos financeiros e modificações nos termos de ativos e passivos financeiros. 

Classificação e mensuração de ativos financeiros 

O CPC 48 estabelece um modelo para classificação de ativos financeiros. determina subse-
quentemente a mensuração ao custo amortizado, ao valor justo permeio de outros resultados 
abrangentes 00 00 valor Justo por meio do resultado, com base nas caracteristicas dos fluxos 
de caixa contratual e no modelo de negócios para gerir o ativo. O CPC 48 efiminoil as seguintes 
categorias estabelecidos pelo CPC 38: mantidos até o vencimento, empréstimos e contas a 
receber e disponíveis para venda. 

A Companhia não sofreu impactos materiais na classificação, mensuração e saldos de seus 
ativos financeiros, na adoção inicial do CPC 48. 

Modificação de fluxo de caixa contratual de passivos financeiros 

O CPC 48 estabelece que os saldos contábeis de passivos financeiros mensurados a custo 
amortizado, cujos termos contratuais foram mortificados não substancialmente, deve refletir o 
valor presente dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando ataca de juros efetiva 
original. A diferença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação 
não substancial dos seus termos e seu saldo contábil imediatamente anterior a tal modificação 
deve ser reconhecida como ganho ou perda no resultado do período. 

Perda no valor recuperável dos ativos financeiros (Impairment) 

O CPC 48 substitui o modelo de perda incorrida estabelecido pelo CPC 38 pelo modelo de per-
da esperada. Provisão para perdas de crédito esperadas são reconhecidas em ativos financei-
ros mensurados ao custo amortizado, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio 
de outros resultados abrangentes. 

Não houve impacto material nas demonstrações financeiras da Companhia resultante da ado-
ção do CPC 48,a partir de 1°de janeiro de 2018. 

Para obter informações adicionais sobre as práticas contábeis referentes aos instrumentos fi-
nanceiros ver nota explicativa 4. 

2.4.2. IFRS 15 Revenue (rom Contracts wIth CustomersICPC 47 Receita de Contrato com 
Cliente 

O CPC 47 substituiu os CPC 17 (R1) Receitas e CPC 30 (R1) Contratos de Construção bem 
como suas respectivas interpretações. Ao adotar o CPC 47, a Companhia determinou quando 
(ou a que medida) e por quais montantes as receitas de contratos com clientes devem ser 
reconhecidas de acordo como modelo composto peias cinco etapas a seguir: 1) identificação 
do contrato como cliente; 2) identificação das obrigações de desempenho: 3) determinação do 
preço da transação: 4) alocação do preço as 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. 

Receitas de direitos não exercidos (breakege) 

A partir de 1°  de janeiro de 2018, a Companhia passou a apresentar separadamente, na nota 
explicativa 15, as receitas oriundas de direitos não exercidos por clientes em contratos com 
cláusulas de shit, or pay. referentes aos serviços de transporte de gás natural. 

Baseando-se em informações disponíveis (históricas, atuais e previstas), a receita de ship or 
pay passou a ser apresentada, na demonstração de resultado, líquida das glosas de (atura-
mento efetuadas pela contratante, reflexo dos debates em curso sobre a capacidade instalada 
do trecho saldo Sistema Gasene e sobre a fixação da tarifa pela ANP porão gasoduto Urucu-
-Coari-Manaus (nota explicativa 19,4). 

As mudanças em função da adoção do IFRS 15, no montante de RS 183, sendo Rã 92 de 
glosas de (aturamento do Gasene e Rã 91 de glosas de faturamento do Urucu-Coari-Manaus. 
apenas alteraram a forma como as referidas deduções são apresentadas na demonstração 
de resultado da C,omparthia, saindo da rubrica de 'Outras receitas (despesas) operacionais' e 
passando para 'Receita de serviços", não havendo impacto no resultado. 

Para obter informações adicionais sobre as práticas contábeis referentes ao reconhecimento de 
receitas com clientes ver nota explicativa 4. 

2.5. Demonstração do valor adicionado 

As demonstrações do valor adicionado OVA apresentam informações relativas á riqueza cria-
da pela Companhia e a farina Coifa tal riqueza foi distraouida. Essas demonstrações foram 
preparadas de acordo corno CPC 09- Demonstração do Valor Adicionado. 

2.6. Moeda funcional 

A moeda funcional da Companhia é o real, por ser a moeda de seu ambiente económico de 
operação. Todas as informações financeiras apresentadas em reais foram arredondadas para 
o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra forma. 

3. "Operação Lava Jato" e seus reflexos na Companhia 

A Companhia reconheceu no terceiro trimestre de 2014 uma baixa, incluindo as malhas sudes-
te e nordeste, no montante de RS 324 milhões de gastos caprtalizados, referente â estimativa 
de valores pagos adicionalmente na aquisição de ativos imobilizados em períodos anteriores, 
sendo que RS 179 milhões se referiam á malha sudeste. Vale dizer que, após reorganização 
societána ocorrida em 2016, a malha sudeste passou a pertencer à Nova Transportadora do 
Sudeste S.A. - NTS, 

Na preparação das demonstrações financeiras do período findo em 31 de dezembro de 2018, 
a Companhia considerou todas as informações disponíveis, não tendo identificado nenhuma 
informação adicional que impactasse a metodologia de cálculo adotada e consequentemente 
o registro contábil de baixas complementares. A Companhia, por meio da sua Controladora, 
monitorou as investigaçares da "Operação Lava Jato", efetuadas pelas autoridades brasileiras 
e pela investigação interna independente conduzida por escritórios de advocacia contratados 
pela Petrobras. Como resultado, não foram identificadas novas informações que alterassem a 
baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente que fora reconhecida no terceiro tri-
mestre de 2014, ou impactasse de forma relevante a metodologia adotada pela Companhia A 
Companhia, por meio da sua Controladora, continuará monitorando as investigações para obter 
informações adicionais e avaliar seu eventual potencial Impacto sobre os ajustes realizados. 

Assim como a Petrobras, somos reconhecidos como vitima dos crimes apurados na 'Operação 
Lava Jato" pelo Ministério Público Federal e pelo juiz competente para julgar os processos 
criminais relacionados ao caso. A posição de vitima também foi reconhecida em decisões do 
Supremo Tribunal Federal. Por esse motivo, a Petrobras ingressou em 54 ações penais como 
assistentes de acusação e em outras quatro como parte interessada, bem como renovou o 
compromisso de todo o Conglomerado de continuar cooperando para a elucidação dos fatos e 
comunicá-los regularmente ao público em geral. 

Além disso, temos tomado as medidas necessárias para recuperar danos sofridos em função 
do esquema de pagamentos indevidos, inclusive os relacionados á nossa imagem corporahva. 

Com esse objetivo, a Petrobras e a TAG ingressaram em 16 e 1, respectivamente, ações civis 
públicas por atos de improbidade administrativa, ajuizadas peto Ministério Público Federal elos 
pela União Federal, incluindo pedido de indenização por danos morais, sendo que a legitimida-
de da TAG para ingresso nas demais demandas está sendo avaliada. 

medida que as investigações da 'Operação Lava Jato" resultem em acordos de leniencia com 
empresas ou acordos de colaboração com indivíduos que concordem em devolver recursos, 
a Petrobras e a TAG podem ter direito a receber uma parle de tais recursos. Não obstante. a 
Companhia não pode estimar de forma confiável qualquer valor recuperável adicional neste mo-
mento. Esses valores serão reconhecidos no resultado do exercício como outras receitas ope-
racionais quando e se forem recebidos ou quando sua realização se tornar praticamente certa. 
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,5A Companhia renova o compromisso de continuar cooperando para a elucidação dos fatos. 

4. 
2 

Sumário das principais práticas contábeis 

As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela Companhia 
nas demonstrações financeiras ora apresentadas. 

4,1. Instrumentos Financeiros 

Instrumento financeiro é qualquer contrato que dê origem a um ativo financeiro para a entidade 
e a um passivo financeiro ou instrumento patrimonial para outra entidade. 

4.1.1. Ativos financeiros 

a) Reconhecimento e mensuração inicial 

Um ativo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar parte das disposições contratuais 
do instrumento. 

Exceto por contas a receber de clientes que não contiverem componente de financiamento sig-
nificativo e ativos financeiros mensurados a0 valor justo, no reconhecimento iniclal, ativos finan-
ceiros são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis á aquisição ou ã emissão de tais ativos. 

b) Classificação e mensuração subsequente 

Ativos financeiros são geralmente classificados como subsequentemente mensurados ao custo 
amortizado, ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes ou ao valor justo por meio 
do resultado com base tanto: no modelo de negócios da entidade para a gestão dos ativos fi- 
nanceiros; quanto nas características de fluxo de caixa contratual do ativo financeiro, conforme 
segue: 

• Custo amortizado: ativo financeiro (instrumento financeiro de divida) cujo fluxo de caixa contra-
tual resulta somente do pagamento de principal e juros sobre o principal em datas especificas 
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 especificas e, cujo modelo de negócios objetiva tontos recebimento 
dos fluxos de caixa contratuais do ativo quanto sua venda, bem como investimentos em ins-
trumento patrimoniais não mantidos para negociação nem contraprestação contingente, que 
no reconhecimento inicial, a Companhia elegeu de forma irrevoável por apresentar alterações 
subsequentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes: e 

• Valor justo permeio do resultado: todos os demais ativos financeiros. Esta categoria geralmen-
te inclui instrumentos financeiros derivativos. 

Os ativos financeiros da Companhia, originalmente mensurados como 'Mantido ate o vencimen- 
to", de acordo com o CPC 38, passaram a ser mensurados como "Custo amortizado", conforme 
CPC 48. 

c) Redução ao valor recuperável (Impairment) 

Provisão para perdas de crédito esperadas são reconhecidas em ativos financeiros mensurados 
ao custo amortizado, bem como aqueles mensurados ao valor justo por meio de outros recata-
dos abrangentes, quando aplicável. 

A Companhia reconhece provisão para perdas de crédito esperadas para contas a receber de 
clientes de curto prazo por meio da utilização de matriz de provisões baseada na experiência de 
perda de crédito histórica não ajustada, quando tal informação representa a melhor informação 
razoável e sustentável, ou, ajustada, com base em dados observáveis atuais para refletir os 
efeitos das condições atuais e futuras desde que tais dados estejam disponíveis sem custo ou 
esforços excessivos. 

Em geral, para os demais Instrumentos financeiros. a Companhia reconhece provisão por valor 
equivalente à perda de crédito esperada para 12 meses, entretanto, quando o risco de credito do 
instrumento financeiro tiver aumentado Significativamente desde ousa reconhecimento inicial, a 
provisão é reconhecida por valor equivalente à perda de crédito esperada (vida toda). 

Aumento significativo do risco de crédito 

Ao avaliar a aumento significativo do risco de crédito, a Companhia compara o risco de inadim-
plência (default) que ocorre no instrumento financeiro na data do balanço como risco de inadlm-
plência (defauit) que ocorre no instrumento financeiro na data de seu reconhecimento inicial. 
Para tal. a Companhia utiliza, entre outros, os seguintes indicadores: alteração significativa real 
ou esperada na classificação de crédito extema do instrumento financeiro e informações sobre 
atrasos nos pagamentos. 

independentemente da avaliação do aumento significativo no risco de crédito, a Companhia pre-
sume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde o seu re-
conhecimento inicial quando os pagamentos contratuais estiverem vencidos há mais de 30 dias. 
exceto quando informações razoáveis e sustentáveis disponiveis demonstrarem o contrário. 

A Companhia assume que o risco de crédito de instrumento financeiro suo aumentou significati-
vamente desde o seu reconhecimento inicial quando o instrumento financeiro possui baixo risco 
de crédito na data do balanço. Baixo risco de credito é determinado com base em classificações 
externas de riscos e metodologias internas de avaliação, 

Definição de inadimpléncia (default) 

A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando a contraparte não cum-
pre com a obrigação legal de pagamento de seus débitos quando devidos ou. a depender do 
instrumento financeiro, quando ocorre atraso de recebimento devido contratualmente em prazo 
igual ou superior a 913 (noventa) dias. 

Mensuração e reconhecimento de perdas de crédito esperadas 

Perda de crédito esperada é a média ponderada de perdas de crédito com os respectivos riscos 
de inadimplência, que possam ocorrer conforme as ponderações. A perda de crédito sobre um 
ativo financeiro è mensurará pela diferença entre todos os fluxos de caixa contratuais devidos 
ã Companhia e todos os fluxos de caixa que a Companhia espera receber, descontados à taxa 
efetiva original. 

4) Apresentação 

Caixa e equivalentes a caixa incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e 
aplicações financeiras de curto prazo com alta liquidez, vencíveis em até três meses, contados 
da data da contratação original, prontamente conversíveis em um montante conhecido de caixa 
eram risco insignificante de mudança de valor. 

Provisões para impairment sobre ativos financeiros mensurados pelo Custo amortizado são de-
duzidas do valor contábil bruto dos ativos tendo como contrapartida ganhos ou perdas no resul-
tado. 

4.1,2. Passivos financeiros 

a) Reconhecimento e mensuração inicial 

Um passivo financeiro é reconhecido quando a entidade se tornar pane das disposições contra-
[saís do instrumento. 

Exceto por passivos financeiros mensurados ao valor justo, no reconhecimento inicial, passivos 
financeiros são mensurados a valor justo adicionado ou deduzido dos custos de transação que 

Ministério de 
Minas e Energia 

sejam diretamente atribuiveis à aquisição ou á emissão de tais passivos. 

IA Classificação e mensuração subsequente 

Passivos financeiros são classificados como mensurados subsequentemente pelo custo amor-
tizado, exceto em determinadas arcunstâncias que incluem determinados passivos financeiros 
ao valor justo por meio do resultado. 

Financiamentos são mensurados ao custo amortizado utilizando o método dos juros efetivos. 

Quando passivos financeiros mensurados a custo amortizado tem seus termos contratuais mo-
dificados e tal modificação não for substancial, seus saldos contábeis refletirão o valor presente 
dos seus fluxos de caixa sob os novos termos, utilizando a taxa de juros efetiva original. A dife-
rença entre o saldo contábil do instrumento remensurado quando da modificação não substan-
cial dos seus termos e seu saldo conta bil imediatamente anterior a tal modificação é reconhecida 
corno ganho ou perda no ressoado do período. 

4.2. Imobilizado 

Está demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que representa os custos 
para colocar o ativo em condições de operação, deduzido da depreciação acumulada e da perda 
por redução ao valor recuperavel de ativos (impairment), quando aplicável. 

Os gastos com grandes manutenções planejadas efetuadas para restaurar PU manter os pa-
drões originais de desempenho são reconhecidos no ativo imobilizado quando o prazo de cam-
panha for superior a doze meses e houver previsibilidade das campanhas. Esses gastos são 
depreciados pelo período previsto até a próxima grande manutenção. Os gastos com as manu-
tenções que não atendem a esses requisitos são reconhecidos como despesas no resultado do 
exercício. 

As peças 
uhlizados erceopneSgoocNtrnessdtilearosi crnoob'ilMoüã ur=11:CiudrgsaenCleepreuc,arospj°unejcosrnr  
o bem principal. 

Os encargos financeiros de empréstimos obtidos. quando diretamente atribuiveis é aquisição 
ou à construção de ativos, são capitalizados como parte dos custos desses ativos. Os encargos 
financeiros sobre recursos captados sem destinaçâo especifica, utilizados com propósito de 
obter um ativo qualificável, são capitalizados pela taxa média dos empréstimos vigentes durante 
o período aplicada sobre o saldo de obras em andamento. A Companhia cessa a capitalização 
dos encargos financeiros dos ativos qualificaveis cujo desenvolvimento esteja concluldo. Geral-
mente, a capitalização dos juros é suspensa, entre outros motivos, quando os ativos qualificáveis 
não recebem investimentos significativos por perlodo igual ou superior a 12 meses. 

Os bens do imobilizado são depreciados pelo método linear com base nas vidas átels estimadas, 
que estão demonstradas por classe de ativo na nota explicativa 8. 

4.3. Intangivel 

Está demonstrado pelo custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada. É composto 
por direitos e concessões e softwares. 

4.4. Redução ao valor recuperável de ativos - ftnpairment 

A Companhia avalia os ativos imobilizado e intangivel quando há indicativos de não recupera-
ção do seu valor contábil. Essa avaliação é efetuada para o ativo individual ou ao menor grupo 
ldentificávet de ativos que gera entradas de caixa, entradas essas que são em grande parte 
independentes das entradas de caixa de outros ativos ou outros grupos de ativos (Unidade 
Geradora de Caixa — UGC). 

Na aplicação do teste de redução ao valor recuperável de ativos, o valor contábil de um ativo 
ou unidade geradora de caixa e comparado como seu valor recuperável. Cs valor recuperável é 
o maior valor entre o valor em uso de um ativo e seu valor justo liquido de despesa de venda. 
Considerando-se as particularidades dos ativos da Companhia, o valor recuperável utilizado 
para avaliação do teste de redução ao valor recuperável é o valor emano, exceto quando espe-
cificamente indicado. 

O valor em uso é estimado com base no valor presente de fluxos de caixa futuros decorrentes do 
uso continuo dos respectivos ativos. Os fluxos de caixa são ajustados pelos riscos especIfloos 
e utilizam a taxa de desconto pré-imposto, que derivam do custo médio ponderado de capital 
çvvacc) pós-imposto. As principais premissas dos fluxos de caixa são: preços baseados no 
ultimo Plano de Negócios e Gestão e Plano Estratégico divulgado pela Petrobras, custos opera-
cionais de marcado e investimentos necessários para realização dos projetos. 

4.5. Provisões, ativos e passivos contingentes 

As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem urna obrigação presente como 
resultado de evento passado: (ii) é provável que uma saída de recursos que incorporam benefi-
cios económicos será necessária para liquidara obrigação, e tiii) o valor da obrigação possa ser 
estimado deformo confiável. 

Os ativos e passivos contingentes não são reconhecidos, porém os passivos contingentes são 
objeto de divulgação em notas explicativas quando a probabilidade de salda de recursos for 
possível. inclusive aqueles cujos valores não possam ser estimados. 

A reversão de perda reconhecidas anteriormente é permitida. 

4.6. Imposto de renda e contribuição social 

As a.dents  e 
diferidos. 

 de despesas 	 social posto de renda e contribuição cial do período compreendem os impostos co   

eTtsiveim
repm"rrlascnoarjocsoncohmeciltdeonssniaecdoneirosdlorasç,tettlaonireensttreltand000..%cetr,iontqpjticrooriãoesseemcgsoue. 

o imposto também é reconhecido no património liquido. 

Imposto de renda e contribuição social correntes 

O imposto de renda e a contribuição social correntes são calculados com base no lucro tributável 
apurado conforme legislação pertinente e aliquotas vigentes no final do periodo que está sendo 
reportado. 

O imposto de renda e a contribuição social correntes são apresentados líquidos, por entidade 
contribuinte, quando existe direito legalmente executável para compensar os valores reconheci-
dos e quando há intenção de liquidar em bases liquidas, OU realizar o ativo e liquidar o passivo 
simultaneamente. 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são geralmente reconhecidos sobre as 
diferenças temporárias apuradas entre as bases fiscais de ativos e passivos e seus valores con-
tábeis, e mensurados pelas aliquotas que se espera que sejam aplicáveis no período quando for 
realizado o ativo ou liquidado o passivo, coro base nas aliquotas (e legislação fiscal) que estejam 
promulgadas ou substantivamente promulgadas ao final do perlado que está sendo reportado. 

O ativo fiscal diferido é reconhecido para todas as diferenças temporárias dedutívels, Inclusive 
para prejuízos e créditos fiscais não utilizados, na medida em que seja provável a existência de 
lucro tributável contra o qual a diferença temporária dedutívet possa ser utilizada, a não ser que 
nativo fiscal diferido surja do reconhecimento inicial de ativo ou passivo na transação que não é 
uma combinação de negócios e no momento da transação não afeta nem o lucro oontabil nem 
o lucro tributável (prejuízo fiscal). 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 00 810 DE JANEIRO garante a autenticidade deste 
documento, quando visualizado diretamente no portal www.io.g.gov.br. 

r Assinado digitalmente em Quarta-feira, 030v Abril de 2019 às 03,53,13 .0300. 

A asulsafiura 560 possui caridade quando irnpássa. 
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ã A existência de lucro tributável futuro baseia-se em estudo técnico, aprovado pela Administração 
ida Companhia. 

O imposto de renda e a contribuição social diferidos são apresentados liquidou, quando existe 
direito legalmente executável à compensação dos ativos fiscais correntes contra os passivos fis-
cais correntes e os ativos fiscais diferidos e os passivos fiscais diferidos estão relacionadas com 
tributos sobre o ruem lançados pela mesma autoridade tributária na mesma entidade tributável 
ou nas entidades tributáveis diferentes que pretendem liquidar os passivos e os ativos fiscais 
correntes em bases liquidas. ou realizar os ativos e liquidar os passivos simultaneamente, em 
cada periodo futuro no qual se espera que valores significativos dos ativos ou passivos fiscais 
diferidos sejam liquidados ou recuperados. 

4.7. Capital social e remuneração aos acionistas 

O capital social este representado por ações ordinárias. 

Quando proposta pela Companhia, a remuneração aos acionistas se dá sob e forma de dividen 
dos deu juros sobre o capital próprio COM base nos limites definidos em lei e no estatuto social 
da Companhia. 

CI beneficio fiscal dos juros sobre o capital próprio é reconhecido no resultado do exercício. 

4,8. Subvenções e assistências governamentais 

Subvenções governamentais são reconhecidas quando houver razoável certeza de que o bene-
ficio será recebido e que todas as condições estabelecidas e relacionadas é subvenção serão 
cumpridas pela Companhia. 

4.9. Reconhecimento de receitas de contratos com clientes 

As receitas da Companhia são reconhecidas com base nos contratos de transporte de gás natu-
ral (nota explicativa 1), que indui cláusulas de "ship or par, na qual a Petrobras (carregadora) se 
obriga apagaráTAG pela capacidade de transporte contratada. Independentemente do volume 
transportado. 

A Companhia reconhece receitas quando ou à medida que seja satisfeita à obrigação de desem-
penho ao transferir o controle do bem Dado serviço prometido ao cliente. O bem ou o serviço é 
considerado transferido quando ou à medida que o cliente obtém controle do mesmo. 

A Companhia mensura a receita pelo valor da contreprestação à qual espera ter direito em troca 
das transferências dos bens ou serviços prometidos ao cliente. 

5. Estimativas e julgamentos relevantes 

A preparação das demonstrações financeiras requer o uso de estimativas e julgamentos para 
determinadas operações que refletem no reconhecimento e mensuração da ativos, passivos, 
receitas e despesas. As premissas utilizadas são baseadas no histórico e em outros fatores 
considerados relevantes, revisadas periodicamente pela Administração e cujos resultados reais 
podem diferir dos valores estimados. 
A seguir são apresentadas informações apenas sobre práticas contábeis e estimativas que re-
querem elevado nivel de julgamento ou complexidade em sua aplicação e que podem afetar 
materialmente a situação financeira eco resultados da Companhia. 

5.1. Premissas para testes de recuperabilidade de ativos (ImpaInnent) 
O teste de knpaInnent é efetuado corporativamente e envolve incerteza relacionada principal-
mente as premissas. 

As projeções relacionadas as premissas derivam do plano de negócios e gestão para os primei-
ros cinco anos, e são consistentes com o plano estratégico para os anos subsequentes. 

Mudanças no ambiente económico podem gerar afetações de premissas e, consequentemente. 
o reconhecimento de perdas por desvalorização. 

Mudanças no ambiente econômico e político podem também resultar em projeções de risco-país 
mais altas ocasionando elevação nas taxas de desconto usadas nos testes de Impaitment. 

5.2. Estimativas relacionadas a processos judiciais e contingências 

A Companhia é parte em processos judiciais e administrativos envolvendo questões cíveis, fis-
cais, trabalhistas e ambientais decorrente do curso normal de suas operações e utiliza-se de 
estimativas para reconhecer os valores e a probabilidade de salda de recursos com base em pa-
receres avaliações técnicas de seus assessores jurldrcos e nos julgamentos da Administração. 

Essas estimativas são realizadas de forma individualizada ou por agrupamento de casos com te-
ses semelhantes e essendalmente levam em consideração fatores como a análise despedidos 
realizados pelos autores, robustez das provas existentes, precedentes jurisptudenciais de casos 
semelhantes e doutrina sobre o tema. Especificamente para ações trabalhistas de terceirizados, 
a Companhia estima a perda esperada através de um procedimento estatístico em virtude do 
volume de ações com características similares. 

Decisões arbitrais, judiciais e administrativas em ações contra a Companhia, nova jurisprudên-
cia, alterações no conjunto de provas existentes podem resultar na alteração na probabilidade 
de saida de recursos essas mensurações mediante análise de seus fundamentos. 

Informações sobre processos provisionados e contingências são apresentadas na nota explica-
tiva 19. 

5.3. Tributos diferidos sobre o lucro 

Com a adoção do IFRS 16, a Companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais 
oriundas de contratos de arrendamento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua 
demonstração de resultado: (1)os efeitos da depreciação dos direitos deusa dos ativos arrenda-
dos; e (ii) a despesa financeira e a variação cambial apuradas com base nos passivos financei-
ros dos contratos de arrendamento mercantil. 

A despesa financeira poderá ser objeto de capitalização, conforme previsto no IAS 23 - Borro-
vring Costa. As variações cambiais oriundas do saldo de passivos de arrendamento denomina-
dos em dólares norte-americanos e que sejam objeto de designação em função das relações de 
hedge entre as vadações cambiais de 'exportações futuras altamente prováveis" titem protegi-
do) coo variações cambiais de proporções de certas obrigações nessa moeda, serão diferidas 
no património liquido. 

A Companhia adotará a isenção no reconhecimento de arrendamentos de curto prazo, sendo 
os pagamentos de arrendamento associados a esses contratos reconhecidos como desposado 
exercicio ao longo do prazo do contrato. 

Transição 

Conforme previsto nas disposições transitórias do IFRS 16, para fins de adoção inicial a Compa-
nhia adotará o método de abordagem de efeito cumulativo, não reapresentando suas demons-
trações financeiras de períodos anteriores. bem como aplicará os seguintes expedientes: 

• Aplicará o pronunciamento aos contratos que foram anteriormente identificados como arren-
damento conforme nota explicativa 11 de pagamentos mirrámos de arrendamento mercantil ope-
racional; 

• O passivo de arrendamento será mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrenda-
mentos remanescentes, liquidas de impostos recuperáveis, quando aplicavel, descontado tad-
zando a taxa incremental sobre empréstimo da Companhia ria datado aplicação inicial; 

• O ativo de direito de uso será reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, 
ajustado por qualquer pagamento de arrendamento antecipado ou acumulado referente a esse 
arrendamento, reconhecido no balanço patrimonial imediatamente antes da data da aplicação 
inicial. Não serão considerados os custos diretos iniciais da mensuração do direito de uso na 
dotada aplicação inicial. 

Estimativas e julgamentos relevantes 

Considerando que a Companhia adotará o método de abordagem de efeito cumulativo, os pas-
sivos de arrendamento serão mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento 
remanescentes, descontado, utilizando taxas incrementais na data ide adoção inicial. 

Apresentação 

Os ativos de direito de uso serão apresentados no Imobilizado, representando, principalmente, 
arrendamento de máquinas, equipamentos e edificações. Os passivos de arrendamento serão 
apresentados em conjunto com os financiamentos. 
Nesse Sentido, espera-se que as mudanças trazidas peto IFRS IS quanto ao reconhecimento, 
mensuração e apresentação de arrendamentos mercantis ocasionarão, em sua adoção inicial, 
aumentos de RS 68 nos saldos de Imobilizados e Financiamentos, respectivamente e, em virtude 
da mensuração dos ativos de direito de uso ser equivalente ao passivo de arrendamento, tais 
mudanças não imputarão o Patrimônio liquido da Companhia em 1° de janeiro de 2019. 
Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamentos que atualmente silo 
apresentados atualmente como fluxos de caixa das atividades operacionais, serão apresentados 
corno fluxos de caixa de financiamento. representando os pagamentos de principal e juros. Con-
tudo. essa alteração não irar gera impactos na posição liquida do Fluxo de Caixa da Companhia. 

6.1.2. IFRIC 23-Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro 

A partir de 1° de janeiro de 2019, entrou em vigora interpretação técnica IFRIC Interpretation 
23- UncertaInty over Income Tax Treatments 	23), emitida pelo IASB. 

O IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no IAS 12 
quando ha incerteza sobre os hatamentos de tributos sobre o lucro 

Quando há incerteza sobre tratamentos de tributos sobre o lucro, esta Interpretação trata: 

• Se a entidade deve considerar tratamentos fiscais incertos separadamente; 

• AS premissas que a entidade deve elaborar sobre o exame de tratamentos fiscais por autori-
dades fiscais; 

• Como a entidade deve determinar lucro tributável (prejuízo fiscal), base fiscal, prejuizos fiscais 
não utilizados, créditos recais não utilizados e alíquotas fiscais. e 

• Como a entidade deve considerar mudanças em fatos e circunstáncias. 

Conforme previsto nas disposições transitórias do IFRIC 23. a Companhia aplicará as requeri-
mentos retrospectivamente, com o efeito cumulativo da adoção reconhecida na data da aplica-
ção inicial como ajuste ao saldo de abertura de lucros acumulados. A Companhia não identificou 
impactos materiais na aplicação do IFRIC 23. 

6.2. Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) 

O CPC emite pronunciamentos e intepretações tidos como análogos às IFRS, tal como emitidas 
pelo IAS8. A seguir são apresentados os principais pronunciamentos e interpretações emitidos 
pelo CPC que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua adoção antecipada pela Compa-
nhia até 31 de dezembro de 2018, bem como os IFRS equivalentes: 

A Companhia utiliza de julgamentos para determinar o reconhecimento e o valor dos tributos 
diferidos nas demonstrações financeiras. Os ativos recais diferidos são reconhecidos se for 
provável a existência de lucros tributáveis futuros. 

A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos esta apresentada na 
nota explicativa 13.3. 

Pronunciamento ou Inter-
prefacão do CPC  
ICPC 22 - Incerteza sobre 
Tratamento de Tributos sobre 
o Lucro 
CPC 06 (R2) Operações de 
Arrendamento Mercantil  

IFRS eouivalente 	Datado Vioáricia 

IFRIC 23- Uncertainty over lnoome 
TexTrearments 	 1 de Janeiro de 2019 

IFRS 16. Leases 	1 ° de Janeiro de 2019  

   

5.4. 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 caseis--
ção dos inputs para cálculo das perdas de crédito esperadas. 

6. Novas normas e interpretações 

As principais normas emitidas pelo IASS que ainda não entraram em vigor e não tiveram sua 
adoção antecipada pela Companhia até 31 de dezembro de 2018 são as seguintes: 

6.1. International Accounting Standards Board (MSS) 

6.1.1. IFRS 16- "Arrendamento Mercantil" 

Em 13 de janeiro de 2016, o FASE; emitiu o IFRS 16- Leases (IFRS 16), que passou a vigorara 
partir de exercícios iniciados em ou após 1° de janeiro de 2019, em substituição aos seguintes 
pronunciamentos e intepretações: IAS 17. Leases: IFRIC 4 - Determining whether as Amen-
gement contains a Lease; SIC-15 - Operating Leases - Incentives: e SIC-27 - EvaluatIng the 
Substance o/" Transactions Involving lhe Legal Forre o! a Lease. O IFRS 16 contém princípios 
para a Identificação, o reconhecimento, a mensuração, a apresentação co divulgação de arren-
damentos mercantis, tanto por parte de arrendatários como de arrendadores. 
Práticas contábeis 

Dentre as mudanças para arrendatários, o IFRS 16 eliminou a classificação entre arrendamen-
tos mercantis financeiros e operacionais, passando a existiram único modelo no qual lodosos 
arrendamentos mercantis resultam no reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso 
dos ativos arrendados e um passivo de arrendamento. 

As disposições transitórias e os efeitos esperados de adoção inicial referente a cada pronuncia-
mento ou intepretação do CPC listado acima são os mesmos que foram apresentados para o 
respectivo IFRS no item 6.1. 

7. Contas a receber 

7.1. Contas a receber clientes, líquidas 

2018 2017 
Clientes 
Terceiros 4 5 
Partes relacionadas (nota explicativa 121 1.353 1,088 

1.357 1.093 
Perdas de crédito escoradas- PCE 131 141 
Total  1 354 	 1 089 

As contas a receber de clientes que eram classificadas de acordo com o IAS 39/CPC 38 na ca-
tegoria 'recebiveis', após a adoção do IFRS 9/CPC 48, encontram-se classificados na categoria 
custo amortizado 
7.2. Recebiveis de ativos financeiros 

Em 31 de dezembro de 2018, o montante de RS 3.108 (NO 2.367 em 2017), representa os 
recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos Creditonos Não 
Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente á aquisição de direitos 
creditorlos pedi:medos elos não performados de operações realizadas por subsidiárias e con-
troladas, exclusivo do Sistema Petrobras. 

A aplicação desses recursos no FIDC-NP é tratada como 'recebiveis", considerando que o lastro 
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8. Imobilizado 

8.1. Por tipo de ativos 

Ebdeifinwordelasse 

Saldo em 1° de 
Janeiro de 2017 	 119 
Adições 
Baixas 
Reestruturação 
Societária 
Transferências (*) 
Depreciação 	 18) 
Saldo em 31 de 
dezembro de 
2017 	 111  
Custo 	 168 

acumulada
Depreciação   

Saldo em 31 de 
dezembro de 
2017 	 111 
Adições 
Baixas 
Transferências 
Depreciação 
Impairment - 
constituição  
Saldo em 31 de 
dezembro de 
2018 	 103 
Custo 	 168 

u,  Depreciação?,:o  

Saldo em 31 de 
dezembro de 
2018 	 103 
Tempo de vida 
áfil médio ponde- 
rado em anos 	 16 a 30 

1571 

(8) 

(65) 

men 
— assinado 
• digitatinitetie 

A anutoafuça são possui validado quando impresso. 
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00 ESTADO DO RIO DE JANEIII0 

 

    

    

A 
Transportadora Associada de Gás S.A. 
C341,4 N. 06.248.349/000143 .. Empresa do Sistema Petrobras 

deesvs:lotrutiiittoe4r mciteiiaoindioenrte%,,ettmaddoireitos creditarias adquiridos e são classificados na categoria 

eAxepilrigiâivçaã ol.  Companhia ao risco de crédito associado aos clientes está divulgada na nota 

      

  

Ministério de 
Minas e Energia 

   

     

 

Saldo 	Amortiza- 
final em 	ções de 
31.12.2017  Principal  

Amortiza- Encargos Variações Saldo 
ções de 	incorridos monetárias final em 
Juros 	DO período  8 cambiais  ;1 12.2018 

      

Pais 	 3 881 	(8901 	12411 	238 	193 	3,181 

Total 	 3,881 	MO) 	12411 	238 	193 	3.161 

Gasodutos e Ativos em cons- Circulante 	 912 
eguir,. transa. trucáo Total 

Não circu- 
13.847 270 14,236 

lante 	 2.269 

63 53 
(2) (2) 

Fluxo de 
caixa das 

292 15 307 atividades 
(452) (2) (454) de financia- 

mento 	 18901 	12411 16201 (628) 

10.2. Informações resumidas sobre os financiamentos (passivo circulante e não circulan- 
13.065 348 13.521 te) 

18.148 346 18.662 

150031 15 1401 Valor 
Vencimento em 	2018 	2019 	2920 	2021 	2022 	Total 	nisto 
Financiamentos em 

13.065 345 13.522 Reais (165) 	 669 	649 	 2 212 	2 365 _5_C ___223 

15 15 indexados alunas 
flutuantes 	 669 	649 	561 	333 

23 (23) 
(588) (596) 

Financiamentos em 
Dólares (USSI: 	 243 	242 	_242 	242 	969 	1.016 12251 	 12251 
Indexados a taxas 
fixas 	 243 	242 	242 	242 

12 500 113 	 12 716 
18.171 113 18.452 

Total em 31 de de- 
15.671) 736,) zembro de 20113 	 912 	891 	803 	575 	3 181 	338') 

12,500 113 12 716 Total em 31 de de- 
zembro de 2017 	876 	851 	851 	 3 881 	3.963 _LU _161 

até 30 (*) Em 31 de dezembro de 2018,0 prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 
1,77 ano (2,15 anos em 31 de dezembro de 2017). 

(I) Inclui o distrato do contrato de aluguel, além da transferência entre contas do ativo imobilizado. 

8.2. Abertura por tempo de vida útil estimada 

Edificacões e benfeitorias, equipamentos e outros bens 

Vida útil estimada Custo DA?u7nci irra%) 
Saldo em 

31.12 2018 

até Sanas 36 (35) 1 

6-10 anos 138 (136) 2 

16 .20 anos 353 (139) 214 

21 - 25 anos 7 (1) 6 

26-30 anos 17.788 (5.415) 12.373 

30 anos em diante 17 (10) 7 

18.339 15.738) 12603 
Edificações e benfeitorias 168 (65) 103 

Equipamentos e outros bens 18.171 (5.671) 12.500 

8,3, Hibernação do Projeto GASFOR II - Impairment 
A Companhia decidiu paralisar o desenvolvimento do projeto GASFOR II. Com  a hibernação, 
não é possível estimar fluxos de caixa futuros decorrentes do uso desses ativos no horizonte 
de planejamento da Companhia, resultando no reconhecimento de perdas por desvalorização 
no montante de RS 225 em 31 de dezembro de 2018, correspondendo ao valor contábil liquido 
total dos ativos. 

9. Fornecedores 

2018 2017 
Terceiros no pais 13 24 
Partes relacionadas (Nota explicativa 121 114 151 
Saldo total no Passivo Circulante 127 175 
10. Financiamentos 

Os empréstimos e financiamentos se destinaram à construção e ampliação da malha de gaso-
dutos. 

A Companhia possui obrigações relacionadas aos contratos de financiamento (covenants), 
atendidas em 31 de dezembro de 2018, dentre elas a de apresentação das demonstrações 
financeiras auditadas, em até 150 dias após o encerramento do correspondente exercício social. 
A apresentação das demonstrações financeiras nos prazos definidos contratualmente é uma 
exigência que consta na maioria dos contratos de financiamento e o não cumprimento pode 
geraram vencimento antecipado das dividas. 

10.1. Movimentação e reconciliação com os fluxos de caixa das atividades de financia-
mento 

Em 31 de dezembro de 2018, as valores justos dos financiamentos são principalmente deter-
minadas pela utilização do método de fluxo de caixa descontado (Nivel 2) pelas taxas spot 
interpoladas dos indexadores (ou proxies) dos respectivos financiamentos, observadas às mo-
edas atreladas, e pelo risco de crédito da Petrobras, no valor de R$ 3.381 (RS 3.963, em 31 de 
dezembro de 2017). 

10.3. Garantias 

Os financiamentos concedidos por instituições de fomento são garantidos pela Petrobras. 

11. Arrendamentos mercantis 

11.1. Pagamentos minimos de arrendamento mercantil operacional 

Os arrendamentos mercantis operacionais incluem, principalmente, gasodutos e estações de 
compressão. 

2018 
2019 34 
2020 20 
2021 13 

2022 4 

2023 
Total  72 

No exercício de 2018, a Companhia reconheceu despesas com arrendamento mercantil Opera-
cional no montante de 125 34(165 138 em 2017). 

As operações de arrendamento mercantil operacional têm como base normativa o IFRS 16 a 
partir de 1° de janeiro de 2019, conforme nota explicativa 6.1. 

12. Partes relacionadas 

12.1. Transações comerciais e outras operações 

A Companhia possui política de Transações com Partes Relacionadas do Sistema Petrobras, 
que visa estabelecer regras para assegurar que todas as decisões envolvendo partes relaciona. 
das e situações com potencial conflito de Interesses respeftem a legislação e as partes envolvi-
das nas negociações. 

Esta política orienta as empresas do grupo 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, alinhada 
transparência nos processos e às melhores práticas de Govemança Corporafiva, com base nas 
seguintes regras e princípios: 

• Pnorização dos interesses da Companhia independentemente da contraparte no negócio; 

Saldo 
final em 

31.12.2016 

Amortiza- 
ções de 
Principal 

Amortiza- 
ções de 
Juros 

Encargos 
incorridos 
no Denodo 

Variações 
MOne- 
farias e 

cambiais 

Saldo 
final em 

31.12.2017 

• Aplicação de condições estritamente comutativas, prezando pela transparência, equidade e 
interesses da Companhia; 

Condução de transações sem conflito de interesses cem observância ás condições de merca- 
4.682 (851) 12911 289 52 3.881 Pais do. especialmente no que diz respeito a prazos, preços e garantias, conforme aplicável, ou com 

pagamento compensatório adequado; e 
Total 4.682 (851) 1291) 289 52 3.801 

• Divulgação de forma adequada e tempeshva em observância à legislação vigente. Circulante 878 

Não circu- A politica também visa a garantir a adequada e diligente tomada de decisões por parte da Ad- 
(ante  3.003 ministração da Companhia. 

contWa 
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DO EST. DO RIO DF J CIEIRO 

 

    

     

(F1 	 Ministério de 	
1 

Minas e Energia 	,.......-- 	i 
RAMA AMADA 

Transportadora Associada de Gás S.A. 	 BRASIL , 	.. 	..., 	„ ..: 	.— 
CNPJ N. 0$.248.349/0001-23 - Empresa do Sistema Peirobras 

12.2. Remuneração da administração da Companhia 
1 	 7018 	2017 	No exercido de 2018, a maior e a menor remuneração, em reais. atribuidas a empregados ocu• Petrobras 	NTS Transoetro .È 	 ...T.ELQ 

pentes de cargos permanentes e dirigentes foram de RS 90242 e RS 45.383, respectivamente 
Ativo 	 (RS 73.325 e RS 45.383 em 2017). A remuneração média foi de RS 55.124 (RS 52.057 em 

2o17). 
Circulante 	 A remuneração atribuída a titulo de honorários da Diretoria e Conselho de Administração duran- 

te o exercido de 2018 totalizou R$ 4 (RS 4 em 2017). 
Contas a receber por transpor- 
te de gás natural 	 1.348 	- 	 1,348 	1.076 	13.Tributos 

13.1.Tributos correntes Contas a receber por ressarci- 
mento de gastos com projetos 	 4 	 4 	13 	Imposto de Renda e Contribuição Social 	Ativo Circulante 	Passivo Circulante 

2018 	2017 	2018 	2017 
Contas a receber por presta- 	 No País: 
Cão de serVICO de conaUttOria 	 - 	 1  _1 	Imposto De Renda 	 29 	28 	35 	25 _......1 

Contribuição Social 	 6 	5 	26 	25 
Total 	 1.346 	 • 	1.353 	1 088 	Total 	 3$ 	33 _6.1 	50 ____5 

Demais impostos e contribui- 	 Ativo não 	Passivo 
CõeS 	 Ativo Circulante 	circulante 	Circulante 

Passivo 	 2018 	2017 	2018 	2017 	2018 	2017 
Impostos no pais: 

Circulante 	 Imposto de renda 	 - 	12 	12 	- 	- 
Contribuição social 	 - 	- 	1 	1 	.. 	- 

Fornecedores vinculados á 	 ICMS 	 1 	1 	- 	- 	36 	37
PIS/COFINS 	 62 	70 	17 	18 operação e manutenção de Outros imoostos 	 - ______4 _0 gasodutos 	 - 	- 	ea 	 aa 	19 	 _0 _9 
Total 	 71 	8Q 	30- 	3) 	40 	43 

Dividendos caros sobre capi- 	 Os créditos de PISJCOFINS registrados no ativo não circulante são originados das aquisições 
tal próprio propostos 	 524 	 524 	499 	de bens e serviços para o ativo imobilizado em construção, os quais serão aproveitadOS a partir 

do momento da entrada em operação em consonância as Leis 10.637/2002 (PIS) e 10.833/2003 
Outras contas a pecar 	 29 	- 	- 	 3Q 	132 	(Cofins). ,__I 

13.2.Programa de Regularização Tributária — PRT 
Total 	 553 	- 	 134 	- 	638 	650 

Em 4 de janeiro de 2017, foi editada a Medida Provisória raí 766, que permitiu a quitação de débi-
tos de natureza tributária ou não tributaria, vencidos até 30 de novembro de 2016, em discussão 
administrativa ou judicial, permitindo ao contribuinte quitar débitos, constituídos ou não, mediar,- 

Resultado 	 te, entre outras modalidades, o pagamento á vista cem espécie de 20% da divida consolidada 
e o restante com créditos de prejuizo fiscal e de base negativa de contribuição social apurados 

Receitas, principalmente de 	 até 31 de dezembro de 2015 e declarados por meio da Escrituração Contábil Fiscal — ECF até 
serviços 	 5,967 	2 	 - 	5.969 	5.255 	29 de julho de 2016. 

Em razão do PRT abranger os débitos não constituídos, verificou-se a existência de débito de 
Custos com serviços de 	 Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e Confribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) 
operação e manutenção de 	 apurado em razão de reprocessamento da competência de outubro de 2016, decorrente da 
gasodutos 	 - 	- 	(421) 	(421) 	(240) 	retificação do montante da despesa de depreciação considerada dedutivel para fins de IRPJ e 

CSLL, cujo valor apontado piara dedução restou menor do que o apurado anteriormente, fato que 
Variações monetárias liquidas 	(47) 	 - 	 (47) 	(25) 	resultou em um aumento da base tributável e, por consequência, a indicação de IRPJ e CSLL 

a pagar. 
Despesas financeiras liauidas 	 - 	- 	- 	- 	- 	152) 	Dessa maneira, em 2017, a Companhia aderiu ao PRT, realizando compensação de 80% dos 

débitos com créditos de prejuízo fiscal (R$ 32) e pagamento de 20% do valor total dos débitos 
Total 	 5 920 	 (421) 	- 	5 501 	4.938 	indicados na modalidade a vista (R$ 6), além de juros e multa no valor de RS 2. ____Z 

13.3. Imposto de renda e contribuição social diferidos — não circulante 
a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresen- 
tada a seguir: 

	

Arrendamentos 	Provisão para pro- 	 Contuso 

	

Imobilizado mercantis financeiros 	cesses iudiciais 	Preruizos fiscais 	receber 	Outros 	Total 
Fm 1. CiP aneirn de 2017 	 19561 	 75 	 (1) 	 1 407 	 24 	546 
Reconhecido no resultado do exercício 	 (278) 	 5 	 (239) 	 60 	(1) 	(453) 
Reclassificações 	 (43) 	 76 	 3 	 (36) 
Programa de Regularização Tributária 	 (32) 	 - 	 (32) 
Reconhecido no patrimonsi Nutrido 	 - 	 (152) 	 - 	 .. 	- 	11521 

s31 de dezembro de 2017 	 (1,276) 	 7 	 1,131 	 60 	1131 	(51) 
Reconhecido no resultado do exercício 	 1256) 	 • 	 1293i 	 62 	121 	14891 
Em 31 de dezembro de 2018 	 11.5321 	 - 	 7 	 838 	122 	1151 	15801 
Impostos diferidos ativos 	 1.232 
impostos diferidos Passivos 	 11.3231 
Ern 31 de dezembro de 2017 	 1911 
Impostos diferidos ativos 	 1.080 
Impostos diferidos passivos 	 11860) 
Em 31 de dezembro de 2018 	 (580) 

b) Realização do imposto de renda e da contribuição social diferidos 	 14. Património liquido 

A Companhia mantém o reconhecimento dos crécRos fiscais diferidos ativos com base na proje- 	14.1. Capital social realizado 
Çvlo de lucro tributável para os exercícios subsequentes, sendo tal projeção revisada Anualmen- 
te. A Administração considera que os créditos (iscais diferidos ativos serao realizados na propor- Em 31 de dezembro de 2018 (e em 31 de dezembro de 2017)o capital subscrito e integralizado é 
ção da realização das provisões e da resolução final dos eventos futuros, ambos fundamentados 	de R$ 5.907, representado por 1.000.000 (hum milhão) de ações ordinárias. sem valor nomrnal. 
nas projeções efetuadas 	 Em 27 de abril de 2017, foi aprovado pela Assembleia Geral de Acionistas da TAG o aumentado 

capital social da Companhia, por meio da capitalização do Adiantamento para Futuro Aumento 
Em 31 de dezembro de 2018, a expectativa de realização dos atiVOs e pasSivos fiscais diferidos 	de Capital (AFAC) no valor de RS 3.695. sem a emissão de novas ações. 
é a seguinte: 

A Assembleia Gerai Extraordinária, em 30 de novembro de 2017. aprovou o aumento do capital 
social da Companhia de RS 61. Essa capitalização foi efetivada por meio de aporte dos ativos, 

Ativos 	Passivos 	da Petrobras na TAG, que compõem o trecho do gasoduto Urucu a Coari (Garsol), conforme 
2019 	 472 	 3 	mencionado na nota explicativa 1. 

2020 	 323 	 3 	A mesma Assembleia Geral Extraordinária, em 30 de novembro de 2017. aprovou a redução do 
2021 	 201 	 3 	capital social, no valor de RS 1.071 por ter sido considerado em excesso, sem o cancelamento 

de ações, coma consequente diminuição do valor das ações já existentes, conforme menciona- 
2022 	 - 	 3 	do na nota explicativa 1. 
2023 	 8 

	

3 	Em 28 de dezembro de 2017. conforme deliberação em Assembleia Geral Extraordinária da 
7(124 em ri:anta 	 76 	1 Falõ 	Companhia, foi aprovada a redução de capital da TAG, no montante de IRS, 68, por excessividade 
Total 	 1 080 	1 660 	de capital e somo cancelamento de ações, mediante a transferência de fibras ópticas instaladas 

no Gasoduto Cato-Pilar, ativos esses provenientes da incorporação da NTN pela TAG nesta 
13.4. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 	 mesma data. 

A Assembleia Geral Extraordnana, em 25 de maio de 2018, aprovou o grupamento de ações 
A reconciliação dos impostos apurados conforme aliquotas nominais e o valor dos impostos 	na proporção de 5.688.345 (cinco mil. seiscentos e oitenta e oito virgula trezentas e quarenta e 
registrados estão apresentados a seguir- 	 cinco) ações para 01 (uma) ação da mesma espécie, sem modificaçao do capital social. 

14.2. Transações de capital 
2018 	2017 	Compõe-se dos ganhos obtidos pela diferença entre o valor pago nas aquisições das partici- 

Lucro antes dos impostos 	 3.651 	3,338 	pações, estipulado contratualmente, e o património liquido das empresas TUM e Gasene, bem 
como ao exercicio da opção decompor de 100% das ações da Nova Transportadora do Nordes- Imposto de renda e contribuição social as aliquotas nominais 	 te S.A. e da Nova Transportadora do Sudeste S.A., conforme previsão contratual: também são (34%) 	 (1.241) 	(1.135) 	compostas do ganho gerado em função da reestruturação societária das empresas transporta- 

Ajustes para apuração da allquota efetiva: 	 dotas de Gás (TAG, NTN e NTS1. que encerrou o Consórcio Malhas e a consequente reversão 
Incentivos fiscais 	 88 	66 	do leasing da Petrobras coma N'TN, atém da reversão do leasing da Petrobras coma TAG 
Exdusõesr(Adições) permanentes, liquidas 	 (24) 	- 	14.3. Reservas de lucros 
Resultado de equivalência patnmonial 	 - 	60 

a) Reserva legal 
Outros 	 0 	(7) 

Imposto de renda e contribuicão social 	 111721 	(9961 	Constituída mediante a apropriação de 5% do lucro liquido do exercício. em conformidade com 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 	 (489) 	(453) 	o artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações, 

Imposto de renda e contribuicão social correntes 	 16831 	16431 	b) Reserva de incentivos fiscais 
Total 	 11172) 	19981 Constituída mediante destinação de parcela do resultado do exercício equivalente aos incentivos 
Allouota efetiva de imposto os renda e contribuicão social 	 32 1011 	29.84% 	fiscais, decorrentes de subvenções 	 em conformidade com o artigo 195-A da governamentais, 
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Transportadora Associada de Gás S.A. 
CNPJ 00 06.248.349/0001-23 - Empresa do Sistema Petrobras 

a prejuizos ou aumento de capital social. 
'ft 
3  No exercido de 2018, foram destinados do resultado 83258 (R$ 229 em 2017), de incenti-

vo para subvenção de investimentos no âmbito da Superintendência de Desenvolvimento do 
Nordeste (SUDENE) e da Amazônia (SUDAM). referentes á realização de parte dos depósitos 
para reinvestimento com recursos do imposto de renda, conforme determina o DL n° 1.598f77, 
atualizado pela Lei nv  12.973i14. 

C) Reserva Especial 

Constituída com base nos parágrafos 4° e 5° do artigo 202 da Lei das Sociedades por Ações, 
para registrar os lucros que deixarem de ser distribuídos e que, se não absorvidos por prejuízos 
de exercícios subsequentes. deverão ser pagos como dividendos, assim que permitira situação 
financeira da Companhia. 

14.4. Dividendos 

Os acionistas terão direito, em cada exercício, aos dividendos, que não poderão ser inferiores 
a 25% (vinte e cinco por cento) do lucro liquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por 
Ações. O estatuto prevê que o Conselho de Administração poderá aprovar dividendos adicionais 
ao miram° obrigatório. 

A proposta do dividendo relativo ao exercido de 2018, que está sendo encaminhada pela Ad-
ministração da Companhia á aprovação dos acionistas na Assembleia Geral de acionistas, no 
montante de RS 2.097 (R$ 1.996 em 2017), atende aos direitos garantidos aos acionistas. 

Demonstração do lucro básico para cálculo de dividendos; 

Lucro liquido do exercicio 
Apropriação: 
Reserva legal 
Reserva de incentivo fiscal 2018 

2018 2017 
2.479 

(124) 
12591 

2.342 

(117) 
(229) 

Lucro básico oura determinação do dividendo 2.097 1 990 
Dividendos mínimos obrigatórios 524 499 
Dividendo adicional oroposto 1 573 1.497 

Total de dividendos ar000stos 2.097 1 996 

14.5. Resultado por ação 

2018 2017 
Lucro atribuível ao acionista 2.479 2.342 
Quantidade de ações ordinárias 1 5.688 
Lucro básico e diluído Dor ação (R5 Dor ação) 2479.00 0.4Q 

15. Receita de serviços 

201g 2017 
Receita bruta de serviços de transporte 4.266 3,376 
Receitas de direitos não exercidos fbreakarzed 1.703 7.057 
Receita bruta total da orestacão de serviços 5.969 5 428 
Encaraos sobre servicos (1 0261 (838) 
Receita de Serviços  494;) 	 4 590 

Receita de serviços superior em 2018, devido, principalmente, ao maior serviço de transporte da 
Malha Nordeste (R$ 353 milhões) reflexo da incorporação da Nova Transportadora da Nordeste 
—NTN, em dezembro de 2017 (nota explicativa 1.1). 

O aumento da receita de serviços foi parcialmente compensado pela extinção da receita de alu-
guel de oleoduto ORSOL (Rs 156 milhões) e pelos impactos da adoção do CPC 47 — Contrato 
de contrato com clientes (RS 183 milhões), conforme apresentadas na nota explicativa 2.4.2. 

16. Outras receitas (despesas) operacionais liquidas 

2010 2017 
Penalidade sobre venda de serviços (') 117 36 
Glosa (aturamento contrato Urucu-Manaus (nota explicativa 19.4) (177) 
Baixa contas apagar. valores prescritos 25 
Perda no valor de recuperação de ativos. Impairrnent (nota explicativa 
8.3) (225) 
Perdas com processos judiciais (2) (52) 
Subvenções e assistências governamentais 258 229 
Seguros (g) (a) 
Recuperação de despesas com NTS 
Outros (111 4 
Total 120 63 
(*)Refere-se à penalidade prevista nas cláusulas de 'Penalidade de Variação" dos Contratos de 
Serviço de Transporte celebrados com a Petrobras. reconhecida após a conclusao do levanta-
mento de informações e alinhamento entre o carregador co transportador sobre a metodologia. 

As outras receitas operacionais foram superiores ao exercício anterior (RS 65), em função da 
maior receita de penalidade de variação dos contratos de serviços de transporte celebrados com 
a Petrobras (RS 81) em 2018; e menor registro de glosas de (aturamento (R$ 177 milhões), no 
grupo de outras despesas operacionais, em função da entrada em vigor do CPC 47 — Receita de 
contrato com clientes, conforme apresentado na nota explicativa 2. 

Esses efeitos foram compensados pela maior provisão para perda no valor de recuperação de 
ativo. (nota explicativa 8.3). 

16.1. Subvenções e assistências governamentais 

Refere-se, principalmente, ao valor do beneficio fiscal relativo à isenção ou redução do imposto 
de renda calculado sobre o lucro da exploração dos empreendimentos incentivados situados na 
área de atuação da SUDAM e da SUDENE. 

O valor do imposto que deixou de ser pago no exercício, em virtude da aplicação do beneficio 
fiscal, foi de RS 258 (R$ 229 em 2017). Este montante foi transferido, ao final do exercido fiscal, 
para a reservado incentivos fiscais. 

Ministério de 
Minas e Energia 

PÁTRIA AMADA 
BRASIL 

17. Custos e despesas por natureza 

2018 2017 
Gastos com pessoal (30) (35) 
Depreciação e amortização (596) (628) 
Serviços contratados, fretes, aluguéis e encargos gerais (20) (18) 
Aluguel de equipamentos, compressores e serviços de compressão (64) (53) 
°pereça° e manutenção (421) (240) 
Tributárias (24) (44) 
Penalidade sobre venda de serviços 117 36 
Glosa (aturamento contrato Urucu-Manaus (*) • (177) 
Baixa contas a pagar-valores prescritos 25 
Perdas com processos judiciais (2) (521 
Subvenções e assistências governamentais 258 229 
Seguros (g) (g) 
Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment (225) 
Outros (34) (3) 
Total (1.050) (968) 

Na Demonstração do Resultado 

Custo dos serviços prestados (1.098) (929) 
Gerais e administrativas (56) (58) 
Tributárias (24) (44) 
Outras receitas (despesas) liauidaa 128 63 
Total (1 050) (9681 
() Refere-se is glosas do serviço de transporte de gás natural permeio do gasoduto Urucu-
-Coari-Manaus (nota explicativa 19.4) 

(—) Refere-se ao projeto Gastar II. que foi hfiaemado (nota explicativa 8.3) 

O incremento no custo dos serviços prestados no exercício de 2018, decorrentes, basicamente, 
da operação de transporte da malha nordeste, reflexo da incorporação da Nova Transportadora 
da Nordeste — NTN, em dezembro de 2017. 

18. Resultado financeiro liquido 

2018 2017 
Variações cambiais e monetárias si endividamento liquido 

Despesa com endividamentos 
(193) 

(238) 

(53) 

(289) 
Resultado financeiro sobre endividamento liquido (431) (342) 
Encargos sobre obrigações arrendamento financeiro, liquido - (52) 

Atualização monetária sobre gastos com gerendamento de obras- NTN - (25) 
Atualização monetária sobre arrendamento financeiro - (34) 
Atualização monetária sobre dividendos (86) (170) 
Receitas com recebiveís de ativos financeiros 201 101 
Variação monetária das penalidades sobre venda de serviços 39 
Atualização monetária sobre Impostos a recuperar 16 24 
Outras receitas (despesas) financeiras liquidas 7 (7) 
Outras variações cambiais e monetárias licalidaa 12 43 
Resultado financeiro liauido (242) (462) 
Receitas 211 103 

(240) (350) Despesas 

Vadações cambiais e Monetárias !kande% 013) alst 
Total (242) 14621 

19. Processos judiciais e contingências 

18.1. Processos judiciais provisionados 

A Companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas 
prováveis e para as quais uma estImatNa confiai/et possa ser realizada. As principais ações se 
referem a: 

• Processos fiscais, incluindo demandas relacionadas ao recolhimento de ISS e ao creditamento 
delCMS oriundo de bens do ativo Imobilizado; 

• Processos trabalhistas, destacando-se ações de terceirizados. 

Os valores provisionados são os seguintes: 

2018 2017 
Passivo não circulante 
Trabalhistas 10 10 
Fiscais 12 11 
Total 22 21 

Saldo inicial 21 5 
Adiciões liquidas t 10 

Saldo final  22 	 21 

Na preparação das demonstrações financeiras do perlado findo em 31 de dezembro de 2018, 
a Companhia considerou todas as informações disponíveis relativas aos processos em que é 
parte envolvida para realizar as estimativas dos valores das obrigações e a probabilidade de 
saída de resumos. 

No parindo de janeiro a dezembro de 2018, as principais movimentações na provisão ocorreram 
devido a decisões judiciais e administratNas desfavoráveis â Companhia em diversos processos 
que resultaram na alteração da expectativa de perda para provável, parcialmente compensadas 
pela redução do valor da perda esperada em processo de natureza trabalhista. 

grei das Sociedades por Ações. Essa reserva somente poderá ser utilizada para absorção de 
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Ministério de 
Minas e Energia 
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PÁTRIA AMADA 
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219.2. Depósitos judiciais 

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas: 

Ativo não circulante 2018 2017 
Trabalhistas 3 1 

Fiscais 82 77 

Cíveis 8 5 

Total  93 81 

Em 2018,3 Companhia realizou depósitos judiciais no montante de R$ 5 milhões. sendo, em sua 
maioria, para possibilitar a apresentação de seus recursos e demandas na defesa de seus inte-
resses, além de fundamentar o pedido de suspensão da exigibilidade do crédito em execução. 

19.3. Processos judiciais não provisionados 
Os processos judiciais que constituem obrigações presentes cuja salda de recursos não é prová-
vel ou para os quais não seja possivel fazer uma estimativa suficientemente confiava' do valor da 
obrigação, bem corno aqueles que não constituem obrigações presentes, não são reconhecidos. 
mas são divulgados, a menos que seja remota a possibilidade de salda de recursos. 

Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os pro-
cessos judiciais em 31 de dezembro de 2018, cuja probabilidade de perda é considerada possl 
vet. são apresentados na tabela a seguir: 

Natureza 	 2019 	2017 
Fiscais 	 1.434 	1.313 

Cíveis 	 647 	406 
Ambientais 	 129 	87 
Trabalhistas 	 18 	16 

Outros 	O 	O 

	

2 224 	1 929 

Os quadros a seguir detalham as principais causas de natureza fiscal e eivai, cujas expectativas 
de perdas estão classificadas corno possível: 

Estimativa 
pescricão dos processos de natureza fiscal 

Autor: Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo 
1) Aproveitamento indevido de crédito de ICMS • Ai. ri. 
4.026.759-3, 4.039.559-5, 4.005.552-8. 4.080.240-1. 
4.075.651-8, 4.042.170-3. Execuções Fiscais n*: 1500012-
07.2016.8.26.0445, 1502030-61.2014.8.26.0577 e 
1500084-62.2014.8.28B445. 
Situação atual: Os processos estão em diferentes estágios de 
tramitação, ainda pendentes de uma decisão 
judicial definitiva de mérito  

Autor: Secretaria de Fazenda do Estado do Espirito Santo 
2) Execuções Fiscais para cobrança de tributos da Gasene - 
0000831-98.2014.8.08.0021 
0004187-88.2015.8.08.0047 e 0000111-64.2013.8.088021. 
Situação atual: Os processos estão em diferentes estágios de 
tramitação, ainda pendentes de uma decisão 
judicial de Mérito  

Autor: União Federal 
3) Compensações de impostos federais não homologadas com 
as respectivas multas isoladas 
Processos n° 18682.901.968/201,16682.720.503/2013. 
16682.721208/2017, 16682.903279/2017, 
16682.900.017/2014, 16682 903.277/2017, 16682- 
900.609/2018, 16682-901.281/2018 e 16682-901.282/2018 
12.448.900.92512014 
Situação atual: As referidas demandas ainda pendem de deci- 
são administrativa selo Fisco 	?ir 

Autor: União Federal 
4) Não observância de requisitos para a fruição dos beneficies 
fiscais da SUDENE/ADENE 
Processo n° 16682-720.205/2017 
Situação atual: Foi interposto o Recurso Voluntário, o qual pen- 
de de ruloamento. 	73 

Autor: Secretaria de Fazenda do Estado do Rio de Janeiro 
5) Aproveitamento indevido de crédito de ICMS e recolhimento 
de FECP - Execuções Fiscais n° 
0009088-38.2016.8.19.0021, 2227418-41.2011.8.19.0021 e 
0009091-90.2016.8.19.0021 
Situação atual: Os processos estão em diferentes estágios de 
tramitação, ainda pendentes de uma decisão 
judicial definitiva de mérito.  

Autor Secretaria de Fazenda do Estado de PemarNôtico 
6) Aproveitamento indevido de crédito de ICMS 
2018.000004685867-23 
Situação atirai: Atito de infração lavrado Onde questiona-se 0 
aproveitamento de crédito em fase pré-operacional 
Aoresentada impuanacão administrativa,  

Autor: Município de lpojuca - PE 
7) Alegação de não recolhimento de ISS - 016664/2018 
Situação atual: A Companhia alega que o tributo foi recolhido. 
Apresentada impugnação, na fase inicial. 
Autor Secretaria de Fazenda do Estado de Minas Gerais  

8) Aproveitamento indevido de crédito de ICMS - Execuções 
Fiscais n° 2955212-81 2013.8 13 0024 
Situação atual: Após a garantia do Juizo, a TAG apresentou os 
Embargos á Execução, os quais pendem de 
juloamento. 

	
9 

Autor Secretaria de Fazenda do Estado da Bahia 
9) Esterno de débito cie ICMS -Auto de Infração n° 
2691013010/16-9 
Situação atual: Impugnação Administrativa da TAG foi julgada 
parcialmente procedente. Houve a interposição 
de Recurso Voluntário de Oficio. os cuais aguardam iulgamento. 	 7 

101 PlOCeSSOS diversos de natureza fiscal 	96 

Total de Of0Ce5505 de natureza fiscal 	1,433 

Estimativa 
Descricão dos processos de natureza cível  	2019 	 2017 
Autor: Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
1) Perdas e danos pelo inadimplemento do contrato como Con-
sórcio Musa. 
Situação atual: Ação movida pela TAG contra o Consórcio 
MASA-ARG em função de inadimplemento de contrato, sendo 
que em 10/1012006, o consórcio apresentou reconvenção contra 
a TAG. Em 08103/2010 a TAG foi condenada em 1. instância 
ao pagamento dos prejuizos do Consórcio no ano de 2005 e a 
devolução do seguro recebido após o ajutzamento da causa, 
recorrendo da sentença. Atualmente, aguarda-se julgamento de 
recurso Perante o Suoerior Tribunal de Justioa  	375 	403 
Autor: Companhia Nacional de Dutos 
2) Demanda oriunda do Contrato para implementação do GAS-
CAC 
Situação atual: A CONDUTO requereu instauração de arbitra-
gem contra a SINOPEC e a TAG perante a Corte Internacional 
de Londres, mediante a qual pleiteou o pagamento de valores 
relativos á alteração da legislação previdenciária e normas tra-
balhistas, reajustes, greve e serviços adicionais. O procedimento 
encontra-se em fase pericial, tendo sido apresentado o Laudo. as 
manifestações das partes eu Laudo complementar. Aguarda-se 
a manifestação das partes sobre os esclarecimentos prestados 
pelo Perito Para o prosseguimento do feito 	221 	 
Autor: Ana Flavia Bezerra de Melo Paraguay 
3) Indenização por Danos Morais e Materiais. 
Situação atual: Reparação de danos materiais, morais e ambien-
tais quando da construção do Gasoduto João Pessoa— Cam-
pina Grande no trecho inserido na propriedade da Autora. Foi 
proferida sentença condenatória em desfavor da TAG, da qual foi 
interposto recurso mie pende de iulaamento. 	41 	 
41 Processos diversos de natureza cível  	10 	 
Total de Processos de natureza sive( 	647 	409 

Estimativa 
Descricão dos processos de natureza ambiental  	2019 	2017 
Autor: Mama 
1) Execução Fiscal n.0088464-96.2016.4.02.5101 
Situação atual: Execução Fiscal decorrente do AI N.353451 
lavrado pelo IBAMA referente à construção e montagem do 
gasoduto GASFOR II. A TAG ofertou garantia e apresentou os 
Frriburnos à Fxecucão os quais pendem de decisão definitiva 	 77 	 _91 
Autor: Ministério Público Federal 
2) Processos' 0003241-292013.4.02.5110 
Situação atual: Ação Civil Púbfica visando á cobrança da 
compensação ambiental referente ã construção das Estações 
de Transferência de Custódia Japeri e Taubaté. A sentença 
favorável à TAG foi reformada em segunda Instância, da qual foi 
interposto recurso mie Pende de iulaamento 	31 	 
Autor: lhama 
3) AI N. 699482 Série V' 
Situação atual: Auto de infração lavrado pelo IBAMA em razão 
de suposto descumprimento de condicionante ambiental. Apôs 
decisão administrativa desfavorevel, a TAG Interpôs recurso 
administrativo e aguarda kik:lamente  	18 	17 
41 Processos diversoS de natureza arnblental 	 3 	2 
Total de processos de natureza ambiental 	129 	87 

Estimativa 
Descricão dos Processos de natureza trabalhista 	2018 	2017 
Autor: Ministério Público do Trabalho 
1) Processo n° 0001931.58.2013.5.07,0003 
Situação atual: Ação Civil Pública visando tutelar os interesses 
dos empregados da sociedade responsável da 
construção e montagem do GASFOR II. Foi negado provimento 
ao Recurso Ordinário e de Revista da TAG. estendo 
pendente de julgamento o agravo de instrumento em recurso de 
revista interposto.  	IQ 	 

21 Processos diversos de natureza trabalhista 	 8 	7 
Total de processos de natureza trabalhista  	IQ 	19 

mnxecu 

160 

15 

1 313 

19.4. Ação judicial contra a ANP, relativa á alteração da tarifa de transporte do gasoduto 
Urucu-Coari- Manaus 

Em 24 de novembro de 2015, a TAG recebeu o Documento de Fiscalização n° 
805.111.2015.33.470828, contendo Auto de Infração lavrado pela Agência Nacional de Petróleo, 
Gás Natural e Blocombustiveis - ANP em seu desfavor por suposta violação ao art. 28, da Lei 
n. 11.909'2009 ('lei do Gás.). Para isto se sustentar, afirmou a ANP que a tarifa de transporte 
adotada no Contrato de Serviço de Transporte Firme de Gás Natural celebrado em 01/12/2010 

74 	(ICST) — cujo objeto é a prestação. pela TAG, do serviço de transporte de gás natural por meio 
do Gasoduto Urucu-Coas-Manaus para a PETROBRAS — deveria ser aprovada pela Agência. 
Em resumo, o ponto de divergência entre a ANP e a TAG reside no fato de que aquela sustenta 
ser de sua competéncla a aprovação da tarifa de transporte no caso em tela, poiso CST foi fir-
mado posteriormente ao advento da Lei do Gás, merecendo tratamento semelhante ao previsto 
legalmente para os gasodutos ditos "novos', disciplinados pelo 011. 28 do referido diploma legal. 

No bojo do processo administrativo, a TAG sustentou, em sua defesa e posterior recurso, que, 
legalmente, o gasoduto Urucu- Coari-Manaus era classificado corno "existente' (art. 30 e seu 92°, 

7 	da Lei do Gás), pois já estava em construção quando da publicação da lei, inclusive com licença 
Ambiental de Instalação jã emitida, não sendo aplicáveis as disposições do artigo 28 da Lei do 
Gás. Desta forma, não caberia à ANP afinação da tarifa no caso concreto, dado inexistir previsão 
expressa neste sentido, não podendo o administrador ampliar sua competência sem autorização 
legal, sob pena de afrontar o principio da legalidade e da segurança junclica Ademais, atribuir tal 
competência à ANP em momento posterior à decisão de investimento do empreendedor geraria 
instabilidade regulateria e frustraria a expectativa de retorno do capital investido. 

Em que pese a argumentação juridica apresentada pela TAG, a ANP julgou, em última instância 
administrativa, procedente o auto de infração, aplicando a penalidade de multa em seu patamar 
máximo, no valor total de R5 2 milhões, Ode suspensão parcial por 01)0/0) dia das instalações 
do Gasoduto Urucu-Coari e Gasoduto Coari-Manaus, a ser efetuada pela redução de 2.5% dos 
volumes de gás natural programadas para recebimento na dataria suspensão. Alem de tais pe-
nalidades, a ANP notificou a TAG determinando a celebração de Termo Aditivo ao CST visando 
ã alteração da tarda de transporte contratualmente prevista. 

Diante do encerramento da esfera administrativa e após autorização de sua Diretoria. a TAG 
ajuizou demanda judicial em face da ANP, autuada sob o n° 0164775 04.2016.4.02.5101, ques-
tionando: (i) a atribuição da Agência de aprovar a tarifa de transporte do Gasoduto Urucu-Coari-
-Manaus; (ii) as penalidades administrativas aplicadas em decorrência de não constar no CST 
a tarifa fixada pela ANP; )ti) a Notificação que impõe á TAG a obrigação de celebrar o Termo 
Aditivo ao CST, de forma a contemplar tarifa de transporte inferior à contratualmente prevista. 
Apôs as alegações das partes e as manifestações no sentido de que não ha outras provas a 
serem produzidas, o processo foi concluso ao magistrado para julgamento. 

Registre-se que, anteriormente ao ingresso da referida ação, a Companhia solicitou emissão de 
parecer por escritório extemo acerca do tema, cujos termos. em sintese. encontrem-suem con-
sonância coma defesa e recurso administrativo apresentados pela TAG perante a ANP. 
Em razão do transcurso do tempo sem solução judicial definitiva, TAG e Petrobras celebraram 

7 	um Termo Aditivo ao CST visando à anelação da tarifa, condicionado ao desfecho do aludido 
processo judicial. Desta forma, o valor da tarifa de transporte original com os devidos reajustes 

84 	poderá voltar a vigorar, caso a TAG se consagre vitoriosa na mencionada demanda. Diante do 
Aditivo celebrado, desde julho de 2018, houve uma redução na receita da FAO no montante de 
R$ 95 milhões, além do reconhecimento da Companhia do futuramente liquido das glosas de 
janeiro a junho de 2018, no montante de RS 91, em função da aplicação do CPC 47— Receita 

2018 	2017 
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de Contrato com Clientes. (RS 177, de janeiro a dezembro de 2017, reconhecida corno uma 
provisão para perda dos recebiveis). 

20. Instrumentos financeiros e gerenciamento de riscos 

20.1. Instrumentos financeiros 

A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros. A.administração desses instru-
mentos é efetuada por meio de estratégias operacionais e controles internos visando assegurar 
sua liquidez e rentabilidade. A politica de controle consiste em acompanhamento permanente 
das condições contratadas versas condições vigentes no mercado. 

Nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017; a companhia não efetuou aplicações 
de caráter especulativo. Os resultados estão condizentes com as politicas e estratégias defini-
das pela administração da Companhia. 

Nos exercicios findos em 31 de dezembro de 2018 e 2017 não foram identificados derivativos 
embutidos. 
Todas as operações com instrumentos financeiros estão reconhecidas nas demonstrações fi-
nanceiras da empresa em 31 de dezembro de 2018 e 2017 e estão demonstradas abaixo: 

Ativo 
Circulante 
Contas a receber clientes, liquidas 	 1.354 	1.089 
Contas a receber FIDC 	 3.108 	2.367 
P.DóSit05 iudiciais 	93 	85 

	

4.555 	3.539 
Passivo 
Circulante 
Fornecedores 127 175 
Financiamentos 912 878 

1 039 1 055 
Não circulante 
Financiamentos 2.26.(f 3 003 

2 269 3.003 
Os instrumentos financeiros, ativos e paseitros, não derivativos, são classificados na categoria 
"Custo amortizado" (exceto o Contas a receber FIDC, classificado na categoria de'Valor justa 
por meio do resultado"), com recebimentos e pagamentos fixos ou determináveis, os quais não 
possuem a caracteristica de negociação em mercados organizados. 

20.2. Mensuração dos instrumentos - financeiros 
Os instrumentos financeiros da companhia estão mensurados ao custo amortizado. Os valores 
justos destes instrumentos financeiros são equivalentes aos seus valores contábeis. 

A, gestão da TAG é realiZada por seus diretores, tom base na politica corporatiVa para geren 
d

-
amento de riscos da sua controladora Petrobras. A gestão de riscos corporativos insere-se 

no compromisso da Companhia de atuar de- forma ética e em conformidade com os requiSitias 
legais e regulatórios, visando - contribuir pare um balanço adequado entre os seus objetivou de 
crescimento e retorno e seu nível de exposição a riscos, quer inerentes ao próprio exercido 
das suas atividades, quer decorrentes do contexto em que eta opera, de modo que, através da 
alocação efetiva dos seus recursos licitas, financeiros e humanos, a Companhia pousa atingir 
suas metas estratégicas. 

As operações da Companhia estão sujeitas aos fatores de riscos abaixo descritos; 
20.3. Risco cambial 

O gerenciamento dos riscos Cambiais é feito de forma corporativa pela controladora Petrobras, 
que busca identificá-los e tratá‘tos de forma integrada, visando garantir atuação eficiente dos 
recursos destinados à proteção patrimonial. 

O risco cambial decorre da possibilidade de:oscilações das laxas de câmbio das moedas es 

ERICk PORTELA PÉTTENDORFER 
Presidente. 

trangeiras utilizadas pela Companhia para a aquisição de equipamentos ou serviços e a con-
trafação de instrumentos financeiros. A Companhia avalia permanentemente essas oscilações, 
procurando renegociar suas dividas na medida em que essas impactam significativamente seus 
fluxos financeiros. 
A exposição cambial da Companhia em 31 de dezembro de 2018 está concentrada em seus 
empréstimos e financiamentos sujeitos à variação cambial do Dólar norte-americano, conforme 
mencionado na Nota 10.1, cujo saldo está valorizado pela taxa de fechamento de 3,8748. em 31 
de dezembro de 2018. 
a) Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos à variação cambial 
A seguinte análise de sensibilidade foi realizada para os instrumentos financeiros com risco de 
taxa de cambio, considerando que o cenário provável é o valor dos financiamentos em 31 de 
dezembro de 2018, respectivamente. que os cenários possivel e remoto consideram a variação 
de risco de 25% e 50%, respectivamente, em relação a esta mesma data. 

Cenário 	Cenário 	Canana Remoto 
Risco 	Provável 	Possível IA de 25%1 	ta de 50%1  

F-W,11,2,;!°,?.% 	Dólar/Real 	 970 
	

243 	 485 

20.4. Risco de taxado juros 
Decorre da possibilidade da Companhia sofrer ganhos ou perdas relativos às oscilações de 
taxas de juros incidentes sobre seus ativos e passivos financeiros. Visando á mitigação desse 
tipo de risco, a Companhia segue as orientações corporativas para as empresas do sistema 
Petrobras. 

20.6. Risco de crédito 

A Companhia está exposta ao risco de crédito das instituições financeiras decorrentes da admi-
nistração de seu caixa, que é feita com base nas orientações corporativas de sua controladora 
Petrobras. Tal risco consiste na impassibilidade de saque ou resgate dos valores depositados, 
aplicados ou garantidos por insfituicoes financeiras. A exposição máxima ao risco de crédito é 
representada por contas a receber, que por sua vez é atenuado por possuir como único cliente 
a sua controladora Petrobras. 

A Administração avalia que os riscos de crédito associados á aplicação de excedentes de caixa 
e equivalentes de caixa são reduzidos, em função de suas operações serem realizadas com 
base em analise e orientações corporativas de sua controladora Petrobras e com instituições 
financeiras brasileiras de reconhecida liquidez. 

20.6. Risco de liquidez 

O risco de liqüidez da Companhia é representado pela possibilidade de insuficiência de recur-
sos, caixa ou outros ativos financeiros, para liquidar as obrigações nas datas previstas. 
A Companhia utiliza seus recursos principalmente com despesas de capital, pagamentos de 
dividendos e refinanciamento da dívida. O risco de liquidez da Companhia é administrado de 
forma corporativa pela controladora Petrobras. 

Vencimento 	2019 	2020 	2021 	2022 31.12,2018 31.12.2017 
912 	891 	803 	575 	3.181 	3.881 

20.7. Seguros (não auditado) 

Para proteção de seu patrimônio a TAG transfere, através da contratação de seguros. os riscos 
que, na eventualidade de ocorténcia de sinistros, possam acarretar prejuizos que impactern, sig-
nificativamente, o patrimônio da Companhia, bem como os riscos sujeitos a seguro obrigatório, 
seja por disposições legais ou contratuais. 

A responsabilidade pela contrafação e manutenção do seguro é da Petrobras. 

As premissas de riscos adotadas não fazem parte do escopo de uma auditoria de demonstrações 
financeiras. Consequentemente não foram examinados pelos nossos auditores Independentes. 

IGDR MUNIZ 
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Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG 
(Companhia), que compreendem o. balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e ás res-
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
liquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem corno as correspondentes 
notas explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações 
elucidativas. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente. 
em todos os aspectos relevantes, aposição patrimonial e financeira da Transportadora Asso-
ciada de Gás SÃ TAG em 31 de deiembro de 2018, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa para o exeraicio findo.neata data, de acordo com as 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 se-
guir intitulada 'Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras'. 
Somos independentes em relação à Companhia, de acordo cornos princípios éticos relevantes 
previstos no Código de Etica Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo 
Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabaidades éticas de 
acordo com essas normas. Acreditamos que a evidencia de auditoria obtida é sufidente e apro-
priada para fundamentar nossa opinião. 

Ênfase—Transação com partes relacionadas 

Chamamos a atenção para o fato que a totalidade das operações de prestação de serviço rela-
cionadas ao transporte de gás é realizada com a Petróleo Brasileiro S.A - Petrobras, conforme 
descrito nas notas explicativas n% 1 e 11 às demonstrações financeiras. Portanto, as demons-
trações financeiras acima referidas devem ser lidas neste contexto. Nossa opinião não está 
ressalvada em relação a esse assunto. 

Outros assuntos — Demonstração do valor adicionado 

A demonstração do valor adicionado (DVA) referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2018. elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja apresentação 
não é requerida às companhias reatadas, foi submetida a procedimentos de auditoria execute.-
dos em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da Companhia. Para a forma-
ção de nossa opinião, avaliamos se essa demonstração está reconciliada com as demonstra-
ções financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, asa a sua forma e conteúdo estão de 
acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico CPC 06- Demonstração do Valor 
Adicionado. Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente pre-
parada, em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento 
Técnico e está consistente em relação às demonstrações financeiras tomadas em conjunto. 

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o retal-45'th) dos 
auditores 
A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem 
o Relatório da Administração. 
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório de Administração e 
não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras nossa responsabilidade é de ler o 
Relatório da Administração e. ao fazé-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com às demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na audito-
ria ou, deforma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realiza-
do, concluimos que há distorção relevante no Relatório de Administração, somos requeridos a 
comunicar esse falo. Não temos nada a este respeito. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos 
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras 
livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação 
da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados core a sua continuidade operacional eu uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 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 super-
visão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 

Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas 
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
erro, e ernitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível 
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e intemacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevan-
tes quando. individualmente ou em conjunto, possam influenciar. dentro de uma perspectiva ra-
zoável, as decisões econômicas dos Usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 
financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de 
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da 
auditoria. Além disso: 

—Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independenternente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtivemos evidencia de auditoria apropriada 

 

A IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO garante a autenticidade deste 
documento, guando visualizado diretamente no portal www.io.rj.gov.br. 
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e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, ccilluro, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

—Obtivemos entendimento dos controles Internos relevantes para a auditona para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados as circunstâncias, mas, não. com  o objetivo de expres-
sarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

—Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até 
a data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. 
—Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras. inclu-
sive as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transa-
ções e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 

Comunicamo-nos com a administração a respeite entre outros aspectos, do alcance planejado, 
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais defici-
ências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. 

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2019 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/0-6 F-RJ 

—Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação a capacida-
de de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante. 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações rias 	 Marcelo Luiz Ferreira 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 	 Contador  CRC RJ-087095/0-7 

Parece,' do Conuté de Auditoria Esiatutario do Conglomerado Petnobrao 

Em cumpnmento à Lei n° 13,303t2016 e ao Decreto n° 8.945/2016, a Petróleo Brasileiro S.A. — 
Petrobras optou pela constituição de um órgão estatutário de caráter permanente - denominado 
Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras ("CAE Conglomerado") - vinculado 
diretamente ao seu Conselho de Administração. com  a finalidade de assessora-1o. bem corno 
aos Conselhos de Administração, quando houver, és Assembleias de Acionistas ou as Diretorias 
Executivas de determinadas sociedades controladas integrantes do Sistema Petrobras (doravan-
te, 'Sociedades"), para apreciação de matérias de sua competência e responsabilidade regimen-
tal e que serão objeto de orientação para essas Sociedades. 

O Resumo do Relatório Anual de Abirtdades do CAE Conglomerado abrange todas as Socieda-
des, é emitido de forma única e encontra-se divulgado no endereço eletrônico da Petrobras. O 
parecer a seguir é emitido individualmente e reflete as conclusões expressas no citado relatório. 
com  as adaptações de redação demandadas para cada uma das Sociedades. 

Os membros do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado da Petrobres. tendo presente 
as atribuições e limitações inerentes ao escopo de sua atuação, considerando todas as análises, 
estudos e debates realizados no transcorrer das reuniões e dos trabalhos de acompanhamento e 
supervisão efetuados, descritos de forma sumarizada no Resumo do Relatório Anual de Ativida-
des, concluíram, quanto à Transportadora Associada de Gás S.A., que: 

(r) os processos de controles internos para a produção dos relatórios financeiros são efetivos e 

(ii) a Auditoria Independente é efetiva e não foi reportada nenhuma ocorrência que pudesse 
comprometer sua independência; 

fiii) a Auditoria Interna possui orçamento financeiro compatível com a sua estrutura organizacio-
nal, permitindo desempenho satisfatório de suas funções, com atuação independente; 

fiv) a gestão e o monitoramento dos principais fatores de riscos vêm sendo gerenciaclos pela 
Administração, e; 

(v) os paremetros em que se fundamentaram os cálculos atuariais, bem como o resultado dos 
planos de benefícios mantidos pela Fundação Petrobras de Seguridade Social são razoáveis e 
alinhados às melhores práticas de mercado. 

Neste contexto, após procederem ao exame e analise das Demonstrações Financeiras, relativas 
ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018 (*Demonstrações Financeiras Anuais 
de 2018) e do Relatório dos Auditores Independentes, não obstante esse último ter sido emitido 
pela KPMG Auditores Independentes com opinião contendo um parágrafo de ênfase de transa-
ções com partes relacionadas. os membros do Comitê recomendam a sua aprovação pelo órgão 
societário competente da Transportadora Associada de Gás S.A.. 

as ações es de prevenção e combate à fraude e corrupção são adequadas; 	 Rio de Janeiro. 21 de fevereiro de 2019. 

Jertinimo Antunes 
Conselheiro de Administração Independente da Petrobras 

Presidente do Comitê de Auditoria Estatutário do Conglomerado Petrobras 
Especialista Financeiro e de Contabridade Societária 

Durval José Soledade Santos 	 Francisco Vidal Lana 
Membro do Comitê de Auditoria Estatutário 	 Membrudo Comitê de Auditoria Estatutário 

do Conglomerado Petrobras 	 do Conglomerado Petrobras 

PARECER DO CONSELHO FISCAL TRANSPORTADORA ASSOCIADA DE GAS SÃ. - TA,G 
Senhores Acionistas, 

O Conselho Fiscal da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, nosso de suas atribuições 
legais e estatutárias, procedeu ao exame do Relatório da Administração e das Demonstrações 
Financeiras referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2018, tendo por base o Relató-
rio da KPMG Auditores Independentes, de 22 de fevereiro de 2019. sem ressalvas, elaborado de 
acordo com as normas de auditoria aplicáveis no Brasil. 

Tomou conhecimento das seguintes proposições a serem encaminhadas a Assembleia Geral de 
Acionistas para destinação do Lucro Licando, apurado no Exercício Social de 2018, no valor de 
93 2,478.752.621,80 (dois bilhões, quatrocentos e setenta e oito milhões, setecentos e cinquen-
ta e dois mil, seiscentos e vinte e um reais e oitenta centavos). 

a) Constituição de Reserva Legal no montante mie RS 123937631,09 (cento e vinte e três 
miMões, novecentos e trinta e sete mil, seiscentos e trinta e um reais e nove centavos), em con-
formidade coma artigo 193, da lei n° 6.404/76. 

b) Constituição de Reserva de Incentivos Fiscais no montante de 257.667.235,99 (duzentos e 
cinquenta e sete milhões, seiscentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e cinco reais e no-
venta e nove centavos), era conformidade como artigo 195, da Lei n°6.404176: e 

c) Distnbtaçâo de dividendos totais no montante de RS 2.097.147.754,72 (dois bilhões, noventa 
e sete milhões, cento e quarenta e sete mil, setecentos e cinquenta e quatro reais e setenta e 
dois centavos), 

O Conselho Fiscal é de opinião que os referidos documentos societários refletem adequadamen-
te, em todos os aspectos relevantes, a situação patrimonial, financeira e de gestão da Transpor-
tadora Associada de Gás S.A. - TAG. 

Adicionalmente. manifesta-se favorável à submissão da proposta de destinação do resultado do 
exercício à Assembleia Geral de Acionistas, ria forma apresentada pelo Conselho de Adminis-
tração. 

Rio de Janeiro. 22 de fevereiro de 2019. 

Marcia Castanheira Schneider 
Presidente 

Daniel Antonio Marchi 
Conselheiro Rodrigo4r1TeVli:/rarques  

ld: 2172745 

BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. 
CNPJ 00 15.138.043/0001-05 - NIRE 3330016289.5 

Ata da Reunião Extraordinária do Conselho de Administração da 
BRASILCAP CAPITALIZAÇÃO S.A. realizada em 06 de fevereiro de 
2019. ATA N.  006/2014  - Local, Data e Hora. reunião realizada, vir-
tualmente, através do Portal de Govemança Corporativa da Com.-
erva, no dia 06 de fevereiro de 2019, âs 17h, conforme prerrogativa 
do § único, art. 24, do Regimento interno do Conselho de Adminis-
tração. Presenças, presentes os membros titulares do Conselho de 
Administração, os Srs. Mareio Hamilton Ferreira - Presidente. Bernar-
do de Azevedo Silva Rolhe, Marcelo Pacheco dos Guaranys, Mansue-
to Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni e a Sra. Maria do Car-
mo Nabuco de Almeida Braga Participaram da reunião, os dirigentes 
da companhia, o Sr. Euziveldo Vivi Oliveira Reis - Presidente em 
exercido e Diretor Comercial, e os Srs. Frederico Guilherme Fanar, 
des de Queiroz Fi:ho e o Sr. Marcelo GoncaNes Farinha - Diretores 
Mesa: Sr. Mareio liam Tm Ferreira - Conselhe.ro  Titular, e o Sr. Eu. 
cosido Vivi Oliveira Reis - Secretário. Pauta: (1) Fleição de Admi-
Áistrador  - o Conselho de Admir senão - evocando as asposições 
do 111Ciso V, do artigo 12, do estatuto social - decidiu, por unanimé 
dade, eleger, em complementaçto de mandato a expirar em data 
coincidente com a Assembleia Gerai Ordinária de 2020. para o cargo 
de Presidente, o Diretor da Companhia, o Sr. MARCELO GONÇAL-
VES FARINHA. brasileao, casado. bancário, portador da carteira de 
identidade n° 12158241, expedida peio SSP/SP, inscrito no CPF sob o 
n°  063 750.328-73, residente e domiciliado em BrasCia - DF, com en-
dereço comercial na Rua Senador Dantas, ra 105, 10° andar, Centro 
Rio de Janeiro - RJ, CEP 20031-923 (1.1) o Presidente ora eleito, 
declara não estar incurso em nenhum crime que o impeça da pratica 
de atos mercantis, encontrando-se, portanto, livre e desimpedido para 
ocupar cargo da administração de sociedades comerciais. em obser-
vãncia ao disposto no parãgrafo 1° do artigo  r47, da Lei 6.404/76 
atualizada com a lei n• 10.303/2001. Declara, ainda, que preenche as 
condições previstas no Anexo II da Resolução CNSP n° 330, de 
09/12/2015. Impende mencionar que, conforme previsto no ert.1., §2° 
do Anexo 11 da Resolução CNSP IV° 330, de 2015, o eleito não na 
cessita de Consulta Prévia, pois ocupava anteriormente o cargo de Di 
retor nesta Companhia. (2) Crungretkan da Diretoria  - face a deli-
beração supra, após a posse do Sr Marcelo Gonçalves Farinha, ficara 
a Diretona da Brasilcap Capitalização S.A. assim constituida: Na-
me/Cargo: Marcelo Gonçalves Farinha - Presidente, Euzivaldo 
Olveira Reis - Diretor Comerciei; Vago - Diretor. Frederico Guilherme 
Fernandes de Queiroz Fino - Diretor. (3) Funções das Diretores Es-
tatutários - Rerratifieaçãn  - o Conselho de Administração, com base 
na delegação de competência conferida pelas Assembleias Gerais Or-
dinárias e Extraordinárias Cumulativas, de 28103/2018, e em atendi-
mento à Carta Circular n° 9/2014,SUSEP/CGRAT, de 2823/2014, e a 
Carta Circular n° 1/2016/SUSEP/CGRAT, de 29/022016, decidiu rei.-
ratificar as funções especificas de diretores estatutários conforrne 
abaixo: a) Funções de caráter executivo ou operacional. Membro do 
DiretorioWargo/Pioncão F4perifie— Frederico 	F dn Chiei  
01.7 Filho  - Diretor - Diretor responsável pelas relações com a Susep 
(Circular SUSEP 234/03, art. 1°, inciso I). firalerirn rt itherme F de 

Queiroz_Eiltu, - Diretor - Diretor responsavel técnico (Circular SUSEP 
234/03, art 1°. inciso II e Resolução CNSP 321/15, art. 2.-A, inciso 
II) Marce(o_Gooealvas_Eartoba - Presidente - Diretor responsável ad-
ministrativo-financeiro (Circular SUSEP 234/03, art. 1°. inciso III). Marc  
calo Gonçalves Fana.  • Presidente - Diretor responsável pelo acom-
panhamento, supervisão e cumprimento das normas e procedimentos 
de contabilidade (Resolução CNSP 321/15, art. 2.-A, inciso III). b) 
Funções de caráter de fiscalização ou controle: Membro da Direto- 
ria/Cargo/Fruição Fsnerifirái Foiaivaldn Vivi IlliVPir2 	- Diretor 
Comercial - Diretor responsável pelo cumprimento do disposto na Lei 
9.613, de 1998 (Circulares OUSEI' 234/03, art. 1°, inciso IV e 445/12, 
art. 2°, §2°). Funivaldo Vivi Oliveira Reis  - Diretor Comercial Diretor 
responsevel pelos controles internos (Circular SUSEP 249/04, art. 9°1. 
Fidivaldo Vivi Oliveira RPN  - Diretor Comercial - Diretor responsável 
pelos controles internco específicos para a prevenção contra fraudes 
(Circular SUSEP 344/07, art. 2°, P.U.) (4) Substituição - o Conselho 
estabeleceu que até a eleição e posse do novo Diretor, a Presidente, 
Sr. Marcelo Gonçalves Fannha, acumulará as funções/alçadas da Di-
retona Administrativa, Financeira, Riscos e Compliance. (5) Fmissão 
e inktrihoilçan  - fica o Secretário autorizado a emitir e distribuir tantas 
copies quantas necessárias ao fiel cumprimento das disposições le-
gas em vigor. (5) Encanamento - nada mais havendo a tratar, foi 
encerrada a reunião Preadente: Mareio Hamilton Ferreira. Conse-
lheiros, Bemardo de Azevedo Silva Rolhe, Marcelo Pacheco dos 
Guaranys, Mansueto Facundo de Almeida Júnior, Silvano Gianni e 
Maria do Carmo Nabuco de Almeida Braga. Confere com o angina! 
da Ala lavrada em livro próprio. Euxivaldo Vivi Oliveira Reis - Se-
cretáno-CPF n° 285.175.125-53. Homologada peto Oficio Eletninico 
n° 59/2019/SU5EP/DIORG/CGRAL e o que consta do Processo SU- 
SEP 	15111.604550/2019-26. CERT.IIIkt.  Jucerta n° 00003545154 
em 14/03/2019. Bemardo FS. Betwanger-Secreládo-Geral. 

717,760 

CONCESSIONÁRIA PONTE RIO-NITERÓI S.A. ECOPONTE 
CNPJ/MF ri° 22.163.297/0001-49 NIRE n° 33.300315.993 

Ata de Reunião do Conselho de Administração naja Horário e 
Limeli 15/03/2019, as 13:00 h. na sede social da Companhia. Crer 
sanem: Panicipação da totalidade dos conselheiros efetivos, por meio 
de conferência telefónica. Mesa: Presidente: Nicolii Cofio: e Secreta-
no: Marcelo Guide. DeCherac -es.  O Conselho de Administração de-
cidiu, apôs exame e discussão, por unanimidade dos votos e sem 
quaisquer ressalvas ou restnções, aprovar: Quanto ao Item Oh as 
contas da administração, o relatório da administração, o balanço pe-
thmonial da Companhia e demais demonstrações financeiras referen-
tes ao exercicio social encerrado em 31/12/2018, sendo que tais do-
cumentos, incluindo o parecer dos auditores independentes, serão 
submetidos a detberação dos acionistas da Companhia na AGO. 
Quanto ao Item (iiit a destinação do lucro liquido da Companhia re-
ferente ao exercido encenado em 31/12/2018, apurado no montante 
de R039.493.052,80 o qual serã submetido a deliberação dos acio-
nistas da Companhia na AGO, conforme abaixo: (Bi) constituição de 
Reserva Legal no montante de RS1.974.652,64 conforme disposto no 

artigo 193 da Lei das Sociedades por Ações; 	dividendos no valor 
de RE9 379.600,04 sendo que: (ILHA do valor total, já forarn pagos 
no decorrer do exercido de 2018, como juros sobre capital próprio, o 
montante de FM8.421.624,93; e (ilii.b) R$957.975,11 constituirão a re-
serva de dividendos e serão ctstribuldos oportunamente aos acionis-
tas, mediante deliberação do Conselho de Administração; e (11.118 
constituição de Reserva de Retenção de Lucros para Orçamento de 
Capital. no montante de 9328.138.800,12. Quanto ao item (iii): a 
Proposta da Administração, que será disponibilizada aos acionistas 
juntamente com toda a documentação pertinente nos termos da legis-
lação aplicável, para deliberação na AGO, bem como a convocação 
dos acionistas para reunirem-se na AGO. O Conselho de Administra-
ção autoriza a diretoria da Companhia a praticar todos e quaisquer 
atos necessários à execução das deliberações ora aprovadas, bem 
corno publicar a presente ata em forma de extrato. Fnnerrarnetrtn: 
Formalidades legais. Niterói, 15/03/2019. Extrato da Ala. Presidente: 
Nicolõ Caffo. Seu-dano: Marcella Guidotti. Conselheiros: Todos pre-
sentes. Jucerja n° 3559694, em 27/03/2019. Bemerdo F. S. Berwanger 
- Secretário Geral. 

BRADESCO SAÚDE Sã. 
CNPJ n° 92.693.118/0001-60 - NIRE 33 30B159.541 

Grupo Brades., Seguros 
Ata Sumária da 146.  Assembleia Geral Extraordinária realizada 
em 11.1.2019. Data, Hora e Local: Em 14.1.2019, as 10h na sede 
social, Rua Barão de Itapagipe, 225, parte, Rio Comprido, Rio de Ja-
neiro, RJ, CEP 20261-901. Mesa: Presidente: Dagilson Ribaro Car-
nevali; Secretário: Ismael Ferraz. Quátuor, de Instalação: Totalidade 
do Capital Social. Edital de Convocação: Dispensada a publicação, 
de conformidade com o disposto no §4° do Artigo 124 da Lei n° 
6.404/76. Deliberarão: n aprovada, sem qualquer alteração ou ressal-
va, a proposta do Canses. de Administração, registrada na Reunião 
Ordinária daquele órgão de 9.12019, dispensada sua transcrição, por 
tratasse de documento lavrado em livro propho, para alterar parcial-
mente o estatuto social, no artigo 3', alterando o endereço da sede 
da sociedade, de Rua Barão de ltapagipe, 225, parte, Rio Comprido. 
Rio de Janeiro, RJ, CEP 20261-901 para Avenida Rio de Janeiro, 
555. 19° andar, Caju, Rio de Janeiro, RJ, CEP 20931-675. Em con-
sequência a redação do aflige 3° do estatuto social passa a ser a 
seguinte: 'A Sociedade tem sedoso Avenida Rio de Janeiro, 555, 19° 
andar, Caju, no município e comarca do Rio de Janeiro. Estado do 
Rio de Janeiro, e foro no mesmo município". Encerramento: Nada 
Tais havendo a tratar, o senhor Presidente encerrou os trabalhos, la-
vrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. aa) 
Presidente: Dagãson Ribeiro Camevali; Secretedo: Ismael Ferraz; 
Acionista: Bradesco Seguros S.A., representada por seus procurado-
res, senhores Dagfison Ribeiro Carnevaii e Ismael Ferraz. Presidente: 
°agi:s. Ribeiro Carnevali, Secretário: Ismael Ferraz. Jucerja - Cer-
tifico o arquivamento em 13/02/2019 sob o n° 00003516947. Bernardo 
Fefiô Sampaio Berwanger - Secretário-Geral. 

2172772 
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Informações 
Trimestrais ITR 

Em 30 de junho de 2019 e relatório sobre a revisão de 
informações trimestrais 
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Ativo 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior 
Conta 30/06/2019 31/12/2018 
1 Ativo Total 1.087.641.000 839.717.000 
1.01 Ativo Circulante 167.269.000 96.541.000 
1.01.01 Caixa e Equivalentes de Caixa 4.286.000 6.334.000 
1.01.02 Aplicações Financeiras 2.268.000 3.974.000 
1.01.03 Contas a Receber 89.979.000 36.731.000 
1.01.04 Estoques 30.360.000 29.307.000 
1.01.06 Tributos a Recuperar 7.639.000 5.759.000 
1.01.06.01 Tributos Correntes a Recuperar 7.639.000 5.759.000 
1.01.06.01.01 Imposto de renda e contribuição social corrente 4.015.000 2.018.000 
1.01.06.01.02 Impostos e contribuições 3.624.000 3.741.000 
1.01.08 Outros Ativos Circulantes 32.737.000 14.436.000 
1.01.08.01 Ativos Não-Correntes a Venda 16.138.000 2.605.000 
1.01.08.03 Outros 16.599.000 11.831.000 
1.01.08.03.01 Depósitos Vinculados a Class Action 9.182.000 6.093.000 
1.01.08.03.03 Outros Ativos 7.417.000 5.738.000 
1.02 Ativo Não Circulante 920.372.000 743.176.000 
1.02.01 Ativo Realizável a Longo Prazo 68.176.000 74.706.000 
1.02.01.03 Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 199.000 202.000 
1.02.01.04 Contas a Receber 17.090.000 18.139.000 
1.02.01.07 Tributos Diferidos 12.764.000 12.498.000 
1.02.01.07.02 Impostos e Contribuições 12.764.000 12.498.000 
1.02.01.10 Outros Ativos Não Circulantes 38.123.000 43.867.000 
1.02.01.10.03 Adiantamento a Fornecedores 980.000 9.555.000 
1.02.01.10.04 Depósitos Judiciais 28.615.000 24.476.000 
1.02.01.10.05 Outros Realizáveis a Longo Prazo 8.528.000 9.836.000 
1.02.02 Investimentos 165.146.000 175.827.000 
1.02.03 Imobilizado 677.808.000 483.375.000 
1.02.04 Intangível 9.242.000 9.268.000 
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DFs Individuais / Balanço Patrimonial Passivo 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior 
Conta 30/06/2019 31/12/2018 

2 Passivo Total 1.087.641.000 839.717.000 
2.01 Passivo Circulante 292.344.000 185.554.000 
2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 5.899.000 5.477.000 
2.01.02 Fornecedores 29.865.000 29.140.000 
2.01.03 Obrigações Fiscais 3.961.000 207.000 
2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 3.961.000 207.000 
2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 3.961.000 207.000 
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 209.517.000 106.319.000 
2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 171.579.000 105.527.000 
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento 37.938.000 792.000 
2.01.05 Outras Obrigações 22.927.000 26.152.000 
2.01.05.02 Outros 22.927.000 26.152.000 
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 1.236.000 3.894.000 
2.01.05.02.04 Outros Impostos e Contribuições 12.406.000 13.101.000 
2.01.05.02.05 Acordo com autoridades norte americanas 3.034.000 
2.01.05.02.06 Outras Contas e Despesas a Pagar 9.285.000 6.123.000 
2.01.06 Provisões 12.526.000 14.649.000 
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 9.551.000 11.673.000 
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 9.551.000 11.673.000 
2.01.06.02 Outras Provisões 2.975.000 2.976.000 
2.01.06.02.04 Plano de Pensão e de Saúde 2.975.000 2.976.000 
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 7.649.000 3.610.000 
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 7.649.000 3.610.000 
2.02 Passivo Não Circulante 491.678.000 376.938.000 
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 321.392.000 223.256.000 
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 170.291.000 220.352.000 
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento 151.101.000 2.904.000 
2.02.02 Outras Obrigações 2.042.000 2.090.000 
2.02.02.02 Outros 2.042.000 2.090.000 
2.02.02.02.03 Imposto de Renda e Contribuição Social 2.042.000 2.090.000 
2.02.03 Tributos Diferidos 13.659.000 1.028.000 
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 13.659.000 1.028.000 
2.02.04 Provisões 154.585.000 150.564.000 
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 10.920.000 10.584.000 
2.02.04.02 Outras Provisões 143.665.000 139.980.000 
2.02.04.02.04 Plano de Pensão e de Saúde 80.998.000 78.901.000 
2.02.04.02.05 Provisão para Desmantelamento de áreas 58.358.000 58.332.000 
2.02.04.02.06 Outras Provisões 4.309.000 2.747.000 
2.03 Patrimônio Líquido 303.619.000 277.225.000 
2.03.01 Capital Social Realizado 205.432.000 205.432.000 
2.03.02 Reservas de Capital 2.674.000 2.674.000 
2.03.04 Reservas de Lucros 116.740.000 95.148.000 
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes (21.227.000) (26.029.000) 

4 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4679



DFs Individuais / Demonstração do Resultado 
PETROBRAS 
(Reais mi)) 

Trimestre Atual 
Acumulado do 
Atual Exercício 

Igual Trimestre 
do Exercício 	Acumulado do 

Anterior Exercício Anterior 
Código da 01/04/2019 à 01/01/2019 à 01/04/2018 à 01/01/2018 à 
Conta Descrição da Conta 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2018 
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 71.111.000 135.344.000 65.284.000 121.151.000 
3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (44.627.000) (87.803.000) (40.460.000) (76.000.000) 
3.03 Resultado Bruto 26.484.000 47.541.000 24.824.000 45.151.000 
3.04 Despesas/Receitas Operacionais 13.737.000 6.125.000 (9.330.000) (15.368.000) 
3.04.01 Despesas com Vendas (4.544.000) (8.996.000) (5.034.000) (9.439.000) 
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas (1.718.000) (3.412.000) (1.552.000) (3.027.000) 
3.04.05 Outras Despesas Operacionais 15.525.000 9.973.000 (6.826.000) (9.092.000) 
3.04.05.01 Tributárias (183.000) (464.000) (205.000) (571.000) 
3.04.05.02 Custo com Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (572.000) (1.091.000) (592.000) (1.085.000) 
3.04.05.03 Custo Exploratório para Extração de Petróleo e Gás (389.000) (1.039.000) (579.000) (1.017.000) 
3.04.05.05 Outras Despesas/Receitas Operacionais Líquidas 16.669.000 12.567.000 (5.450.000) (6.419.000) 
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 4.474.000 8.560.000 4.082.000 6.190.000 
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 40.221.000 53.666.000 15.494.000 29.783.000 
3.06 Resultado Financeiro (8.372.000) (17.637.000) (2.109.000) (6.628.000) 
3.06.01 Receitas Financeiras 1.434.000 2.185.000 2.725.000 3.455.000 
3.06.01.01 Receitas Financeiras 1.434.000 2.185.000 2.725.000 3.455.000 
3.06.02 Despesas Financeiras (9.806.000) (19.822.000) (4.834.000) (10.083.000) 
3.06.02.01 Despesas Financeiras (8.431.000) (15.778.000) (3.357.000) (6.676.000) 
3.06.02.02 Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (1.375.000) (4.044.000) (1.477.000) (3.407.000) 
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 31.849.000 36.029.000 13.385.000 23.155.000 
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (13.198.000) (13.687.000) (3.501.000) (6.486.000) 
3.08.01 Corrente (3.787.000) (5.316.000) (3.520.000) (6.260.000) 
3.08.02 Diferido (9.411.000) (8.371.000) 19.000 (226.000) 
3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 18.651.000 22.342.000 9.884.000 16.669.000 
3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 215.000 555.000 188.000 364.000 
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 215.000 555.000 188.000 364.000 
3.11 Lucro/Prejuízo do Período 18.866.000 22.897.000 10.072.000 17.033.000 
3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 
3.99.01 Lucro Básico por Ação 
3.99.01.01 ON 1,45000 1,76000 0,77200 1,31000 
3.99.01.02 PN 1,45000 1,76000 0,77200 1,31000 
3.99.02 Lucro Diluído por Ação 
3.99.02.01 ON 1,45000 1,76000 0,77200 1,31000 
3.99.02.02 PN 1,45000 1,76000 0,77200 1,31000 
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DFs Individuais / Demonstração do Resultado Abrangente 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Trimestre Atual 
Acumulado do 
Atual Exercício 

Igual Trimestre 
do Exercício 	Acumulado do 

Anterior Exercício Anterior 
Código da 01/04/2019 à 01/01/2019 à 01/04/2018 à 01/01/2018 à 
Conta Descrição da Conta 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2018 . 	. 
4.01 Lucro Líquido do Período 18.866.000 22.897.000 10.072.000 17.033.000 
4.02 Outros Resultados Abrangentes 3.398.000 4.801.000 756.000 2.829.000 
4.02.03 Ajustes acumulados de conversão (2.289.000) (1.257.000) 19.938.000 20.790.000 
4.02.04 Resultados não realizados com títulos patrimoniais mensurados a valor justo reconhecidos no PL (3.000) (5.000) (14.000) (16.000) 
4.02.07 Resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa reconhecidos no PL 5.962.000 3.561.000 (30.239.000) (31.355.000) 
4.02.08 Fledge de fluxo de caixa transferido para o resultado 2.543.000 5.118.000 2.634.000 5.036.000 
4.02.09 IR e CSLL diferidos s/ resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa (2.892.000) (2.951.000) 9.385.000 8.948.000 
4.02.10 Equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em Investidas 77.000 335.000 (948.000) (574.000) 
4.03 Resultado Abrangente do Período 22.264.000 27.698.000 10.828.000 19.862.000 
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DFs Individuais/ Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 01/01/2019 a 30/06/2019 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da 
Conta Descrição da Conta 

Capital Social 
integralizado 

Reservas de 
Capital, Opções 

Outorgadas e 
Ações em 

Tesouraria Reservas de Lucro 

Lucros ou 
Prejuízos 

Acumulados 
Outros Resultados 

Abrangentes Patrimônio Líquido 
5.01 Saldos Iniciais 205.432.000 2.674.000 95.148.000 (26.029.000) 	277.225.000 
5.03 Saldos Iniciais Ajustados 205.432.000 2.674.000 95.148.000 (26.029.000) 	277.225.000 
5.04 Transações de Capital com os Sócios (1.305.000) 1.000 	(1.304.000) 
5.04.07 Juros sobre Capital Próprio (1.304.000) (1.304.000) 
5.04.09 Realização do custo atribuído (1.000) 1.000 
5.05 Resultado Abrangente Total 22.897.000 4.801.000 	27.698.000 
5.05.01 Lucro Líquido do Período 22.897.000 22.897.000 
5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 4.801.000 	4.801.000 
5.07 Saldos Finais 205.432.000 2.674.000 95.148.000 21.592.000 (21.227.000) 	303.619.000 
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DFs Individuais / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 01/01/2018 a 30/06/2018 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da Capital Social 

Reservas de 
Capital, Opções 

Outorgadas e 
Ações em 

Lucros ou 
Prejuízos Outros Resultados 

Conta Descrição da Conta Integralizado Tesouraria Reservas de Lucro Acumulados Abrangentes Patrimônio Líquido 
5.01 Saldos Iniciais 205.432.000 2.673.000 77.148.000 (21.268.000) 263.985.000 
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores • (989.000) (67.000) (1.056.000) 
5.03 Saldos Iniciais Ajustados 205.432.000 2.673.000 77.148.000 (989.000) (21.335.000) 262.929.000 
5.04 Transações de Capital com os Sócios (647.000) (5.000) (652.000) 
5.04.07 Juros sobre Capital Próprio (652.000) (652.000) 
5.04.09 Realização do custo atribuído 5.000 (5.000) 
5.05 Resultado Abrangente Total 17.033.000 2.829.000 19.862.000 
5.05.01 Lucro Líquido do Período 17.033.000 17.033.000 
5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 2.829.000 2.829.000 
5.07 Saldos Finais 205.432.000 2.673.000 77.148.000 15.397.000 (18.511.000) 282.139.000 

8 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4683



DFs Individuais / Demonstração do Fluxo de Caixa 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da 
Conta 

Descrição da Conta Acumulado do 
Atual Exercício 

Acumulado do 
Exercício Anterior 

01/01/2019 à 01/01/2018 
30/06/2019 30/06/2018 

6.01 
6.01.01 

Caixa Líquido Atividades Operacionais 
Caixa Gerado nas Operações 

11.443.000 
53.901.000 

23.468.000 
42.630.000 

6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) do Exercício 22.897.000 17.033.000 
6.01.01.02 Despesa atuarial de planos de pensão e saúde 3.980.000 3.564.000 
6.01.01.03 Resultado de Participações em Investimentos (8.560.000) (6.190.000) 
6.01.01.04 Depreciação, Depleção e Amortização 30.553.000 17.112.000 
6.01.01.05 Perda na Recuperação de Ativos - Impairment (787.000) 72.000 
6.01.01.06 Baixa de Poços Secos 243.000 232.000 
6.01.01.07 Resultado com alienações e baixas de ativos (19.231.000) (2.573.000) 
6.01.01.08 Variações cambiais, monetárias e encargos financeiros não realizados e outras 17.481.000 10.920.000 
6.01.01.09 Imposto de Renda e Contrib. Soc. Dif. Líquidos 8.371.000 226.000 
6.01.01.10 Perdas de crédito esperadas 81.000 1.444.000 
6.01.01.13 Revisão e atualização financeira de desmantelamento de áreas 1.571.000 1.154.000 
6.01.01.15 Ganhos/ perdas na remensuração - Participações societárias (2.143.000) 
6.01.01.17 Resultado das operações descontinuadas (555.000) (364.000) 
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos (42.458.000) (19.162.000) 
6.01.02.01 Contas a Receber (19.478.000) (12.998.000) 
6.01.02.02 Estoques (986.000) (7.535.000) 
6.01.02.03 Depósitos judiciais (4.139.000) (3.944.000) 
6.01.02.04 Depósitos Vinculados a Class Action (3.090.000) (3.083.000) 
6.01.02.05 Outros Ativos (985.000) 3.837.000 
6.01.02.06 Fornecedores (9.935.000) 1.630.000 
6.01.02.07 Impostos, Taxas e Contribuições 3.937.000 6.425.000 
6.01.02.08 Planos de Pensão e de Saúde (1.883.000) (1.784.000) 
6.01.02.09 Provisão para processos judiciais (1.786.000) 1.657.000 
6.01.02.10 Salários, férias, encargos e participações 422.000 1.541.000 
6.01.02.11 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (1.874.000) (2.956.000) 
6.01.02.12 Outros Passivos (2.661.000) (1.952.000) 
6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento (25.330.000) (12.888.000) 
6.02.01 Aquisições de Imobilizados e Intangíveis (12.119.000) (20.901.000) 
6.02.02 (Adições) Redução em Investimentos 6.000 (5.463.000) 
6.02.03 Recebimentos pela venda de ativos (Desinvestimentos) 32.668.000 8.906.000 
6.02.04 Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários (51.273.000) 2.157.000 
6.02.05 Dividendos Recebidos 5.388.000 2.413.000 
6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento 11.839.000 (4.760.000) 
6.03.02 Captações 89.639.000 48.443.000 
6.03.03 Amortizações de Principal (49.251.000) (47.944.000) 
6.03.04 Amortizações de Juros (8.958.000) (4.664.000) 
6.03.05 Dividendos Pagos a Acionistas (3.944.000) (595.000) 
6.03.08 Amortizações de arrendamentos mercantis (15.647.000) 
6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes (2.048.000) 5.820.000 
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 6.334.000 1.305.000 
6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 4.286.000 7.125.000 
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DFs Individuais / Demonstração do Valor Adicionado 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da Descrição da Conta Acumulado do Acumulado do 

Conta Atual Exercício Exercício Anterior 
01/01/2019 à 01/01/2018 à 

30/06/2019 30/06/2018 

7.01 Receitas 216.820.000 189.755.000 

7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 179.248.000 166.549.000 

7.01.02 Outras Receitas 23.260.000 4.317.000 

7.01.03 Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios 14.393.000 20.333.000 

7.01.04 Provisão/Reversão de Créds. Liquidação Duvidosa (81.000) (1.444.000) 

7.02 lnsumos Adquiridos de Terceiros (60.872.000) (54.600.000) 

7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Servs. Vendidos (24.482.000) (18.138.000) 

7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros (23.100.000) (25.007.000) 

7.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos 787.000 (72.000) 

7.02.04 Outros (14.077.000) (11.383.000) 

7.02.04.01 Créditos Fiscais sobre Insumos adquiridos de terceiros (14.077.000) (11.383.000) 

7.03 Valor Adicionado Bruto 155.948.000 135.155.000 
7.04 Retenções (33.220.000) (17.112.000) 
7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão (33.220.000) (17.112.000) 
7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 122.728.000 118.043.000 
7.06 Vir Adicionado Recebido em Transferência 11.855.000 10.456.000 
7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 8.560.000 6.190.000 
7.06.02 Receitas Financeiras 2.185.000 3.455.000 
7.06.03 Outros 1.110.000 811.000 
7.06.03.01 Aluguéis, royalties e outros 555.000 447.000 
7.06.03.02 Valor adicionado total a distribuir das operações descontinuadas 555.000 364.000 
7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 134.583.000 128.499.000 
7.08 Distribuição do Valor Adicionado 134.583.000 128.499.000 
7.08.01 Pessoal 13.641.000 12.376.000 
7.08.01.01 Remuneração Direta 7.768.000 7.318.000 
7.08.01.02 Benefícios 5.321.000 4.543.000 
7.08.01.03 F.G.T.S. 552.000 515.000 
7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 69.468.000 61.759.000 
7.08.02.01 Federais 55.329.000 47.002.000 
7.08.02.02 Estaduais 14.031.000 14.576.000 
7.08.02.03 Municipais 108.000 181.000 
7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 28.577.000 37.331.000 
7.08.03.01 Juros 22.411.000 12.667.000 
7.08.03.02 Aluguéis 6.166.000 24.664.000 
7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 22.342.000 16.669.000 
7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 1.304.000 652.000 
7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 21.038.000 16.017.000 
7.08.05 Outros 555.000 364.000 
7.08.05.01 Valor adicionado total distribuído das operações descontinuadas 555.000 364.000 
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Ativo 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da 
Conta  

Descrição da Conta Trimestre Atual 
30/06/2019 

Exercício Anterior 
31/12/2018 

1 
1.01 
1.01.01 
1.01.02 
1.01.03 
1.01.04 
1.01.06 
1.01.06.01 
1.01.06.01.01 
1.01.06.01.02 
1.01.08 
1.01.08.01 
1.01.08.03 
1.01.08.03.01 
1.01.08.03.03 
1.02 
1.02.01 
1.02.01.03 
1.02.01.04 
1.02.01.07 
1.02.01.07.01 
1.02.01.07.02 
1.02.01.10 
1.02.01.10.03 
1.02.01.10.04 
1.02.01.10.05 
1.02.02 
1.02.03 
1.02.04 

Ativo Total 
Ativo Circulante 
Caixa e Equivalentes de Caixa 
Aplicações Financeiras 
Contas a Receber 
Estoques 
Tributos a Recuperar 
Tributos Correntes a Recuperar 
Imposto de Renda e Contribuição Social correntes 
Impostos e Contribuições 
Outros Ativos Circulantes 
Ativos Não-Correntes a Venda 
Outros 
Depósitos Vinculados a Class Action 
Outros Ativos 
Ativo Não Circulante 
Ativo Realizável a Longo Prazo 
Aplicações Financeiras Avaliadas ao Custo Amortizado 
Contas a Receber 
Tributos Diferidos 
Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 
Impostos e Contribuições 
Outros Ativos Não Circulantes 
Adiantamento a Fornecedores 
Depósitos Judiciais 
Outros Realizáveis a Longo Prazo 
Investimentos 
Imobilizado 
Intangível 

965.248.000 
181.333.000 

64.052.000 
2.456.000 

15.509.000 
34.238.000 

9.026.000 
9.026.000 
4.854.000 
4.172.000 

56.052.000 
37.635.000 
18.417.000 
10.982.000 

7.435.000 
783.915.000 

81.959.000 
200.000 

18.808.000 
23.495.000 
10.122.000 
13.373.000 
39.456.000 

1.692.000 
28.997.000 
8.767.000 

14.584.000 
677.472.000 

9.900.000 

860.473.000 
143.606.000 

53.854.000 
4.198.000 

22.264.000 
34.822.000 

7.883.000 
7.883.000 
2.863.000 
5.020.000 

20.585.000 
7.540.000 

13.045.000 
7.287.000 
5.758.000 

716.867.000 
85.478.000 

205.000 
21.281.000 
24.101.000 
10.384.000 
13.717.000 
39.891.000 

2.575.000 
26.003.000 
11.313.000 
10.690.000 

609.829.000 
10.870.000 
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DFs Consolidadas / Balanço Patrimonial Passivo 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da Descrição da Conta Trimestre Atual Exercício Anterior 

Conta 30/06/2019 31/12/2018 

2 Passivo Total 965.248.000 860.473.000 

2.01 Passivo Circulante 138.346.000 97.068.000 

2.01.01 Obrigações Sociais e Trabalhistas 6.511.000 6.426.000 

2.01.02 Fornecedores 21.832.000 24.516.000 

2.01.03 Obrigações Fiscais 4.286.000 817.000 

2.01.03.01 Obrigações Fiscais Federais 4.286.000 817.000 

2.01.03.01.01 Imposto de Renda e Contribuição Social a Pagar 4.286.000 817.000 
2.01.04 Empréstimos e Financiamentos 44.380.000 14.296.000 

2.01.04.01 Empréstimos e Financiamentos 21.823.000 14.207.000 
2.01.04.03 Financiamento por Arrendamento 22.557.000 89.000 
2.01.05 Outras Obrigações 24.991.000 30.575.000 
2.01.05.02 Outros 24.991.000 30.575.000 
2.01.05.02.01 Dividendos e JCP a Pagar 1.272.000 4.296.000 
2.01.05.02.04 Outros Impostos e contribuições 12.610.000 13.778.000 
2.01.05.02.05 Acordo com autoridades norte americanas 3.034.000 
2.01.05.02.06 Outras Contas e Despesas a pagar 11.109.000 9.467.000 
2.01.06 Provisões 14.335.000 16.630.000 
2.01.06.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 11.352.000 13.493.000 
2.01.06.01.04 Provisões Cíveis 11.352.000 13.493.000 
2.01.06.02 Outras Provisões 2.983.000 3.137.000 
2.01.06.02.04 Plano de Pensão e de Saúde 2.983.000 3.137.000 
2.01.07 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda e Descontinuados 22.011.000 3.808.000 
2.01.07.01 Passivos sobre Ativos Não-Correntes a Venda 22.011.000 3.808.000 
2.02 Passivo Não Circulante 517.484.000 479.862.000 
2.02.01 Empréstimos e Financiamentos 342.782.000 312.580.000 
2.02.01.01 Empréstimos e Financiamentos 267.609.000 311.954.000 
2.02.01.03 Financiamento por Arrendamento 75.173.000 626.000 
2.02.02 Outras Obrigações 2.089.000 2.139.000 
2.02.02.02 Outros 2.089.000 2.139.000 
2.02.02.02.03 Imposto de renda e contribuição social 2.089.000 2.139.000 
2.02.03 Tributos Diferidos 14.698.000 2.536.000 
2.02.03.01 Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos 14.698.000 2.536.000 
2.02.04 Provisões 157.915.000 162.607.000 
2.02.04.01 Provisões Fiscais Previdenciárias Trabalhistas e Cíveis 11.424.000 15.202.000 
2.02.04.02 Outras Provisões 146.491.000 147.405.000 
2.02.04.02.04 Plano de Pensão e de Saúde 82.394.000 85.012.000 
2.02.04.02.05 Provisão para Desmantelamento de Áreas 58.595.000 58.637.000 
2.02.04.02.06 Outras Provisões 5.502.000 3.756.000 
2.03 Patrimônio Líquido Consolidado 309.418.000 283.543.000 
2.03.01 Capital Social Realizado 205.432.000 205.432.000 
2.03.02 Reservas de Capital 2.458.000 2.458.000 
2.03.04 Reservas de Lucros 116.956.000 95.364.000 
2.03.08 Outros Resultados Abrangentes (21.227.000) (26.029.000) 
2.03.09 Participação dos Acionistas Não Controladores 5.799.000 6.318.000 
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DFs Consolidadas/ Demonstração do Resultado 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Trimestre Atual 
Acumulado do 

Atual Exercício 

Igual Trimestre 
do Exercício 	Acumulado do 

Anterior Exercício Anterior 
Código da 01/04/2019 à 01/01/2019 à 01/04/2018 à 01/01/2018 à 
Conta Descrição da Conta 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2018 
3.01 Receita de Venda de Bens e/ou Serviços 72.567.000 143.423.000 74.828.000 138.402.000 
3.02 Custo dos Bens e/ou Serviços Vendidos (42.357.000) (88.380.000) (44.520.000) (82.838.000) 
3.03 Resultado Bruto 30.210.000 55.043.000 30.308.000 55.564.000 
3.04 Despesas/Receitas Operacionais 9.027.000 (1.780.000) (13.478.000) (20.871.000) 
3.04.01 Despesas com Vendas (3.668.000) (7.069.000) (3.989.000) (7.410.000) 
3.04.02 Despesas Gerais e Administrativas (2.194.000) (4.321.000) (2.008.000) (3.960.000) 
3.04.05 Outras Despesas Operacionais 14.419.000 8.645.000 (7.791.000) (10.323.000) 
3.04.05.01 Tributárias (260.000) (612.000) (338.000) (791.000) 
3.04.05.02 Custo com Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico (572.000) (1.091.000) (592.000) (1.086.000) 
3.04.05.03 Custo Exploratório para Extração de Petróleo e Gás (394.000) (1.048.000) (584.000) (1.026.000) 
3.04.05.05 Outras Despesas/Receitas Operacionais Líquidas 15.645.000 11.396.000 (6.277.000) (7.420.000) 
3.04.06 Resultado de Equivalência Patrimonial 470.000 965.000 310.000 822.000 
3.05 Resultado Antes do Resultado Financeiro e dos Tributos 39.237.000 53.263.000 16.830.000 34.693.000 
3.06 Resultado Financeiro (8.576.000) (16.995.000) (2.944.000) (10.137.000) 
3.06.01 Receitas Financeiras 1.303.000 2.272.000 4.204.000 5.228.000 
3.06.01.01 Receitas Financeiras 1.303.000 2.272.000 4.204.000 5.228.000 
3.06.02 Despesas Financeiras (9.879.000) (19.267.000) (7.148.000) (15.365.000) 
3.06.02.01 Despesas Financeiras (6.240.000) (12.935.000) (5.263.000) (11.019.000) 
3.06.02.02 Variações Monetárias e Cambiais Líquidas (3.639.000) (6.332.000) (1.885.000) (4.346.000) 
3.07 Resultado Antes dos Tributos sobre o Lucro 30.661.000 36.268.000 13.886.000 24.556.000 
3.08 Imposto de Renda e Contribuição Social sobre o Lucro (11.611.000) (13.455.000) (4.458.000) (8.250.000) 
3.08.01 Corrente (6.453.000) (6.830.000) (1.077.000) (2.086.000) 
3.08.02 Diferido (5.158.000) (6.625.000) (3.381.000) (6.164.000) 
3.09 Resultado Líquido das Operações Continuadas 19.050.000 22.813.000 9.428.000 16.306.000 
3.10 Resultado Líquido de Operações Descontinuadas 302.000 779.000 263.000 510.000 
3.10.01 Lucro/Prejuízo Líquido das Operações Descontinuadas 302.000 779.000 263.000 510.000 
3.11 Lucro/Prejuízo Consolidado do Período 19.352.000 23.592.000 9.691.000 16.816.000 
3.11.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 18.866.000 22.897.000 10.072.000 17.033.000 
3.11.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 486.000 695.000 (381.000) (217.000) 
3.99 Lucro por Ação - (Reais / Ação) 
3.99.01 Lucro Básico por Ação 
3.99.01.01 ON 1,45000 1,76000 0,77000 1,31000 
3.99.01.02 PN 1,45000 1,76000 0,77000 1,31000 
3.99.02 Lucro Diluído por Ação 
3.99.02.01 ON 1,45000 1,76000 0,77000 1,31000 
3.99.02.02 PN 1,45000 1,76000 0,77000 1,31000 
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DFs Consolidadas / Demonstração do Resultado Abrangente 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Trimestre Atual 
Acumulado do 

Atual Exercício 

Igual Trimestre 
do Exercício 	Acumulado do 

Anterior Exercício Anterior 
Código da 01/04/2019 à 01/01/2019 à 01/04/2018 à 01/01/2018 à 
Conta Descrição da Conta 30/06/2019 30/06/2019 30/06/2018 30/06/2018 
4.01 Lucro Líquido Consolidado do Período 19.352.000 23.592.000 9.691.000 16.816.000 
4.02 Outros Resultados Abrangentes 3.346.000 4.768.000 1.109.000 3.225.000 
4.02.01 Ganhos (perdas) atuariais - plano de pensão e saúde 4.000 4.000 
4.02.03 Ajustes acumulados de conversão (2.341.000) (1.290.000) 20.291.000 21.186.000 
4.02.04 Resultados não realizados com títulos patrimoniais mensurados a valor justo reconhecidos no PL (3.000) (5.000) (14.000) (16.000) 
4.02.07 Resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa reconhecidos no PL 5.946.000 3.538.000 (30.589.000) (31.688.000) 
4.02.08 Hedge de fluxo de caixa transferido para o resultado 2.900.000 5.747.000 2.846.000 5.507.000 
4.02.09 IR e CSLL diferidos s/ Resultados não realizados com hedge de fluxo de caixa (3.008.000) (3.157.000) 9.433.000 8.902.000 
4.02.10 Equivalência patrimonial sobre outros resultados abrangentes em Investidas (152.000) (69.000) (858.000) (666.000) 
4.03 Resultado Abrangente Consolidado do Período 22.698.000 28.360.000 10.800.000 20.041.000 
4.03.01 Atribuído a Sócios da Empresa Controladora 22.264.000 27.698.000 10.828.000 19.862.000 
4.03.02 Atribuído a Sócios Não Controladores 434.000 662.000 (28.000) 179.000 
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 01/01/2019 a 30/06/2019 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da 
Conta Descrição da Conta 

Capital Social 
Integralizado 

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas 

e Ações em 
Tesouraria Reservas de Lucro 

Lucros ou Prejuízos 
Acumulados 

Outros Resultados 
Abrangentes 

Participação dos Não 
Patrimônio Líquido 	Controladores 

Patrimônio Líquido 
Consolidado 

5.01 Saldos Iniciais 205.432.000 2.674.000 95.148.000 (26.029.000) 277.225.000 6.318.000 283.543.000 
5.03 Saldos Iniciais Ajustados 205.432.000 2.674.000 95.148.000 (26.029.000) 277.225.000 6.318.000 283.543.000 
5.04 Transações de Capital com os Sócios (1.305.000) 1.000 (1.304.000) (1.181.000) (2.485.000) 
5.04.06 Dividendos (825.000) (825.000) 
5.04.07 Juros sobre Capital Próprio (1.304.000) (1.304.000) (1.304.000) 
5.04.08 Mudança de participação em controladas (356.000) (356.000) 
5.04.09 Realização do Custo Atribuído (1.000) 1.000 
5.05 Resultado Abrangente Total 22.897.000 4.801.000 27.698.000 662.000 28.360.000 
5.05.01 Lucro Líquido do Período 22.897.000 22.897.000 695.000 23.592.000 
5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 4.801.000 4.801.000 (33.000) 4.768.000 
5.07 Saldos Finais 205.432.000 2.674.000 95.148.000 21.592.000 (21.227.000) 303.619.000 5.799.000 309.418.000 
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DFs Consolidadas / Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido - 01/01/2018 a 30/06/2018 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da 
Conta Descrição da Conta 

Capital Social 
integralizado 

Reservas de Capital, 
Opções Outorgadas 

e Ações em 
Tesouraria Reservas de Lucro 

Lucros ou Prejuízos 
Acumulados 

Outros Resultados 
Abrangentes 

Participação dos não 
Patrimônio Líquido 	Controladores 

Patrimônio Líquido 
Consolidado 

5.01 Saldos Iniciais 205.432.000 2.673.000 77.148.000 (21.268.000) 263.985.000 5.624.000 269.609.000 
5.02 Ajustes de Exercícios Anteriores (989.000) (67.000) (1.056.000) (51.000) (1.107.000) 
5.03 Saldos Iniciais Ajustados 205.432.000 2.673.000 77.148.000 (989.000) (21.335.000) 262.929.000 5.573.000 268.502.000 
5.04 Transações de Capital com os Sócios (647.000) (5.000) (652.000) (443.000) (1.095.000) 
5.04.06 Dividendos (420.000) (420.000) 
5.04.07 Juros sobre Capital Próprio (652.000) (652.000) (652.000) 
5.04.08 Transação de Capital (23.000) (23.000) 
5.04.09 Realização do Custo Atribuído 5.000 (5.000) 
5.05 Resultado Abrangente Total 17.033.000 2.829.000 19.862.000 179.000 20.041.000 
5.05.01 Lucro Líquido do Período 17.033.000 17.033.000 (217.000) 16.816.000 
5.05.02 Outros Resultados Abrangentes 2.829.000 2.829.000 396.000 3.225.000 
5.07 Saldos Finais 205.432.000 2.673.000 77.148.000 15.397.000 (18.511.000) 282.139.000 5.309.000 287.448.000 
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DFs Consolidadas / Demonstração do Fluxo de Caixa 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da 
Conta 

Descrição da Conta Acumulado do 
Atual Exercício 

Acumulado do 
Exercício Anterior 

01/01/2019 à 01/01/2018 à 
30/06/2019 30/06/2018 

6.01 
6.01.01 

Caixa Líquido Atividades Operacionais 
Caixa Gerado nas Operações 

38.249.000 
57.769.000 

47.813.000 
57.522.000 

6.01.01.01 Lucro (Prejuízo) do Exercício 23.592.000 16.816.000 
6.01.01.02 Despesa atuarial de planos de pensão e saúde 4.114.000 3.664.000 
6.01.01.03 Resultado de Participações em Investimentos (965.000) (822.000) 
6.01.01.04 Depreciação, Depleção e Amortização 28.572.000 21.807.000 
6.01.01.05 Perda na Recuperação de Ativos - Impairment 81.000 (119.000) 
6.01.01.06 Baixa de Poços Secos 243.000 232.000 
6.01.01.07 Resultado com alienações e baixa de ativos (19.746.000) (2.113.000) 
6.01.01.08 Variações cambiais,monetárias e encargos financeiros não realizados e outras 16.357.000 15.068.000 
6.01.01.09 Imposto de Renda e Contrib. Soc. Dif. Líquidos 6.625.000 820.000 
6.01.01.10 Perdas de crédito esperadas 146.000 1.433.000 
6.01.01.11 Ajuste ao valor de mercado dos estoques (32.000) 55.000 
6.01.01.12 Realização do ajuste acumulado de conversão e outros resultados abrangentes 127.000 
6.01.01.13 Revisão e atualização financeira de desmantelamento de áreas 1.577.000 1.191.000 
6.01.01.15 Ganhos/perdas na remensuração - Participações societárias (2.143.000) 
6.01.01.17 Resultado das operações descontinuadas (779.000) (510.000) 
6.01.02 Variações nos Ativos e Passivos (19.520.000) (9.709.000) 
6.01.02.01 Contas a Receber 3.982.000 (5.068.000) 
6.01.02.02 Estoques (2.478.000) (6.678.000) 
6.01.02.03 Depósitos judiciais (4.155.000) (3.953.000) 
6.01.02.04 Depósitos vinculados a Class Action (3.693.000) (3.611.000) 
6.01.02.05 Outros Ativos (3.523.000) 4.179.000 
6.01.02.06 Fornecedores (3.211.000) 1.163.000 
6.01.02.07 Impostos, Taxas e Contribuições 4.025.000 6.457.000 
6.01.02.08 Planos de Pensão e de Saúde (1.911.000) (1.787.000) 
6.01.02.09 Provisão para processos judiciais (4.685.000) 2.042.000 
6.01.02.10 Salários, férias, encargos e participações 475.000 1.585.000 
6.01.02.11 Imposto de Renda e Contribuição Social Pagos (2.360.000) (3.713.000) 
6.01.02.12 Outros Passivos (2.944.000) (1.328.000) 
6.01.02.13 Operações descontinuadas-Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais 958.000 1.003.000 
6.02 Caixa Líquido Atividades de Investimento 26.536.000 932.000 
6.02.01 Aquisições de Imobilizados e Intangíveis (13.964.000) (19.851.000) 
6.02.02 (Adições) Redução em Investimentos (41.000) (97.000) 
6.02.03 Recebimentos pela venda de ativos (Desinvestimentos) 35.688.000 16.878.000 
6.02.04 Investimentos em Títulos e Valores Mobiliários 1.868.000 2.233.000 
6.02.05 Dividendos Recebidos 

Operações 	descontinuadas-Recursos 	líquidos 	gerados(utilizados) 	nas 	atividades de 
3.183.000 1.673.000 

6.02.06 investimentos (198.000) 96.000 
6.03 Caixa Líquido Atividades de Financiamento (51.701.000) (65.998.000) 
6.03.01 Participação de acionistas não controladores (356.000) (289.000) 
6.03.02 Captações 17.882.000 27.155.000 
6.03.03 Amortizações de Principal (45.397.000) (81.392.000) 
6.03.04 Amortizações de Juros (8.974.000) (10.339.000) 
6.03.05 Dividendos Pagos a Acionistas (3.944.000) (595.000) 
6.03.06 Dividendos Pagos a Acionistas não controladores (337.000) (308.000) 
6.03.08 Amortizações de arrendamentos mercantis 

Operações 	descontinuadas-Recursos 	líquidos 	gerados(utilizados) 	pelas 	atividades de 
(8.643.000) 

6.03.09 financiamentos (1.932.000) (230.000) 
6.04 Variação Cambial s/ Caixa e Equivalentes (1.001.000) 8.295.000 
6.05 Aumento (Redução) de Caixa e Equivalentes 12.083.000 (8.958.000) 
6.05.01 Saldo Inicial de Caixa e Equivalentes 53.854.000 74.494.000 
6.05.02 Saldo Final de Caixa e Equivalentes 65.937.000 65.536.000 
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DFs Consolidadas / Demonstração do Valor Adicionado 
PETROBRAS 
(Reais mil) 

Código da Descrição da Conta Acumulado do Acumulado do 
Conta Atual Exercício Exercício Anterior 

01/01/2019 à 01/01/2018 à 
30/06/2019 30/06/2018 

7.01 Receitas 227.046.000 209.830.000 
7.01.01 Vendas de Mercadorias, Produtos e Serviços 187.556.000 184.171.000 
7.01.02 Outras Receitas 24.268.000 4.805.000 
7.01.03 Receitas refs. à Construção de Ativos Próprios 15.368.000 22.287.000 
7.01.04 Provisão/Reversão de Crêds. Liquidação Duvidosa (146.000) (1.433.000) 
7.02 Insumos Adquiridos de Terceiros (64.081.000) (66.233.000) 
7.02.01 Custos Prods., Mercs. e Serva. Vendidos (30.251.000) (29.147.000) 
7.02.02 Materiais, Energia, Servs. de Terceiros e Outros (21.285.000) (26375.000) 
7.02.03 Perda/Recuperação de Valores Ativos (81.000) 119.000 
7.02.04 Outros (12.464.000) (10.830.000) 
7.02.04.01 Créditos Fiscais sobre lnsumos adquiridos de terceiros (12.496.000) (10.775.000) 
7.02.04.02 Ajuste Ao Valor De Mercado Dos Estoques 32.000 (55.000) 
7.03 Valor Adicionado Bruto 162.965.000 143.597.000 
7.04 Retenções (31.239.000) (21.807.000) 
7.04.01 Depreciação, Amortização e Exaustão (31.239.000) (21.807.000) 
7.05 Valor Adicionado Líquido Produzido 131.726.000 121.790.000 
7.06 Vir Adicionado Recebido em Transferência 15.500.000 17.744.000 
7.06.01 Resultado de Equivalência Patrimonial 965.000 822.000 
7.06.02 Receitas Financeiras 2.272.000 5.228.000 
7.06.03 Outros 12.263.000 11.694.000 
7.06.03.01 Aluguéis, royalties e outros 409.000 27.000 
7.06.03.02 Valor adicionado total a distribuir das operações descontinuadas 11.854.000 11.667.000 
7.07 Valor Adicionado Total a Distribuir 147.226.000 139.534.000 
7.08 Distribuição do Valor Adicionado 147.226.000 139.534.000 
7.08.01 Pessoal 15.660.000 14.176.000 
7.08.01.01 Remuneração Direta 9.336.000 8.772.000 
7.08.01.02 Benefícios 5.718.000 4.839.000 
7.08.01.03 F.G.T.S. 606.000 565.000 
7.08.02 Impostos, Taxas e Contribuições 71.497.000 65.822.000 
7.08.02.01 Federais 56.552.000 50.291.000 
7.08.02.02 Estaduais 14.632.000 15.171.000 
7.08.02.03 Municipais 313.000 360.000 
7.08.03 Remuneração de Capitais de Terceiros 25.402.000 31.563.000 
7.08.03.01 Juros 21.934.000 18.735.000 
7.08.03.02 Aluguéis 3.468.000 12.828.000 
7.08.04 Remuneração de Capitais Próprios 22.813.000 16.306.000 
7.08.04.01 Juros sobre o Capital Próprio 1.304.000 652.000 
7.08.04.03 Lucros Retidos / Prejuízo do Período 21.038.000 15.871.000 
7.08.04.04 Part. Não Controladores nos Lucros Retidos 471.000 (217.000) 
7.08.05 Outros 11.854.000 11.667.000 
7.08.05.01 Valor adicionado total a distribuído das operações descontinuadas 11.854.000 11.667.000 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

1. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras intermediárias 

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 consolidadas, 
que no entendimento da administração proporcionam uma visão abrangente da posição patrimonial e financeira da 
companhia e do desempenho de suas operações, complementadas por algumas informações individuais da 
controladora. Portanto, tais informações contábeis devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras 
anuais da companhia do exercício findo em 31 de dezembro de 2018, que contemplam o conjunto completo de notas 
explicativas. 

As informações contábeis intermediárias consolidadas e individuais da companhia foram preparadas e estão 
apresentadas de acordo com IAS 34 lnterim Financial Reporting (Pronunciamento Técnico - CPC 21 R1 — 
Demonstrações Intermediárias) de acordo com os International Financial Reporting Standards (IFRS) emitidos pelo 
International Accounting Standards Board (IASB) e também em conformidade com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC) que foram aprovadas pela Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, estão sendo 
evidenciadas, e correspondem às utilizadas na gestão da Administração da companhia. 

A companhia adotou a partir de 1° de janeiro de 2019, os requerimentos contidos no Pronunciamento Técnico CPC 
06(R2) — Operações de Arrendamento Mercantil, análogo ao IFRS 16 — Leases, e a Interpretação Técnica ICPC 22 - 
Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro, análoga ao IFRIC 23 — Uncertainty over Income Tax Treatments. 
As mudanças nas políticas contábeis significativas estão descritas na Nota 3. 

Em maio de 2019, o Conselho de Administração aprovou o modelo de venda adicional de sua participação na Petrobras 
Distribuidora S.A (BR) por meio de uma oferta pública secundária de ações (follow-on) e, em junho de 2019, o 
prospecto preliminar foi submetido à ANBIMA (primeiro arquivamento). Após a ocorrência desses eventos, a 
companhia avaliou que, em 30 de junho de 2019, foram atendidas as condições para o investimento ser classificado 
como 'mantido para venda', conforme requerimentos contidos no Pronunciamento Técnico CPC 31 — Ativos não 
Correntes Mantidos para Venda e Operações Descontinuadas, análogo ao IFRS 5 - Non-current Assets Held for Sale 
and Discontinued Operations. Além de ser classificado como 'mantido para venda', o investimento foi considerado 
como uma 'operação descontinuada', conforme previsto no Pronunciamento Técnico CPC 31, por ser um componente 
da companhia que representa uma importante linha separada de negócios. As demonstrações do resultado e do fluxo 
de caixa consolidado, referentes ao trimestre e semestre findos em 30 de junho de 2019, apresentam os resultados e 
os fluxos de caixa das atividades operacionais, de investimento e de financiamento da BR em linhas separadas, como 
resultado líquido de operações descontinuadas. As demonstrações do valor adicionado referentes ao trimestre e 
semestre findos em 30 de junho de 2019, apresentam o valor total adicionado a distribuir e valor total adicionado 
distribuído da BR em linhas separadas, como valor adicionado total a distribuir e valor total adicionado distribuído das 
operações descontinuadas. Nessas mesmas demonstrações, a informação comparativa referente ao trimestre e 
semestre findos em 30 de junho de 2018 foi reapresentada, conforme requerimentos do Pronunciamento Técnico CPC 
31. 

O Conselho de Administração da companhia, em reunião realizada em 1° de agosto de 2019, autorizou a divulgação 
destas informações trimestrais. 

2. "Operação Lava Jato" e seus reflexos na companhia 

Na preparação das demonstrações financeiras do período findo em 30 de junho de 2019, a companhia considerou 
todas as informações disponíveis e monitorou as investigações da "Operação Lava Jato", não tendo sido identificadas 
novas informações que alterassem a baixa de gastos adicionais capitalizados indevidamente que fora reconhecida no 
terceiro trimestre de 2014, ou impactasse de forma relevante a metodologia adotada pela companhia. A Petrobras 
continuará monitorando as investigações para obter informações adicionais e avaliar seu potencial impacto sobre os 
ajustes realizados. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

No decorrer do segundo trimestre de 2019, foi reconhecido, em decorrência de acordos de leniência e acordos de 
colaboração, o ressarcimento de R$ 309. Estes recursos estão apresentados como outras receitas operacionais e 
somam-se ao montante de R$ 3277 reconhecidos em períodos anteriores. 

2.1. Investigações envolvendo a companhia 

Em 27 de setembro de 2018, a Petrobras divulgou o fechamento de acordos para encerramento das investigações da 
Securities and Exchange Commission - SEC e do U.S. Department of Justice - DoJ, relacionados aos controles 
internos, registros contábeis e demonstrações financeiras da companhia, durante o período de 2003 a 2012. 

Os acordos encerraram completamente as investigações das autoridades norte-americanas e estabeleceram 
pagamentos de US$ 85,3 milhões ao DoJ e US$ 85,3 milhões à SEC. Adicionalmente, reconheceram a destinação de 
US$ 682,6 milhões às autoridades brasileiras. Assim, o montante de US$ 853,2 milhões (R$ 3.536) foi registrado em 
outras despesas operacionais no terceiro trimestre de 2018. A Petrobras pagou, em outubro de 2018, US$ 85,3 
milhões ao DoJ, depositou, em janeiro de 2019, US$ 682,6 milhões destinados às autoridades brasileiras, e, em março 
de 2019 pagou os últimos US$ 85,3 milhões destinados à SEC. 

Os acordos atenderam aos melhores interesses da Petrobras e de seus acionistas e puseram fim a incertezas, ônus e 
custos associados a potenciais litígios nos Estados Unidos. 

Em 30 de maio de 2019, a Petrobras foi contatada pela U.S. Comnnodity Futures Trading Commission — CFTC com 
pedidos de informação sobre as atividades de trading que são objeto de investigação na Operação Lava Jato. A 
Petrobras continuará cooperando com as autoridades, incluindo a CFTC, com relação a qualquer apuração, reforçando 
seu compromisso com a integridade e transparência. 

3. 	Sumário das principais práticas contábeis 

As práticas contábeis e os métodos de cálculo utilizados na preparação dessas informações trimestrais consolidadas 
são os mesmos adotados na preparação das demonstrações financeiras anuais da companhia do exercício findo em 31 
de dezembro de 2018, exceto pela adoção, do pronunciamento IFRS 16 Leases e da interpretação IFRIC 23 Uncertainty 
over Incarne Tax Treatments que entraram em vigor a partir de 1° de janeiro de 2019. 

3.1. IFRS 16— Leases 1 CPC 06 (R2) — Operações Arrendamento Mercantil 

O IFRS 16 contém princípios para a identificação, o reconhecimento, a mensuração, a apresentação e a divulgação de 
arrendamentos mercantis, tanto por parte de arrendatários como de arrendadores. 

Dentre as mudanças para arrendatários, o IFRS 16 eliminou a classificação entre arrendamentos mercantis financeiros 
e operacionais, passando a existir um único modelo nos quais todos os arrendamentos mercantis resultam no 
reconhecimento de ativos referentes aos direitos de uso dos ativos arrendados e um passivo de arrendamento. 

Com a adoção do IFRS 16, a companhia deixa de reconhecer custos e despesas operacionais oriundas de contratos de 
arrendamento mercantis operacionais e passa a reconhecer em sua demonstração de resultado: (i) os efeitos da 
depreciação dos direitos de uso dos ativos arrendados; e (ii) a despesa financeira e a variação cambial apuradas com 
base nos passivos financeiros dos contratos de arrendamento mercantil. Os efeitos apropriados no resultado do 
exercício estão apresentados nas notas explicativas 9, 14 e 25. 

A companhia adotou a isenção no reconhecimento de arrendamentos de curto prazo (prazo de 12 meses ou menos), 
sendo os pagamentos de arrendamento associados a esses contratos reconhecidos como despesa do exercício ao 
longo do prazo do contrato. 

Na demonstração dos fluxos de caixa, os pagamentos de arrendamentos que anteriormente eram apresentados como 
fluxos de caixa das atividades operacionais passaram a ser apresentados como fluxos de caixa de financiamento, 
representando os pagamentos dos passivos de arrendamento. Contudo, essa alteração não gerou impactos na 
posição líquida do Fluxo de Caixa da companhia. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

, 	 
A companhia não adotou a isenção no reconhecimento para arrendamentos cujo ativo subjacente é de baixo valor. 

A companhia, para fins de adoção inicial, adotou o método de abordagem de efeito cumulativo, não reapresentando 
suas demonstrações financeiras de períodos anteriores, aplicando os seguintes expedientes: 

• o pronunciamento aos contratos que foram anteriormente identificados como arrendamento mercantil 
operacional conforme nota explicativa 18.2 — Pagamentos mínimos de arrendamento mercantil operacional de 31 
de dezembro de 2018; 

• o passivo de arrendamento foi mensurado pelo valor presente dos pagamentos de arrendamentos remanescentes, 
líquidos de impostos recuperáveis, quando aplicável, descontados utilizando a taxa incremental sobre empréstimo 
da companhia na data da adoção inicial; 

• o ativo de direito de uso foi reconhecido com base no valor do passivo de arrendamento, ajustado por qualquer 
pagamento de arrendamento antecipado ou acumulado referente a esse arrendamento, reconhecido no balanço 
patrimonial imediatamente antes da data da adoção inicial. Não foram considerados na mensuração do direito de 
uso na data da adoção inicial, os custos diretos iniciais. 

As variações cambiais oriundas do saldo de passivos de arrendamento denominados em dólares norte-americanos 
foram designadas como instrumentos de proteção de relações de hedge de fluxo de caixa. As relações foram 
estabelecidas em função das relações de hedge entre as variações cambiais de "exportações futuras altamente 
prováveis" (item protegido) e as variações cambiais dos contratos referentes aos passivos de arrendamento. 

Apresentação 

Em 1° de janeiro de 2019, a companhia reconheceu o valor de R$ 102.970 nos saldos de ativo imobilizado e no passivo 
de arrendamento em virtude da mensuração dos ativos de direito de uso ser equivalente ao passivo de arrendamento; 
tais mudanças não impactaram o seu patrimônio líquido. Os ativos de direito de uso apresentados no ativo 
imobilizado, representam principalmente os seguintes ativos subjacentes: arrendamentos de unidades de produção 
de petróleo e gás natural, embarcações, terrenos e edificações, helicópteros, sondas de perfuração e outros 
equipamentos de exploração e produção. Os passivos de arrendamento estão sendo apresentados em linha própria 
nas demonstrações financeiras da companhia. 

Ativos de direito de uso 
Unidades de produção de petróleo e gás natural 	 50.083 
Embarcações 	 46.481 
Terrenos e edificações 	 3.917 
Outros 	 2.489 

102.970 

Em relação aos arrendamentos operacionais divulgados em 31 de dezembro de 2018, houve reconciliação para os 
requerimentos do IFRS 16, conforme tabela a seguir: 

Compromisso de arrendamento operacional em 31 de dezembro de 2018 369.574 
Compromissos relacionados a arrendamentos ainda não iniciados (212.435) 
Efeito do desconto (38.669) 
Arrendamento de curturazo e outros (15.500) 
Adoção inicial 102.970 
Leasing financeiro (IAS 17 / CPC 06) incluído no balanço de 31 de dezembro de 2018 715 

Passivo de arrendamento em l° de Janeiro de 2019 103.685 

Durante o primeiro semestre de 2019, a demonstração de fluxo de caixa da companhia foi impactada por uma 
mudança dos recursos líquidos utilizados em atividades operacionais de R$ 8.784 para os recursos líquidos utilizados 
pelas atividades de financiamento. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Estimativas e julgamentos relevantes 

Considerando que a companhia adotou o método de abordagem de efeito cumulativo, os passivos de arrendamento 
foram mensurados ao valor presente dos pagamentos de arrendamento remanescentes, utilizando como taxas de 
desconto, taxas incrementais sobre empréstimos da companhia na data de adoção inicial, determinadas 
principalmente pelas taxas de captação corporativa (obtidas pelos rendimentos -yields- dos Bonds emitidos pela 

companhia), ajustadas por prazo, moeda, ambiente econômico do país de operação da arrendatária e efeitos de 
garantias similares. 

A taxa média de juros incremental dos passivos de arrendamento na adoção inicial foi de 6,06%. 

Outras questões relevantes 

A adoção desse pronunciamento não ocasionou alterações nas práticas de negócio da companhia e não houve a 
necessidade renegociação de cláusulas restritivas (covenants) existentes nos contratos de financiamentos, pois o 
aumento do passivo não alterou os índices requeridos nas referidas cláusulas. 

3.2. IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments I ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de 
Tributos sobre o Lucro 

O IFRIC 23 esclarece como aplicar os requisitos de reconhecimento e mensuração no IAS 12 quando há incerteza sobre 
os tratamentos de tributos sobre o lucro. Não foram identificados impactos materiais na adoção do IFRIC 23. 

4. 	Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários 

4.1. Caixa e bancos 

Incluem numerário em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto prazo com alta 
liquidez, vencíveis em até três meses, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. 

30.06.2019 
Consolidado 

31.12.2018 
Caixa e bancos 772 3.344 

Aplicações financeiras de curto prazo 
- No País 

Fundos de investimentos Dl e operações compromissadas 18.707 7.266 

Outros fundos de investimentos 35 45 
18.742 7.311 

- No exterior 
Time deposits 8.515 14.812 

Auto Invest e contas remuneradas 32.506 25.992 

Outras aplicações financeiras 3.517 2.395 
44.538 43.199 

Total das aplicações financeiras de curto prazo 63.280 50.510 

Total de caixa e equivalentes de caixa 64.052 53.854 

Os fundos de investimentos no país têm seus recursos aplicados em títulos públicos federais brasileiros e em 
operações 'astreadas em títulos públicos (compromissadas), cujos prazos de vencimentos são de até três meses 
contados a partir da data de aquisição. As aplicações no exterior são compostas por time deposits com prazos de até 
três meses contados a partir da data de aquisição, por outras aplicações em contas remuneradas com liquidez diária e 
outros instrumentos de renda fixa de curto prazo. 

Em 30 de junho de 2019, a companhia classificou os ativos e passivos da Petrobras Distribuidora (BR) como "mantidos 
para venda" em seu balanço patrimonial consolidado, o que inclui o saldo de caixa e equivalente de caixa no montante 
de R$1.885. Não obstante, tal montante compõe o saldo de caixa e equivalente de caixa apresentado na demonstração 
dos fluxos de caixa consolidados em 30 de junho de 2019, uma vez que a BR permanecia sob o controle da companhia. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

4.2. Títulos e valores mobiliários 

30.06.2019 31.12.2018 
Valor justo por meio do resultado 2.456 4.198 
Valor justo por meio de outros resultados abrangentes 22 30 
Custo amortizado 178 175 
Total 2.656 4.403 
Circulante 2.456 4.198 
Não circulante 200 205 

Os títulos classificados como valor justo por meio de resultado referem-se principalmente a investimentos em títulos 
públicos federais brasileiros. Estes investimentos financeiros possuem prazos de vencimento superiores a três meses 
e, em sua maioria, são apresentados no ativo circulante em função da expectativa de realização ou vencimento no 
curto prazo. 

5. 	Contas a receber 

5.1. Contas a receber, líquidas 

Recebíveis de contratos com clientes 
Terceiros 
Partes relacionadas 

Investidas (nota explicativa 15.6) 
Recebíveis do setor elétrico (nota explicativa 5.4) (*) 

30.06.2019 

16.953 

2.594 
15.193 

Consolidado 
31.12.2018 

25.629 

2.641 
17.051 

Subtotal 34.740 45.321 
Outros contas a receber 

Terceiros 
Recebíveis por desinvestimento " 5.131 5.020 
Arrendamento mercantil financeiro 1.907 2.011 
Outras 4.435 5.134 

Partes relacionadas 
Subvenção de Diesel (nota explicativa 15.6) - 1.550 
Contas petróleo e álcool - créditos junto ao Governo Federal (nota explicativa 15.6) 1.209 1.191 

Subtotal 12.682 14.906 
Total do contas a receber 47.422 60.227 
Perdas de crédito esperadas (PCE) - Terceiros (9.737) (13.137) 
Perdas de crédito esperadas (PCE) - Partes Relacionadas (3.368) (3.545) 
Total do contas a receber, líquidas 34317 43.545 
Circulante 15.509 22.264 
Não circulante 18.808 21.281 

(*) Inclui o valor de R$ 746 em 30 de junho de 2019 (R$ 770 em 31 de dezembro de 2018) referente a arrendamento mercantil financeiro a receber com empresa AME. 
(-)Refere-se a valores a receber do desinvestimento na Nova Transportadora do Sudeste e parcela contingente de Roncador 

O valor a receber referente ao programa de subvenção econômica ã comercialização do óleo do diesel no território 
nacional, estabelecido pelo Governo Federal no decorrer de 2018, foi recebido até fevereiro de 2019. 

As contas a receber estão classificadas na categoria de custo amortizado, exceto por determinados recebíveis com 
formação de preço final após a transferência de controle dos produtos dependente da variação do valor da 
commodity, classificados na categoria valor justo por meio do resultado, cujo valor em 30 de junho de 2019 totalizou 
R$ 551. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 
_ 

5.2. Aging do Contas a receber - Terceiros 

Contas a 
receber 

30.06.2019 

PCE 
Contas a 
receber 

Consolidado 
31.12.2018 

PCE 

A vencer 17.632 (1.415) 22.718 (1.394) 

Vencidos: 
Até 3 meses 715 (36) 1.876 (211) 

De 3 a 6 meses 212 (49) 135 (47) 

De 6 a 12 meses 462 (84) 186 (78) 

Acima de 12 meses 9.405 (8.153) 12.879 (11.407) 

Total 28.426 (9.737) 37.794 (13.137) 

5.3. 	Movimentação das perdas de crédito esperadas - PCE 

Consolidado 
30.06.2019 31.12.2018 

Saldo inicial 16.682 19.667 

Adoção inicial IFRS 9 405 

Adições 251 322 

Baixas (366) (4.540) 

Transferência de ativos mantidos para venda (3.391) 21 

Ajuste Acumulado de Conversão (71) 807 

Saldo final 13.105 16.682 
Circulante 4.333 6.645 

Não circulante 8.772 10.037 

Em 2018, as baixas de R$ 4.540 refletem principalmente os efeitos dos acordos assinados com a Eletrobras (CCD 
2018), conforme nota explicativa 8.4 de 31 de dezembro de 2018. 

5.4. Contas a receber Setor Elétrico (Sistema Isolado de Energia) 

Setor Elétrico (Sistema Isolado de Energia) 

Recebíveis 
fora do escopo 

dos CCDs CCD 2014 
Arrendamento 

CCD 2018 	mercantil Outros 

Consolidado 

Total 
Contas a Receber 5.224 9.919 2.862 770 3 18.778 
PCE (4.580) (20) (3) (3) (4.606) 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 644 9.899 2.859 770 ~ 14.172 
Faturamentos 1.997 - 1.997 
Recebimento (1.776) (929) (1.077) (68) (3) (3.853) 
Juros 34 263 93 44 434 
Desreconhecimento de recebíveis (292) - (292) 
Acordos assinados em 2018 846 - - 846 
(Constituição) reversão de PCE (43) 4 1 (30) 3 (65) 
Baixa de PCE 241 - 241 
Transferência para ativos mantidos para venda (23) (90) (785) (898) 
Saldo em 30 de junho de 2019 782 9.147 1.937 716 _ 12.582 
Contas a Receber 4.179 9.163 1.938 746 16.026 
PCE (3.397) (16) (1) (30) (3.444) 
Saldo em 30 de junho de 2019 782 9.147 1.937 716 12.582 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Partes Relacionadas 

Contas a 
Receber PCE Total 

Eletrobras 14.295 (3.208) 11.087 
Amazonas Geração e Transmissão - AmGT 898 (160) 738 

15.193 (3.368) 11.825 
Terceiros 

Cia de Gás do Amazonas - CIGÁS 757 (18) 739 
Cia de Eletricidade do Amapá - CEA 57 (57) 
Outros 19 (1) 18 

833 (76) 757 
Saldo em 30 de junho de 2019 16.026 (3.444) 12.582 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 18.778 (4.606) 14.172 

Com a conclusão do processo de privatização das Distribuidoras do Sistema Eletrobras, todas as condições 
precedentes previstas nos Instrumentos de Assunção de Dívida — IADs firmados entre as Distribuidoras e Petrobras 
foram atendidas e, com isso, a Eletrobras passou à condição de devedora de todos os valores em questão. Há exceção 
do IAD assinado em 3 de dezembro de 2018 e seus aditivos que abrange parte dos valores inadimplidos pela 
Amazonas Distribuidora — AmE no âmbito dos Contratos de Fornecimento de gás, que apesar de estar hoje sob a 
responsabilidade de pagamento da Distribuidora privatizada, conta com Garantia Fidejussória da Eletrobras (Fiança 
Corporativa). 

Em relação a privatização da Amazonas Distribuidora S.A. - AmE, a própria AmE apresentou proposta de garantia para 
suportar as dívidas que remanesceram em favor da Petrobras Distribuidora — BR, porém não foi aceita, por entender 
que não há elementos que evidenciam sua higidez. O Consórcio vencedor formado pelas empresas Oliveira Energia 
Geração e Serviços Ltda e ATEMS Distribuidora de Petróleo S.A, até o momento não apresentou nenhuma proposta e 
desta forma, os impactos oriundos desse processo não foram reconhecidos no decorrer do segundo trimestre de 2019 
e as negociações para obtenção das referidas garantias para os recebíveis renegociados continuam em andamento. 

Com a privatização das Distribuidoras e a celebração dos IADs, a Eletrobras passou a condição de devedora dos 
recebíveis e o processo de constituição das garantias pela Eletrobras encontram-se em andamento. Nesse contexto, a 
avaliação de risco para fins de constituição de perda de crédito esperadas — PCE está sendo realizada com base no 
risco de crédito da Eletrobras. A Eletrobras, no âmbito dos parcelamentos assumidos, quanto a Amazonas Geração e 
Transmissão — AmGT, responsável pelos novos contratos de fornecimento de gás, apresentam-se adimplentes. 

Em 30 de junho de 2019, o valor de R$ 898 referente aos recebíveis da BR foram transferidos para ativos mantidos 
para venda, conforme na nota explicativa 7. 

6. 	Estoques 

30.06.2019 
Consolidado 

31.12.2018 
Petróleo 17.410 16.081 
Derivados de petróleo 9.216 10.686 
Intermediários 2.340 2.364 
Gás Natural e GNL (1  575 474 
Biocombustíveis 94 582 
Fertilizantes 158 300 
Total de produtos 29.793 30.487 
Materiais, suprimentos e outros 4.445 4.335 
Total 34.238 34.822 

GNL - Gás Natural Liquefeito 

Os estoques consolidados são apresentados deduzidos de provisão, para ajuste ao seu valor realizável líquido, sendo 
estes ajustes decorrentes, principalmente, de oscilações nas cotações internacionais do petróleo e seus derivados e 
quando constituídos são reconhecidos no resultado do exercício como custos dos produtos e serviços vendidos. No 
período de janeiro a junho de 2019, houve reversão da provisão de R$ 32 (constituição de R$ 55, no período de janeiro 
a junho de 2018). 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Em 30 de junho de 2019, a companhia possuía um volume de estoque de petróleo e/ou derivados dado como garantia 
dos Termos de Compromisso Financeiro - TCF, assinados em 2008 com a Petros, sem mudanças relevantes em relação 
aos valores divulgados em 31 de dezembro de 2018. 

7. 	Vendas de ativos e outras reestruturações societárias 

As principais classes de ativos e passivos classificados como mantidos para venda são apresentadas a seguir: 

Ativos classificados como mantidos para venda 
E&P Distribuição 

Gás & 
Energia Corporativo 

30.06.2019 

Total 

Consolidado 

31.122018 

Total 

Caixa e Equivalentes de Caixa - 1.885 1.885 154 

Contas a receber 3.700 31 1.772 5.503 150 

Estoques 2.957 73 - 3.030 184 

Investimentos 2.961 37 - 2.998 3.769 

Imobilizado 9.620 6.533 315 - 16.468 2.887 

Outros 428 5.160 360 1.803 7.751 396 

Total 13.009 18.387 779 5.460 37.635 7.540 

Passivos associados a ativos classificados como mantidos para venda 
Fornecedores 952 78 (1) 1.029 3 

Financiamentos - ... 9.641 9.641 

Provisão para desmantelamento de área 4.170 4.170 3.610 

Outros 3.068 25 4.078 7.171 195 

Total 4.170 4.020 103 13.718 22.011 3.808 

(*) Segmento corporativo na Petrobras Distribuidora. 

Em 30 de junho de 2019, os ativos e passivos transferidos após aprovação de venda contemplam: (i) Térmicas Rômulo 
Almeida e Celso Furtado, (ii) a participação integral (correspondente a 50%) na empresa Petrobras Oil and Gas BV, (iii) 
cessão dos direitos remanescentes da área de concessão denominada Lapa (referente ao exercício da opção de venda 
dos 10% restantes de sua participação), (iv) três campos na Bacia de Campos (Pargo, Carapeba e Vermelho, o chamado 
Polo Nordeste), (v) as 34 concessões localizadas na Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, (vi) os direitos do Campo 
de Maromba, (vii) 50% dos campos de Tartaruga Verde e Módulo III de Espadarte e a (viii) Oferta pública de ações da 
Petrobras Distribuidora S.A. 

O descritivo destas operações que estão classificadas em ativos mantidos para venda foi apresentado na nota 
explicativa 10.1 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 2018, exceto pelos desinvestimentos na cessão 
de 50% de participação nos Campos de Tartaruga Verde e Espadarte Módulo III e a Oferta pública de ações da 
Petrobras Distribuidora S.A., detalhados abaixo em conjunto com outros processos que tiveram desdobramentos no 
primeiro semestre de 2019. 

a) Cessão de participação em campos terrestres 

Em 27 de novembro de 2018, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a cessão de sua participação total 
em 34 campos de produção terrestres, localizados na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte para a 
empresa 3R Petroleum. O valor da transação envolvido era de US$ 453,1 milhões, mas a operação não foi concluída 
pelas partes. 

Desta forma, a companhia solicitou a revalidação aos demais ofertantes e a PetroReconcavo, empresa classificada em 
segundo lugar no processo de venda, comunicou que a sua proposta permanecia válida. O valor total da transação da 
oferta de US$ 384,20 milhões, ajustado pelos pagamentos condicionados de US$ 61,47 milhões, totalizam US$ 322,73 
milhões. Esses pagamentos condicionados estão sujeitos ã aprovação da prorrogação das concessões pela Agência 
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) e atualizados a valor presente referem-se à US$ 46,60 
milhões. Os contratos foram assinados no dia 25 de abril de 2019 e a PetroReconcavo realizou nesta data o 
adiantamento no valor de US$ 28,82 milhões referente a esta aquisição. 

26 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4701



NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 

As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Além disso, a Petrobras irá assumir, US$ 1,60 milhão (valor presente), a obrigação de reembolsar o valor de abandono 
à PetroReconcavo. 

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes previstas no contrato de compra e 
venda, tais como a aprovação da ANP e eventual direito de preferência. Desta forma, os ativos e passivos 
correspondentes objetos dessa transação estão classificados como mantidos para venda em 30 de junho de 2019. 

b) Empresas de distribuição no Paraguai 

Em 26 de junho de 2018, a Petrobras assinou os contratos para a compra e venda (Safe and Purchase Agreement — 
SPA) referente à alienação integral da participação societária da Petrobras, por meio da sua subsidiária integral 
Petrobras International Braspetro B.V. (PIB BV), nas empresas Petrobras Paraguay Distribución Limited (PPDL UK), 
Petrobras Paraguay Operaciones y Logística SRL (PPOL) e Petrobras Paraguay Gas SRL (PPG) para o Grupo Copetrol. 

Em 8 de março de 2019, a operação de venda foi concluída, após o cumprimento de todas as condições precedentes, e 
com o pagamento de US$ 331,8 milhões, incluindo US$ 45,2 milhões de caixa das empresas e US$ 7,1 milhões relativos 
a ajuste de capital de giro. Este valor é adicional aos US$ 49,3 milhões depositados na data da assinatura (27 de junho 
de 2018) em uma conta garantia (escrow account). O ganho apurado na operação foi de R$ 531, reconhecido em outras 
receitas operacionais. Adicionalmente, em decorrência desta operação, foi reclassificada para resultado, como outras 
despesas operacionais, a perda de R$ 127, oriunda da depreciação cambial do guarani frente ao dólar, acumulada 
desde a aquisição do investimento e anteriormente reconhecida no patrimônio líquido como ajuste acumulado de 
conversão. 

c) Venda da Refinaria de Pasadena 

Em 30 de janeiro de 2019, a Petrobras America Inc. (PAI) assinou com a empresa Chevron U.S.A. Inc. (Chevron), 
contrato de compra e venda (Share Purchase Agreement — SPA) referente à alienação integral das ações detidas pela 
PAI nas empresas Pasadena Refining System Inc. (PRSI) e PRSI Trading LLC (PRST), empresas que compõem o sistema 
de refino de Pasadena, nos Estados Unidos. 

Em 1° de maio de 2019, a operação de venda foi concluída, após o cumprimento de todas as condições precedentes, e 
com o pagamento de US$467 milhões, sendo US$ 350 milhões pelo valor das ações e US$ 117 milhões de capital de 
giro, que será ajustado posteriormente para refletir a posição da data do fechamento. 

Com a conclusão da operação foi apurada uma perda de R$ 184 (US$ 48,5 milhões), reconhecido em outras despesas 
operacionais. 

d) Cessão de 50% de participação nos Campos de Tartaruga Verde e Espadarte Módulo III 

Em 25 de abril de 2019, a Petrobras assinou um contrato de compra e venda para cessão de 50% dos direitos de 
exploração e produção do campo de Tartaruga Verde (concessão) e do Módulo III do campo de Espadarte para a 
PETRONAS Petroleo Brasil Ltda. ("PPBL"). O valor da transação é de US$ 1.293,5 milhões, a ser pago em duas parcelas: 
(i) US$ 258,7 milhões pagos na data da assinatura; e (ii) US$ 1.034,8 milhões na data de fechamento da operação, sem 
considerar os ajustes devidos. A Petrobras manterá a operação dos campos. 

A conclusão da transação está sujeita ao cumprimento das condições precedentes previstas no contrato de compra e 
venda, tais como a aprovação da ANP. Desta forma, os ativos e passivos correspondentes objetos dessa transação 
estão classificados como mantidos para venda em 30 de junho de 2019. 

e) Venda de Participação na Transportadora Associada de Gás 

Em 25 de abril de 2019, companhia assinou o contrato de compra e venda para alienação de 90% da participação na 
Transportadora Associada de Gás (TAG) para o grupo formado pela ENGIE e pelo fundo canadense Caisse de Dépõt et 
Placement du Québec (CDPQ), que utilizaram uma companhia brasileira de capital fechado, denominada Aliança 
Transportadora de Gás Participações S.A. (Aliança) para adquirir o controle da TAG. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 	

„ 

Em 13 de junho de 2019, após o cumprimento de todas as condições precedentes previstas no contrato de compra e 
venda, a operação foi concluída pelo valor de R$ 33,5 bilhões, conforme detalhamento a seguir: 

• a Aliança pagou à Petrobras R$ 29,5 bilhões, correspondentes à aquisição de 90% das ações da TAG; 

• os membros do grupo adquirente pagaram ã Petrobras R$ 2 bilhões pela venda de ações adicionais, para que a 
Petrobras continue com 10% de participação na TAG após reestruturação societária a ser realizada pelo novo 
controlador da Companhia. Este valor foi registrado em receita diferida e, quando do seu reconhecimento no 
resultado, o efeito será anulado pela baixa proporcional do investimento remensurado a valor justo. 

• a Aliança fez um mútuo com a TAG no valor aproximado de R$ 2 bilhões cujos recursos foram destinados a 
liquidação do saldo de dívida junto ao BNDES na mesma data. 

A Petrobras continuará a utilizar os serviços de transporte de gás natural prestados pela TAG, por meio dos contratos 
já vigentes entre as duas companhias, sem qualquer impacto em suas operações. 

O ganho apurado na operação, foi de R$ 21,4 bilhões, incluindo o ganho na remensuração de R$ 2,1 bilhões, 
reconhecido em outras e receitas operacionais. 

No âmbito da operação, a Petrobras ficou responsável por determinadas contingências da TAG, no montante de R$ 2,4 
bilhões, classificadas como de perda possível. 

f) Oferta pública de ações da Petrobras Distribuidora (BR) 

Em 22 de maio de 2019, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou a venda adicional de sua participação na 
BR por meio de uma oferta pública secundária de ações (follow-on). 

Em 23 de julho de 2019, a Petrobras realizou a precificação da oferta pública secundária de ações. Nesta data, o 
Conselho de Administração aprovou a venda de 349.500.000 ações, referentes aos lotes base e adicional, ao preço por 
ação de R$24,50, perfazendo o montante de R$ 8,6 bilhões. 

Em 25 de julho de 2019, o lote suplementar foi integralmente exercido e a quantidade de ações ofertadas foi acrescida 
de 43.687.500 ações, nas mesmas condições e ao mesmo preço por ação das ações inicialmente ofertadas. Com  a 
colocação integral das ações do lote suplementar, o montante da oferta totalizou R$9,6 bilhões e a participação da 
Petrobras foi reduzida para 37,50% do capital social da BR. Com a conclusão da operação, a Petrobras deixa de ser a 
controladora da BR. A relação de fornecimento irá permanecer após a venda destas ações já que esta operação não 
altera os contratos de fornecimento em vigor. 

A companhia estima um ganho de R$ 14,2 bilhões antes dos impostos como resultado desta operação, incluindo o 
ganho na remensuração de R$ 7,4 bilhões, a ser reconhecido no terceiro trimestre de 2019, considerando o valor do 
investimento em 30 de junho de 2019, sujeito aos ajustes no valor do investimento até a data de conclusão do 
desinvestimento. 

Em 30 de junho de 2019, os ativos e passivos correspondentes objetos dessa transação estão classificados como 
mantidos para venda, considerando que todas as aprovações internas necessárias para a venda já haviam sido 
implementadas e todos os critérios determinados na norma contábeis para a classificação tinham sido alcançados. 

Além de ser classificados como mantidos para venda, o investimento foi considerado como uma "operação 
descontinuada", por ser um componente da companhia que representa uma importante linha separada de negócios. 

Os efeitos nos resultados dos períodos e fluxos de caixa da Petrobras Distribuidora estão apresentados a seguir: 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 

As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

» 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO 

Receita de vendas 
Custo dos produtos e serviços vendidos 

Abr-Jun 
9.395 

(8.106) 

2019 
Jan-Jun 
18.538 

(15.659) 

Abr-Jun 
9.568 

(8.252) 

Consolidado 
2018 

Jan-Jun 
20.455 

(17.623) 
Lucro bruto 1.289 2.879 1.316 2.833 
Despesas (1.013) (2.070) (1.142) (2.202) 

Vendas (722) (1.455) (760) (1.468) 
Gerais e administrativas (190) (385) (198) (388) 
Tributárias (13) (50) (22) (49) 
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas (88) (180) (162) (297) 

Lucro antes do resultado financeiro, participações e impostos 276 809 174 631 
Resultado financeiro líquido 212 439 269 223 
Resultado de participações em investidas - 1 (1) 
Lucro antes dos impostos 488 1.249 443 853 
Imposto de renda e contribuição social (186) (470) (180) (343) 
Lucro do período da operação descontinuada 302 779 263 510 
Atribuível aos: 
Acionistas da Petrobras 302 779 263 510 

Lucro do período da operação descontinuada 302 779 263 510 

Para informação relativa às vendas da Petrobras para a BR, ver nota explicativa 26. 

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Consolidado 

30.06.2019 30.06.2018 
Fluxo de caixa das atividades operacionais 
Lucro do período 779 510 
Ajustes para: 

Despesa atuarial de planos de pensão e saúde 241 219 
Depreciação, depleção e amortização 255 213 
Variação cambial, monetária e Enc.sobre financiamentos (424) (251) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos líquidos 470 343 
Outros 366 525 

Redução (aumento) de ativos 
Contas a receber 1.157 502 
Outros (648) (132) 

Aumento (redução) de passivos 
Fornecedores (186) (574) 
Imposto de renda e contribuição social pagos (393) (1) 
Planos de pensão e de saúde (522) (92) 
Outros (137) (259) 

Recursos líquidos gerados pelas atividades operacionais 958 1.003 
Fluxo de caixa das atividades de investimentos 

Aquisições de ativos imobilizados e intangíveis (260) (172) 
Resgate (investimento) em títulos e valores mobiliários 54 266 
Outros 8 2 

Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos (198) 96 
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos 

Amortizações de principal - financiamentos (115) (111) 
Amortizações de juros -financiamentos (198) (192) 
Dividendos e Juros sobre capital próprio pagos (1.518) 
Outros (101) 73 

Recursos líquidos utilizados pelas atividades de financiamentos (1.932) (230) 
Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício (1.172) 869 
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 3.057 483 
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício 1.885 1.352 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

8. 	Investimentos 

8.1. Mutação dos investimentos (Controladora) 

	

Reorganiza- Resultado de 	Ajuste 

	

ções, redução participação acumulado de 	Outros 

	

Saldo em 	Aportes de 	de capital e 	em investi- 	conversão 	resultados 

	

31.12.2018 	capital outros()() 	mentos 	(CTA) abrangentes 

Controladas 	 169.237 	 254 	(16.392) 	7.990 	(1.549) 	 400 

Operações em conjunto 	 207 	 22 	 - 

Empreendimentos controlados em 
conjunto 	 329 	 8 	 5 

Coligadas 	 6.035 	 3.271 	 543 	 292 	 (69) 

Subsidiárias, 	controladas, 
operações/empreendimentos em 
conjunto e coligadas 	 175.808 	262 	(13.121) 	8.560 	(1.257) 	331 

Outros investimentos 	 19 	 - 	 - 

Total dos Investimentos 	 175.827 	262 	(13.121) 	8.560 	(1.257) 	331 
(*) Em controladas, inclui transferência do investimento da TAG e da Petrobras Distribuidora para Ativos e Passivos classificados como mantidos para venda. 
Cl Em coligadas, inclui a transferência de 10% da participação da TAG de Ativos e Passivos classificados como mantidos para venda, com a remensuração do investimento após a 
conclusão do desinvestimento. 

O resultado de participação em investimentos em controladas refere-se principalmente aos resultados apurados no 
semestre findo em 30 de junho de 2019 das empresas PNBV (R$ 6.099), TAG (R$ 869), incluindo os lucros não 
realizados de transações entre empresas, bem como o desfazimento da depreciação dos direitos de uso dos ativos 
arrendados e do resultado financeiro dos contratos de arrendamento mercantil entre Petrobras e controladas. 

8.2. Mutação dos investimentos (Consolidado) 

	

Reorganiza- Resultado de 	Ajuste 

	

ções, redução participação acumulado de 	Outros 

	

Saldo em 	Aportes de 	de capital e 	em investi- 	conversão 	resultados 	 Saldo em 

	

31.12.2018 	capital 	outros (*) 	mentos 	(CTA) abrangentes 	Dividendos 	30.06.2019 

Empreendimentos controlados em 
Conjunto 4.531 45 (16) 496 (25) - (490) 

Coligadas 6.098 3.338 469 283 (69) (124) 

Outros Investimentos 61 1 (14) - 

Total dos Investimentos 10.690 46 3.308 965 258 (69) (614) 
(1 Inclui transferência de 10% de participação na TAG de Controladas para Coligadas. 

O resultado de participação em investimentos deve-se basicamente à MP Gulf of México (R$ 268) e ao setor 
petroquímico (R$ 431), pelos resultados apurados no trimestre findo em 30 de junho de 2019 destas empresas. 

Saldo em 
Dividendos 30.06.2019 

(5.241) 154.699 

(45) 184 

(48) 294 

(122) 9.950 

(5.456) 165.127 
- 19 

(5.456) 165.146 

4.541 
9.995 

48 

14.584 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 

As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

9. 	Imobilizado 

9.1. Por tipo de ativos 

Consolidado Controladora 
Gastos 

c/exploração 
e desenvolvi- 

mento 
(campos 

Terrenos, Equipamen- 	 produtores de 
edificações e tos e outros 	Ativos em 	petróleo e 	Direitos de 
benfeitorias 	bens(*)  construçãon 	gás)(-) 	Uso 	Total 	Total 

Saldo em 10  de janeiro de 2018 22.048 248.108 140.656 173.545 - 584357 435.536 
Adições 
Constituição/revisão 	de 	estimativa de 

18 6.530 31.490 22 38.060 64.158 

desmantelamento de áreas 18.187 18.187 18.193 
Juros capitalizados 6.572 6.572 5.338 
Baixas (220) (58) (1.219) (97) - (1.594) (1.529) 
Transferências (481) 52.550 (69.945) 14.029 (3.847) (1.761) 
Depreciação, amortização e depleção (1.299) (23.807) _ (18.136) - (43.242) (33.009) 
Impairment - constituição (2.821) (945) (6.484) (10.250) (5.459) 
Impairment - reversão 1 1.175 86 862 2.124 1.908 
Ajuste acumulado de conversão 122 12.915 5.390 1.035 19.462 - 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 20.189 294.592 112.085 182.963 609.829 483375 
Custo 30.337 498.728 112.085 298.905 940.055 733.750 
Depreciação, amortização e depleção acumulada (10.148) (204.136) (115.942) - (330.226) (250.375) 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 20.189 294.592 112.085 182.963 - 609.829 483.375 
Adoção Inicial IFRS 16 - 102.970 102.970 194.523 
Adições 
Constituição/revisão 	de 	estimativa de 

2 2.567 12.725 13 5.171 20.478 28.753 

desmantelamento de áreas - (70) (70) _ 

Juros capitalizados 2.658 2.658 2.580 
Baixas (1) (77) (480) - - (558) (301) 
Transferências 1.682 27.968 (37.593) 10.176 775 3.008 8.595 
Transferências para ativos mantidos para venda (2.980) (16.336) (2.385) (1.700) (4.534) (27.935) (7.159) 
Depreciação, amortização e depleção (499) (12.132) (8.803) (9.879) (31.313) (33.072) 
Impairment - constituição (5) (856) (1.425) (2.286) (1.422) 
Impairment - reversão - 80 66 1.790 - 1.936 1.936 
Ajuste acumulado de conversão (15) (763) (422) - (45) (1.245) - 
Saldo em 30 de junho de 2019 18.373 295.043 85.229 184.369 94.458 677.472 677.808 
Custo 27.782 492.289 85.229 305.506 107.101 1.017.907 956.196 
Depreciação, amortização e depleção acumulada (9.409) (197.246) (121.137) (12.643) (340.435) (278.388) 
Saldo em 30 de 'unho de 2019 18.373 295.043 85.229 184369 94.458 677.472 677.808 

40 
(25 a 50) Método da 
(exceto 20 unidade 8 

Tempo de vida útil médio ponderado em anos terrenos) (3 a 31) produzida (2 a 47) 
1')  Composto por plataformas, refinarias, termelétricas, unidades de tratamento de gás, dutos, direito de uso e outras instalações de operação, armazenagem e produção, 
contemplando ativos de exploração e produção depreciados peio método das unidades produzidas. 
Cl Os saldos por segmento de negócio são apresentados na nota explicativa 26. 
e-)  Composto por ativos de exploração e produção relacionados a poços, abandono de áreas, bônus de assinatura associados a reservas provadas e outros gastos diretamente 
vinculados a exploração e produção. 

Com adoção do IFRS 16, a companhia reconheceu em 1° de janeiro de 2019 os ativos de direito de uso em 
contrapartida a um passivo de arrendamento. Em 30 de junho de 2019, os direitos de uso estão apresentados pelos 
seguintes ativos subjacentes: 

Terrenos, Equipamentos 
edificações e 	e outros bens 
benfeitorias 	 (1 Total 

Custo 3.424 103.677 107.101 
preciação, amortização e depleção acumulada (199) (12.444) (12.643) 

Saldo em 30 de junho de 2019 3.225 91.233 94.458 
Depreciação do período 199 9.680 9.879 
(') Composto principalmente por plataformas e embarcações. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

9.2. Acordos de Individualização da Produção 

Em 30 de junho de 2019, a Petrobras possui registrada uma provisão de valor a pagar no montante total de R$ 530 
para fazer frente a ressarcimentos relativos a Acordos de Individualização da Produção (AlPs) celebrados com a 
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural S.A. - Pré-Sal Petróleo (PPSA) e com as empresas 
parceiras (Shell, Petrogal e Total) em consórcios de E&P, que já foram submetidos à aprovação da ANP. 

Para maiores informações, consultar a nota explicativa 12.3 das demonstrações financeiras de 31 de dezembro de 

2018. 

9.3. Direito de exploração de petróleo - Cessão Onerosa 

A Petrobras e a União assinaram, em 2010, o Contrato de Cessão Onerosa, peio qual a União cedeu à Petrobras o 
direito de exercer as atividades de pesquisa e lavra de petróleo, gás natural e outros hidrocarbonetos fluidos 
localizados na área do pré-sal, com produção limitada ao volume máximo de 5 bilhões de barris de óleo e gás 
equivalente, em até 40 anos, renováveis por mais cinco anos sob determinadas condições. Em contrapartida, a 
Petrobras pagou à União o montante de R$ 74.808 que, em 30 de junho de 2019, encontra-se registrado no Ativo 
Imobilizado da companhia. 

Com o volume de informações adquiridas, foi possível caracterizar a existência de volumes excedentes aos 5 bilhões 
de barris equivalentes de petróleo contratados originalmente. 

Em 11 de abril de 2019 foi publicada a Resolução 5/2019 do CNPE, que aprovou os termos da minuta do Aditivo ao 
Contrato de Cessão Onerosa, a ser celebrado entre a União e Petrobras. Segundo a referida resolução, a Petrobras 
será ressarcida em US$ 9.058 milhões, em razão da revisão do contrato. 

Em 21 de maio de 2019, a Petrobras comunicou ao mercado que seu Conselho de Administração aprovou a 
recomendação do Comitê de Minoritários para a assinatura do Termo Aditivo do Contrato de Cessão Onerosa nos 
termos da Resolução 5/2019 do CNPE, condicionada à: (i) solução orçamentária para o pagamento da União 
Petrobras; e (ii) publicação de Portaria do MME sobre o Acordo de Coparticipação que não viole o direito adquirido da 
companhia no Contrato de Cessão Onerosa e as condições já negociadas no âmbito do processo de Revisão, previstas 
no Termo Aditivo e na Portaria MME n°213/2019. 

O Conselho de Administração condicionou ainda que a celebração do Termo Aditivo ocorra antes da realização do 
leilão dos excedentes da Cessão Onerosa. 

A Petrobras aguarda a definição acerca da medida que permitirá ã União o pagamento desse ressarcimento. 

Dadas as características da revisão, qualquer crédito a favor da companhia será confirmado apenas quando da 
celebração do aditivo que resulte em direito contratual a tal crédito, propiciando, assim, o reconhecimento de contas a 
receber em contrapartida a um crédito no ativo imobilizado nas demonstrações financeiras da Petrobras. 

9.4. Taxa média ponderada da capitalização de juros 

A taxa média ponderada dos encargos financeiros utilizada na determinação do montante dos custos de empréstimos 
sem destinação específica a ser capitalizado como parte integrante dos ativos em construção foi de 6,19 % a.a. no 
primeiro semestre de 2019 (6,36% a.a no primeiro semestre de 2018). A partir de 2019 esta taxa contempla os custos 
financeiros relativos aos passivos de arrendamento. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 

As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

-  

10. Intangível 

10.1. Por tipo de ativos 

Consolidado Controladora 

	

Direitos e 	 Ágio 

	

Concessões 	Softwares 	(goodwii) 	Total 	Total Saldo em 10  de janeiro de 2018 	 5.959 	1.061 	720 	7.740 	6.264  
Adições 	 3.321 	312 	 3.633 	3.517 
Juros capitalizados 	 12 	 12 	12 Baixas 	 (56) 	 (56) 	(51) Transferências 	 (162) 	24 	42 	(96) 	(158) Amortização 	 (54) 	(350) 	 (404) 	(316) 
Ajuste acumulado de conversão 	 16 	 1 	24 	41  
Saldo em 31 de dezembro de 2018 	 9.024 	1.060 	786 	10.870 	9.268  
Custo 	 9.876 	6.171 	786 	16.833 	13.568 
Amortização acumulada 	 (852) 	(5.111) 	 (5.963) 	(4.300) 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 	 9.024 	1.060 	786 	10.870 	9.268  
Adições 	 20 	208 	 228 	157 
Juros capitalizados 	 6 	 6 	 6 
Baixas 	 (28) 	(16) 	 - 	(44) 	(39) 
Transferências 	 (320) 	(192) 	(454) 	(966) 
Amortização 	 (24) 	(159) 	 - 	(183) 	(148) 
Impairment - constituição 	 (5) 	(2) 	 (7) 	(2) 
Ajuste acumulado de conversão 	 (3) 	 - 	 (1) 	 (4)  
Saldo em 30 de junho de 2019 	 8.664 	905 	331 	9.900 	9.242  
Custo 	 9.428 	5.791 	331 	15.550 	13.634 
Amortização acumulada 	 (764) 	(4.886) 	 (5.650) 	(4.392)  
Saldo em 30 de junho de 2019 	 8.664 	905 	331 	9.900 	9.242  
Tempo de vida útil estimado em anos (*) 	 5 	Indefinida 
(1  O saldo é composto, preponderantemente, por ativos com vida útil indefinida. A avaliação de vida útil indefinida é revisada anualmente para determinar se continua justificável 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

	

11. 	Redução ao valor recuperável dos ativos (Impairment) 

A companhia avalia a recuperabilidade dos ativos anualmente para a data base de 31 de dezembro, ou quando há 
indicativos de não recuperação do seu valor contábil. 

No primeiro semestre de 2019 foram reconhecidas perdas por desvalorização no montante de R$ 81 no resultado do 
período como outras despesas, principalmente por: 

• Campos do E&P Brasil em processo de alienação - Em 25 de julho de 2019, a companhia aprovou a venda de 10 
concessões localizadas em águas rasas na Bacia de Campos (Rio de Janeiro). Em função desta operação, a 
companhia testou a recuperabilidade do valor contábil dos ativos dessas concessões, e para os campos de Badejo, 
Bicudo, Linguado, Pampo e Trilha (Projeto Pampo e Enchova), considerando o valor justo líquido das despesas de 
vendas, resultou em uma reversão de perda por desvalorização no montante de R$ 1.936; 

• Comperj — No primeiro semestre de 2019, além dos investimentos realizados nas utilidades do Trem 1 do Comperj, 
que fazem parte da infraestrutura conjunta necessária para o escoamento e processamento do gás natural do polo 
pré-sal da Bacia de Santos, foram reconhecidos investimentos com licenciamento ambiental, decorrentes de termo 
de ajustamento de conduta para encerrar ação civil pública que questiona o licenciamento ambiental do Comperj, 
no montante de R$ 814. Visto que no último plano de negócios aprovado pela Administração, a decisão sobre a 
retomada das obras referentes ao Trem 1 permanece condicionada à identificação de parceiros para a sua 
continuidade, tais valores resultaram em perdas adicionais reconhecidas no primeiro semestre de 2019, 
totalizando R$ 996, considerando que não há expectativa de fluxos de caixa futuros que retornem os respectivos 
investimentos; 

• Navio-sonda NS-30 — Após a aprovação de venda do ativo por parte da Administração da companhia, a Drill Ship 
International B.V. (DSI), subsidiária da PIB BV, reconheceu perdas por impairment de R$ 683 em função da 
diferença entre o valor esperado de venda e o valor contábil do ativo; 

• Parque das Baleias - Em 30 de junho de 2019, a companhia revisou a composição do polo Parque das Baleias, 
excluindo os Campos de Cachalote e Pirambu, que passaram a ser testados individualmente, acarretando no 
reconhecimento de perdas por desvalorização no montante de R$ 428. 

No primeiro semestre de 2018, foi reconhecida uma reversão de perda por desvalorização no montante de R$ 205, 
principalmente em função do desinvestimento do Complexo Petroquímico Suape. 

	

12. 	Atividades de exploração e avaliação de reserva de petróleo e gás 

As atividades de exploração e avaliação abrangem a busca por reservas de petróleo e gás natural desde a obtenção 
dos direitos legais para explorar uma área específica até a declaração da viabilidade técnica e comercial das reservas. 

As movimentações dos custos capitalizados relativos aos poços exploratórios e os saldos dos valores pagos pela 
obtenção dos direitos e concessões para exploração de petróleo e gás natural, ambos diretamente relacionados a 
atividades exploratórias em reservas não provadas, são apresentados na tabela a seguir: 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Consolidado 
Custos exploratórios reconhecidos no Ativo r)  30.06.2019 31.12.2018 
Imobilizado 
Saldo inicial 16.009 14.957 
Adições 777 1.308 
Baixas (145) (38) 
Transferências (1) (280) 
Ajustes acumulados de conversão (5) 62 

Saldo final 16.635 16.009 
Intangível 7.647 7.671 
Total dos custos exploratórios reconhecidos no ativo 24.282 23.680 
(*) Líquido de valores capitalizados e subsequentemente baixados como despesas no mesmo período. 

Os custos exploratórios reconhecidos no resultado e os fluxos de caixa vinculados às atividades de avaliação e 
exploração de petróleo e gás natural estão demonstrados a seguir: 

Custos exploratórios reconhecidos no resultado 
Despesas com geologia e geofísica 

Projetos sem viabilidade econômica (inclui poços secos e bônus de assinatura) 
Penalidades contratuais de conteúdo local 
Outras despesas exploratórios 

Abr-Jun 
336 
54 

4 

2019 
Jan-Jun 

732 
243 
54 
19 

Abr-Jun 
271 
206 
88 
19 

2018 
Jan-Jun 

566 
232 
204 
24 

394 1.048 584 1.026 
Caixa utilizado nas atividades 
Operacionais 340 751 290 590 
Investimentos 409 764 590 1.318 

749 1.515 880 1.908 

13. 	Financiamentos 

13.1. Saldo por tipo de financiamento 

Consolidado 
30.06.2019 31.12.2018 

Mercado Bancário 
Mercado de Capitais 
Bancos de fomento 
Outros 

20.500 
11.133 
8.137 

57 

37.107 
12.863 
12.967 

34 
Total no país 39.827 62.971 
Mercado Bancário 88.639 93.474 
Mercado de Capitais 144.393 153.548 
Bancos de fomento 155 157 
Agência de Crédito à Exportação 15.518 15.038 
Outros 900 973 
Total no exterior 249.605 263.190 
Total de financiamentos 289.432 326.161 
Circulante 21.823 14.207 
Não circulante 267.609 311.954 

Em 30 de junho de 2019 todos os covenants foram atendidos e não houve alteração nas garantias requeridas em 31 de 
dezembro de 2018. 

Em 13 de junho de 2019, a PGT, subsidiária integral da Petrobras, notificou ao China Development Bank (CDB) o pré-
pagamento do financiamento de US$ 3 bilhões com vencimento em 2024. Desta forma, o valor referente a este 
financiamento foi reclassificado para o passivo circulante. O pagamento ocorrerá no dia 14 de agosto de 2019. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

13.2. Movimentação e reconciliação com os fluxos de caixa das atividades de financiamento 

País 

Exterior 

Saldo final 
em 

31.12.2017 
72.546 

288.178 

Adoção do 
IFRS 9 

215 

585 

Captações 
8.196 

30.337 

Amortiza-
ções de 

Principal (*) 

(18.917) 

(99.436) 

Amortiza- 
ções de 

Juros (1 
(4.465) 

(16.216) 

Encargos 

	

incorridos 	Variações 
no exercício monetárias e 

	

(**) 	cambiais 

	

4.846 	 93 

	

16.021 	5.018 

	

Ajuste 	(Ganhos)/ 

	

acumulado 	perdas por 
de modificação 

	

conversão 	no fluxo 

457 

	

38.749 	(46) 

Saldo final 
em 

31.12.2018 

62.971 

263.190 

Total 360.724 800 38.533 (118.353) (20.681) 20.867 5.111 39.206 	(46) 326.161 

Transferênci 
a para 

Passivos 

Saldo final Amortiza- Amortiza- 
Encargos 

incorridos Variações 
Ajuste associados a 

acumulado 	Ativos Saldo final 

em 
31.12.2018 

Adoção do 
IFRS 9 Captações 

ções de 
Principal (*) 

ções de 
Juros (1 

no período monetárias e 
(**) 	cambiais 

	

de 	Mantidos 

	

conversão 	para Venda 
em 

30.06.2019 

País 62.971 4.606 (20.902) (1.641) 1.950 246 (7.403) 39.827 

Exterior 263.190 13.567 (23.916) (7.620) 7.626 (641) (2.601) 249.605 

Total 326.161 18.173 (44.818) (9.261) 9.576 (395) (2.601) 	(7.403) 289.432 

Imobilizado a prazo (291) 

Reestruturação de dívida (695) 

Depósitos vinculados 89 

Operações 
descontinuadas 116 198 

Fluxo 	de 	caixa 	das 
atividades 	 de 
financiamento 17.882 (45.397) (8.974) 

(*) Inclui pré-pagamentos. 
Inclui apropriações de ágios, desãgios, custos de transações associados e realização de (ganhos) /perdas por modificação no fluxo. 

Em linha com o Plano de Negócios e Gestão da companhia, os empréstimos e financiamentos vêm se destinando, 
principalmente, ã liquidação de dívidas antigas e ao gerenciamento de passivos, visando melhoria no perfil da dívida e 
maior adequação aos prazos de maturação de investimentos de longo prazo. 

De janeiro a junho de 2019, a companhia captou R$ 17.882, destacando-se: (i) oferta de títulos no mercado de capitais 
internacional (Global Notes) no valor de R$ 11.462 (US$ 2.980 milhões), sendo R$ 2.833 (US$ 737 milhões) com a 
reabertura do título com vencimento em 2029 e R$ 8.629 (US$ 2.243 milhões) com a emissão de novo título com 
vencimento em 2049; (ii) oferta pública de debêntures no valor de R$ 3.600. 

Adicionalmente, a companhia liquidou diversos empréstimos e financiamentos, destacando-se: (i) a recompra e/ou 
resgate de R$ 17.580 (US$ 4.568 milhões) de títulos no mercado de capitais internacional, com o pagamento de prêmio 
líquido aos detentores dos títulos que entregaram seus papéis na operação no valor de R$ 682; (ii) o pré-pagamento 
de R$ 20.188 de empréstimos no mercado bancário nacional e internacional; e (iii) pré-pagamento de R$ 2.218 de 
financiamentos junto ao BNDES. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

„ 	 

13.3. Informações resumidas sobre os financiamentos (passivo circulante e não circulante) 

2024 em 
Consolidado 

Vencimento em 2019 2020 2021 2022 2023 diante Total ("1  Valor justo 

Financiamentos em Dólares (US$)11: 16.176 3.722 12.899 14.541 26.536 156.383 230.257 260.307 
Indexados a taxas flutuantes 13.573 3.712 7.428 11.701 20.392 47.754 104.560 
Indexados a taxas fixas 2.603 10 5.471 2.840 6.144 108.629 125.697 
Taxa média dos Financiamentos 5,6% 5,6% 5,5% 5,6% 5,5% 6,5% 6,2% 

Financiamentos em Reais (R$): 1.575 2.358 2.446 6.120 7.174 20.154 39.827 39.595 
Indexados a taxas flutuantes 551 1.173 1.504 4.878 6.335 12.966 27.407 
Indexados a taxas fixas 1.024 1.185 942 1.242 839 7.188 12.420 
Taxa média dos Financiamentos 4,4% 4,5% 4,7% 5,0% 4,8% 4,2% 4,5% 

Fina,-(Amcnto, em nro (€): 58 334 1.010 1.881 1.761 5.799 10.843 14.325 
Indexados a taxas flutuantes - - _ 

Indexados a taxas fixas 58 334 1.010 1.881 1.761 5.799 10.843 
Taxa média dos Financiamentos 4,5% 4,7% 4,8% 4,8% 4,6% 4,6% 4,7% 

Financiamentos em Libras (E): 198 87 - - _ 8.199 8.484 9.957 
Indexados a taxas fixas 198 87 - 8.199 8.484 
Taxa média dos Financiamentos 6,8% 6,2% - _ 6,3% 6,3% 

Financiamentos Outras Moedas: 21 - - 21 21 
Indexados a taxas fixas 21 - 21 
Taxa média dos Financiamentos 9,9% 9,9% 

Total em 30 de junho de 2019 18.028 6.501 16.355 22.542 35.471 190.535 289.432 324.205 
Taxa média dos financiamentos 5,4% 5,4% 5,4% 5,5% 5,4% 6,4% 6,0% 

Total em 31 de dezembro de 2018 14.207 15.193 27.170 39.978 46.305 183308 326.161 332.956 
Taxa média dos financiamentos 5,5% 5,9% 5,9% 5,8% 5,8% 6,4% 6,1% 

(*) Inclui financiamentos em moeda nacional parametrizada à variação do dólar. 
(-) Em 30 de junho de 2019, o prazo médio de vencimento dos financiamentos é de 10,25 anos (9,14 anos em 31 de dezembro de 2018). 

Em 30 de junho de 2019, os valores justos dos financiamentos são principalmente determinados pela utilização de: 

• Nível 1 - preços cotados em mercados ativos, quando aplicável, no valor de R$ 160.487 (R$ 151.339, em 31 de 
dezembro de 2018); e 

• Nível 2 - método de fluxo de caixa descontado pelas taxas spot interpoladas dos indexadores (ou proxies) dos 
respectivos financiamentos, observadas às moedas atreladas, e pelo risco de crédito da Petrobras, no valor de 
R$ 163.718 (R$ 181.617, em 31 de dezembro de 2018). 

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos à variação cambial é apresentada na nota explicativa 
28.2. 

13.4. Linhas de Crédito 

Data da 
Valor 

Empresa Instituição financeira abertura Prazo Contratado Utilizado Saldo 
No exterior (Valores em US$ milhões) 
PGT BV BNP Paribas 22/12/2016 09/01/2021 350 310 40 
PGT BV Sindicato de Bancos 07/03/2018 07/02/2023 4.350 4.350 
Petrobras New Development Bank 27/08/2018 27/08/2022 200 40 160 
PGT BV Sindicato de Bancos 27/03/2019 27/02/2024 3.250 3.250 
Total 8.150 350 7.800 
No país 
Petrobras Bancado Brasil 23/03/2018 26/01/2023 2.000 2.000 
Petrobras Bradesco 01/06/2018 31/05/2023 2.000 2.000 
Petrobras Bancado Brasil 04/10/2018 05/09/2025 2.000 2.000 
Transpetro Caixa Económica Federal 23/11/2010 Indefinido 329 329 
Total 6.329 6.329 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

14. 	Arrendamentos mercantis 

Os arrendamentos mercantis incluem, principalmente, unidades de produção de petróleo e gás natural, sondas de 
perfuração e outros equipamentos de exploração e produção, navios, embarcações de apoio, helicópteros, terrenos e 
edificações. 

A movimentação dos contratos de arrendamento reconhecidos como passivos está demonstrada a seguir: 

Consolidado 
Transferência 
para ativos e 

	

Pagamentos 	Encargos 	Variações 	Ajuste 	passivos 

	

Saldo final em 	Adoção do 	Novos de Principal e incorridos no monetárias e acumulado de mantidos para Saldo final em 

	

31.12.2018 	IFRS 16 	contratos 	juros (1 	exercício 	cambiais 	conversão 	venda 	30.06.2019 

País 	 715 	21.809 	1.939 	(2.407) 	 748 	 (56) 	 - 	(742) 	22.006 

Exterior 	 - 	81.161 	3.088 	(6.377) 	2.278 	(410) 	(260) 	(3.756) 	75.724 

Total 	 715 	102.970 	5.027 	(8.784) 	3.026 	(466) 	(260) 	(4.498) 	97.730 

1') Na demonstração do fluxo de caixa, contempla valor de R$68 referente ao recebimento de arrendamentos mercantis. 

O fluxo nominal (não descontado) dos contratos de arrendamento, por vencimento, é apresentado a seguir: 

Consolidado 
2024 em 

Vencimento em 
	

2019 	2020 	2021 	 2022 	2023 	diante 
	

Total 

Saldo em 30 de junho de 2019 
	

12.078 	21.671 	17.893 	12.757 	9.864 	58.090 
	

132.353 

Em determinados contratos de arrendamento mercantil, há pagamentos, durante o prazo do arrendamento, que 
variam devido a alterações em fatos ou circunstâncias ocorridas após a data de início, além da passagem do tempo. 
Tais pagamentos não são incluídos na mensuração das obrigações de arrendamento e, no primeiro semestre de 2019, 
foram de R$ 1.749 e representam 20% em relação aos pagamentos fixos. 

Foram consideradas opções de extensão na mensuração das obrigações de arrendamento. 

A análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos à variação cambial é apresentada na nota explicativa 
29.2. 

No período de janeiro a junho de 2019, a companhia reconheceu gastos com arrendamento mercantil no montante de 
R$ 1.671, referentes a contratos de prazo inferior a um ano. 

Em 30 de junho de 2019, os saldos de contratos de arrendamento mercantil que ainda não tinham sido iniciados em 
função dos ativos relacionados estarem em construção ou não terem sido disponibilizados para uso, representam o 
montante de R$ 207.039. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

15. Partes relacionadas 

A companhia possui uma política de Transações com Partes Relacionadas revisada e aprovada anualmente pelo 
Conselho de Administração, que também se aplica às demais Sociedades do Grupo Petrobras, observados seus 
trâmites societários, conforme disposto no Estatuto Social da Petrobras. 

15.1. Transações comerciais por operação com empresas do sistema (controladora) 

Ativo 
Contas a receber 

Circulante 
Não 

circulante 

30.06.2019 

Total Circulante 
Não 

circulante 

31.12.2018 

Total 

Contas a receber, principalmente por vendas 14.398 14.398 13.451 13.451 
Dividendos a receber 1.743 1.743 1.585 1.585 
Operações de mútuo 16 16 22 22 
Adiantamento para aumento de capital 254 254 
Valores vinculados à construção de gasoduto 709 709 654 654 
Arrendamentos mercantis financeiros 130 130 130 130 
Outras operações 828 404 1.232 840 429 1.269 

Adiantamento a fornecedores 106 567 673 101 9.142 9.243 
Total 17205 1.696 18.901 16.107 10.501 26.608 
Passivo 

Arrendamentos mercantis financeiros (19.248) (104.424) (123.672) (771) (2.384) (3.155) 
Operações de mútuo (*) (30.021) (30.021) (9.529) (9.529) 
Pré pagamento de exportação (79.090) (101.818) (180.908) (66.764) (136.983) (203.747) 
Fornecedores (18.190) (18.190) (13.390) (13.390) 

Compras de petróleo, derivados e outras (15.811) (15.811) (8.147) (8.147) 
Afretamento de plataformas (1.797) (1.797) (4544) (4.544) 
Adiantamento de clientes (582) (582) (699) (699) 

Outras operações (306) (501) (807) (42) (452) (494) 
Total (146.855) (206.743) (353.598) (90.496) (139.819) (230.315) 
(*) Aumento relativo à operações de mútuo entre Petrobras e PGT. 

2019 2018 
Abr-Jun Jan-Jun Abr-Jun Jan-Jun 

Resultado 
Receitas, principalmente de vendas 42.663 80.676 37.598 72.918 
Variações monetárias e cambiais líquidas (**) (951) (3.735) (3.128) (4.407) 
Receitas (despesas) financeiras líquidas (**) (6.479) (11.978) (2.606) (5.058) 
Total 35.233 64.963 31.864 63.453 
1") Inclui os valores de R$ 1288 de variação cambial ativa e R$ 4 .523 de despesas financeiras referentes às operações de arrendamentos e subarrendamentos mercantis requeridos 
pelo IFRS 16. 

15.2. Taxas anuais de operações de mútuo 

Controladora 

	

Ativo 	 Passivo 

	

30.06.2019 	31.12.2018 	30.06.2019 	31.12.2018 
De 3,1 a 4% 	 (16.192) 
De 4,1 a 5% 	 (13.829) 	(9.529) 
Acima de 9,01% 	 16 	 22  
Total 	 16 	 22 	(30.021) 	(9.529) 

15.3. Fundo de investimento em direitos creditórios não padronizados (FIDC-NP) 

A controladora mantém recursos investidos no FIDC-NP que são destinados, preponderantemente, à aquisição de 
direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas por controladas do Grupo Petrobras. 
Os valores investidos estão registrados em contas a receber. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

As cessões de direitos creditórios, performados e não performados, estão registradas como financiamentos no 
passivo circulante. 

30.06.2019 
Controladora 

31.12.2018 

Contas a receber, líquidas 63.856 9.845 

Cessões de direitos creditórios (59.701) (23.920) 

2019 2018 
Jan-Jun Jan-Jun 

Receita Financeira FIDC-NP 799 412 

Despesa Financeira FIDC-NP (1.056) (646) 

Resultado financeiro (257) (234) 

15.4. Garantias 

A Petrobras tem como procedimento conceder garantias às subsidiárias e controladas para algumas operações 
financeiras realizadas no Brasil e no exterior. 

As garantias oferecidas pela Petrobras, principalmente fidejussórias, são efetuadas com base em cláusulas 
contratuais que suportam as operações financeiras entre as subsidiárias/controladas e terceiros, garantindo assunção 
do cumprimento de obrigação de terceiro, caso o devedor original não o faça. 

As operações financeiras realizadas pelas subsidiárias e garantidas pela Petrobras estão apresentadas na nota 
explicativa 19.5 das demonstrações financeiras da Petrobras de 31 de dezembro de 2018. 

15.5. Investimentos em títulos de dívidas de controladas 

Em 30 de junho de 2019, uma controlada da PIB BV mantinha recursos investidos diretamente ou por meio de fundo 
de investimento no exterior que detinha, entre outros, títulos de dívidas de entidade estruturada consolidada 
relacionada ao projeto CDMPI, equivalentes a R$ 3.637 (R$ 5.744, em 31 de dezembro de 2018). 

40 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4715



NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

„- - 
15.6. Transações com empreendimentos em conjunto, coligadas, entidades governamentais e fundos de 

pensão 

A companhia realiza, e espera continuar a realizar, negócios no curso normal de várias transações com seus 
empreendimentos em conjunto, coligadas, fundos de pensão, bem como com seu acionista controlador, o governo 
federal brasileiro, que inclui transações com os bancos e outras entidades sob o seu controle, tais como 
financiamentos e serviços bancários, gestão de ativos e outras. 

As transações significativas resultaram nos seguintes saldos: 

Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas 
Ativo 

30.06.2019 
Passivo Ativo 

Consolidado 
31.12.2018 

Passivo 

Distribuidoras estaduais de gás natural 1.283 440 1.189 440 
Empresas do setor petroquímico 408 56 350 26 
Outros empreendimentos controlados em conjunto e coligadas 903 3.305 1.102 2.882 

Subtotal 2.594 3.801 2.641 3.348 
Entidades governamentais 

Títulos públicos federais 5.111 7.588 
Bancos controlados pela União Federal 29.262 19.419 28.846 40.035 
Setor elétrico (nota explicativa 5.4) 15.193 17.051 
Contas petróleo e álcool - créditos junto a União Federal 1.209 1.191 
Subvenção do Diesel 1.550 
União Federal (Dividendos) 368 1.254 
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural- Pré-Sal Petróleo S.A. - PPSA 452 557 
Outros 94 223 248 474 

Subtotal 50.869 20.462 56.474 42.320 
Planos de Pensão 244 213 229 372 

Total 53.707 24.476 59.344 46.040 
Circulante 9.913 5.198 16.837 9.796 
Não circulante 43.794 19.278 42.507 36.244 

A seguir é apresentado o efeito no resultado das transações significativas: 

Empreendimentos controlados em conjunto e coligadas 
Distribuidoras estaduais de gás natural 
Empresas do setor petroquímico 
Outros empreendimentos controlados em conjunto e coligadas 

Abr-Jun 

2.560 
3.085 
(623) 

2019 

Jan-Jun 

5.261 
5.847 

(1.180) 

Consolidado 
2018- Reapresentado 

	

Abr-Jun 	Jan-Jun 

	

2.018 	3.846 

	

3.168 	6.338 

	

(1.027) 	(1.667) 
Subtotal 5.022 9.928 4.159 8.517 
Entidades governamentais 

Títulos públicos federais 93 202 76 175 
Bancos controlados pela União Federal (1.422) (1.618) (589) (1.713) 
Setor elétrico 561 806 2.321 2.574 
Contas petróleo e álcool - créditos junto a União Federal 9 
Subvenção do Diesel 590 590 
União Federal (Dividendos) (14) (33) 
Empresa Brasileira de Administração de Petróleo e Gás Natural Pré-Sal Petróleo S.A. 	PPSA (165) (272) 
Outros (150) (105) (42) 58 

Subtotal (1.096) (1.011) 2.356 1.684 
Total 3.926 8.917 6.515 10.201 

Receitas, principalmente de vendas 6.151 12.162 5.970 11.482 
Compras e serviços (1.376) (2.515) (1.145) (2.183) 
Variações monetárias e cambiais líquidas (401) (824) (243) (519) 
Receitas (despesas) financeiras líquidas (448) 94 1.933 1.421 
Total 3.926 8.917 6.515 10.201 

Em adição às transações acima apresentadas, a Petrobras e a União assinaram, em 2010, o Contrato de Cessão 
Onerosa, pelo qual a União cedeu à Petrobras o direito de exercer as atividades de pesquisa e lavra de 
hidrocarbonetos na área do pré-sal, com produção limitada ao volume máximo de 5 bilhões de barris equivalentes de 
petróleo. Vide nota explicativa 9.3 para mais informações sobre o Contrato de Cessão Onerosa. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

No decorrer do segundo trimestre de 2019, A Petrobras Transporte S.A. - Transpetro firmou contrato de prestação de 
serviços de apoio técnico ao transporte de gás com a empresa Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, empresa 
coligada da Petrobras a partir de 13 de junho de 2019, por um prazo de dez anos. 

Para mais informações sobre a venda da Transportadora Associada de Gás S.A. - TAG, vide nota explicativa 7. 

15.7. Membros chave da administração da companhia 

As remunerações totais dos membros do conselho de administração e da diretoria executiva da Petrobras 
Controladora têm por base as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas 
Estatais - SEST, do Ministério da Economia, e pelo Ministério de Minas e Energia e são apresentadas a seguir: 

Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Adminis- 

tração 

Jan-Jun/2019 

Total 
Diretoria 
Executiva 

Conselho de 
Adminis- 

tração 

Jan-Jun/2018 

Total 
Salários e benefícios 5,3 0,4 5,7 6,6 0,4 7,0 

Encargos sociais 2,2 - 2,2 1,9 0,1 2,0 

Previdência complementar 0,5 - 0,5 0,5 - 0,5 

Remuneração variável 3,4 - 3,4 - - 

Benefícios motivados pela cessação do exercício do cargo 1,3 - 1,3 

Remuneração total 12,7 0,4 13,1 9,0 0,5 9,5 
Remuneração total - pagamento realizado 13,5 0,5 14,0 9,0 0,5 9,5 
Número de membros - média no período (*) 7,00 9,50 16,50 7,83 9,50 17,33 

Número de membros remunerados - média no período (-) 7,00 6,00 13,00 7,83 5,83 13,66 

(*I Corresponde à média do período do número de membros apurados mensalmente. 
1-)  Corresponde à média do período do número de membros remunerados apurados mensalmente. 

No primeiro semestre de 2019, a despesa consolidada com a remuneração total de diretores e conselheiros do Sistema 
Petrobras totalizou R$ 37,5 (R$ 35,2 primeiro semestre de 2018, desconsiderando as operações descontinuadas). 

A Assembleia Geral Ordinária da Petrobras, realizada em 25 de abril de 2019, fixou a remuneração dos administradores 
(Diretoria Executiva e Conselho de Administração) em até R$ 32,2 como limite global de remuneração a ser paga no 
período compreendido entre abril de 2019 e março de 2020. 

16. 	Provisões para desmantelamento de áreas 

30.06.2019 
Consolidado 

31.12.2018 

Saldo inicial 58.637 46.785 

Revisão de provisão (70) 15.722 

Transferências referentes a passivos mantidos para venda (*) (464) (4.650) 

Utilização por pagamentos (985) (1.761) 

Atualização de juros 1.481 2.358 

Outros (4) 183 

Saldo final 58.595 58.637 
(*) Em 2018, inclui transferências relativas a bacia de Campos (R$ 3.294); concessões no Rio Grande do Norte (R$ 273); e campo de Lapa (R$ 43), conforme nota explicativa 10. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

17. Tributos 

17.1. Tributos correntes 

Imposto de renda e contribuição social Consolidado 

	

Ativo Circulante 	 Passivo Circulante 	Passivo Não Circulante 
30.06.2019 	31.122018 	30.06.2019 	31.12.2018 	30.06.2019 	31.122018 

No pais 
Tributos sobre o lucro 	 4.840 	2.840 	3.911 	 257 
Programas de regularização de débitos federais 	 - 	 - 	 222 	 216 	2.089 	2.139 

	

4.840 	2.840 	4.133 	 473 	2.089 	2.139 
No exterior 	 14 	 23 	 153 	 344  
Total 	 4.854 	2.863 	4.286 	 817 	2.089 	2.139 

Consolidado 
Demais impostos e contribuições 	 Ativo circulante 	Ativo não circulante 	 Passivo circulante 	Passivo não circulante* 

	

30.06.2019 	31.12.2018 	30.06.2019 	31.12.2018 	30.06.2019 	31.12.2018 	30.06.2019 	31.12.2018 
Impostos no pais: 
ICMS / ICMS diferido 	 2.403 	3.028 	1.983 	2.714 	2.723 	3.574 	 - 
PIS e COFINS / PIS e COFINS diferido 	 1.485 	1.714 	10.730 	10.337 	1.270 	1.196 	 150 	 123 
C1DE 	 81 	 84 	 - 	 148 	 195 	 - 
Participação especial/Royalties 	 7.507 	6.807 	1.363 
Imposto de renda e contribuição 
social retidos na fonte 	 343 	1.194 
Programas de regularização de 
débitos federais (**) 	 - 	 6 
Outros 	 135 	 134 	 605 	 612 	 549 	 712 	 323 	 291  
Total no país 	 4.104 	4.960 	13.318 	13.663 	12.540 	13.684 	1.836 	 414 
Impostos no exterior 	 68 	 60 	 55 	 54 	 70 	 94 	 - 	 -  
Total 	 4.172 	5.020 	13.373 	13.717 	12.610 	13.778 	1.836 	 414 
110s valores de demais impostos e contribuições no passivo não circulante estão classificados em "Outras contas e despesas a pagar". 
(**) valor refere-se à REFIS ( Programa de Recuperação Fiscal) 

Em 5 de abril de 2019, a Petrobras assinou acordo que oficializou a unificação de campos na região conhecida como 
"Parque das Baleias", localizada na porção da Bacia de Campos confrontante ao Espírito Santo, no valor de R$ 3,5 
bilhões, sendo R$ 1,5 bilhão à vista e o restante em 42 parcelas mensais. Em 30 de junho de 2019, o saldo a pagar, 
registrado em Participações especiais/Royalties é de R$ 1.947. 

O montante de R$ 3,5 bilhões foi reconhecido como provisão para processos judiciais em 2018. 

17.2. Imposto de renda e contribuição social diferidos - não circulante 

A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir: 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 

(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Em 1° de janeiro de 2018 
Reconhecido no resultado do exercício 
Reconhecido no patrimônio líquido (1  
Ajuste acumulado de conversão 
Utilização de créditos tributários 
Outros 

Consolidado 
7.820 

(2.787) 
6.468 

765 
(4.452) 

34 

Em 31 de dezembro de 2018 7.848 

Reconhecido no resultado do exercício (6.625) 

Reconhecido no patrimônio líquido (1  (3.155) 

Ajuste acumulado de conversão (65) 

Utilização de créditos tributários (1.370) 

Outros (1.209) 

Em 30 de junho de 2019 (4.576) 

Impostos diferidos ativos 10.384 

Impostos diferidos passivos (2.536) 

Em 31 de dezembro de 2018 7.848 

Impostos diferidos ativos 10.122 

Impostos diferidos passivos (14.698) 

Em 30 de junho de 2019 (4.576) 
(*) Os valores reconhecidos como empréstimos, contas a receber/pagar e financiamentos, referem-se ao efeito tributário sobre a variação cambial registrada em outros resultados 
abrangentes (hedge de fluxo de caixa), conforme nota explicativa 292. 

17.3. Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro 

A reconciliação dos tributos apurados conforme alíquotas nominais e o valor dos impostos registrados estão 
apresentados a seguir: 

Abr-Jun 
2019 

Jan-Jun 

Consolidado 
2018- Reapresentado 

Abr-Jun 	Jan-Jun 
Lucro do exercício antes dos impostos 30.661 36.268 13.886 24.556 
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais (34%) (10.425) (12.331) (4.721) (8.349) 

Ajustes para apuração da alíquota efetiva: 
Juros sobre capital próprio, líquidos 441 441 222 222 
Alíquotas diferenciadas de empresas no exterior 2.017 2.727 767 913 
Tributação no Brasil de lucro de empresas no exterior (*) (117) (318) (193) (275) 
Incentivos fiscais 1.042 1.086 59 133 
Prejuízos fiscais não reconhecidos (63) (356) (338) (373) 
Exclusões/(adições) permanentes, líquidas (**) (4.423) (4.870) (234) (471) 

Outros (83) 166 (19) (50) 

Imposto de renda e contribuição social (11.611) (13.455) (4.457) (8.250) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos (7.123) (6.625) (350) (822) 
Imposto de renda e contribuição social correntes (4.488) (6.830) (4.107) (7.428) 

Total (11.611) (13.455) (4.457) (8.250) 
Alíquota efetivado imposto de renda e contribuição social 37,9% 37,1% 32,1% 33,6% 
(*) Imposto de renda e contribuição social no pais referentes aos lucros auferidos nos periodos por investidas no exterior, conforme dispositivos previstos na Lei n°12.973/2014. 
(**) Em junho de 2019, Inclui equivalência patrimonial, despesa atuarial, plano de saúde e efeito sobre provisões judiciais. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 

As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

18. 	Salários, férias, encargos e participações 

Os saldos relativos aos principais benefícios, de curto e longo prazo, concedidos aos empregados estão representados 
a seguir: 

Provisão de férias e 130  salário 
Participação nos lucros ou resultados 
Programa de remuneração variável 
Plano de desligamento voluntário (PDV) 
Salários, encargos e outras provisões  

30.06.2019 
3.644 

58 
1.796 

360 
763 

Consolidado 
31.12.2018 

3.025 
1.375 
1.041 

141 
844 

Total 
6.621 6.426 

Circulante 
Não circulante 

6.511 
110 

6.426 

Remuneração variável 

No primeiro trimestre de 2019, o Conselho de Administração aprovou, para o exercício de 2019, um novo modelo de 
remuneração variável para todos os empregados da companhia: o Programa de Prêmio por Performance - PPP, que 
alinhado ao Plano de Negócios e Gestão, valorizará a meritocracia e trará flexibilidade para um cenário em que a 
empresa busca mais eficiência e alinhamento às melhores práticas de gestão. 

O novo PPP será pago em parcela única, caso a companhia apresente lucro líquido acima de R$ 10 bilhões no exercício 
de 2019, e o montante estimado de desembolso dependerá de determinados fatores, como desempenho individual 
dos empregados e resultado das áreas, além das métricas de desempenho da companhia. 

O atual modelo substituirá os demais benefícios relativos à remuneração variável, pagos pela companhia, relativos ao 
exercício 2018, como Participação nos lucros ou resultado — PLR e Programa de remuneração variável de empregados 

PRVE. 

Em 30 de junho de 2019, o saldo de R$ 1.796 representa provisão reconhecida no 1° semestre de 2019 de R$ 792 
referente ao programa de remuneração variável vigente e R$ 1.004 relativo ao programa do exercício de 2018, cujo 
pagamento ocorreu em 12 de julho de 2019. 

Plano de desligamento voluntário 

Em 24 de abril de 2019, o Conselho de Administração da companhia aprovou Programa de Desligamento Voluntário 
(PDV). O período de adesões ao PDV ocorre entre 2 de maio de 2019 até 30 de junho de 2020, para os empregados da 
Petrobras, que até o término do período de inscrições, estejam aposentados pelo INSS. O programa visa atingir o 
objetivo de adequação do efetivo e otimização de custos previstos em seu Plano de Negócios e Gestão 2019-2023. 

O reconhecimento da provisão para gastos com este plano ocorrerá na medida em que os empregados realizarem a 
adesão. Desta forma, a companhia já registrou a adesão de 1.389 funcionários neste plano, com desligamentos 
previstos a partir de julho de 2019. 

A movimentação da provisão em 30 de junho de 2019, está representada a seguir: 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

30.06.2019 
Consolidado 

31.12.2018 
Saldo inicial 141 112 

Operações descontinuadas " (83) 

Inscritos no PDV 336 75 

Revisão de provisão (desistências / atualização) (1) 9 

Utilização por desligamento (33) (55) 

Saldo final 360 141 

Circulante 250 141 

Não circulante 110 
(*) Vide nota explicativa 7. 

19. 	Benefícios concedidos a empregados 

19.1. Planos de pensão e de saúde 

A movimentação das obrigações com planos de pensão e saúde com característica de beneficio definido está 
representada a seguir: 

 	Planos de pensão Saúde 
Outros 
Planos 

Consolidado 

Total Petros 
Petros 

Repactuados 
Petros Não 

Repactuados 	Petros 2 AMS 
Saldo em 1° de janeiro de 2018 35.487 - - 861 35.732 132 72.212 
Efeitos de remensuração reconhecidos em outros 
resultados abrangentes - (46) 2.013 526 9.420 7 11.920 

Custos do serviço 76 202 27 121 565 18 1.009 
Juros líquidos sobre passivo/(ativo) líquido 825 1.859 615 83 3.361 18 6.761 
Pagamento de contribuições (302) (867) (279) (1.667) (11) (3.126) 
Pagamento do termo de compromisso financeiro - (534) (204) - - (738) 
Transferência decorrente da cisão (36.086) 27.097 8.989 LL 

Outros - - 111 111 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 27.711 11.161 1.591 47.411 275 88.149 
Operações descontinuadas (*) (1.574) (694) (68) (2.569) (3)  (4.908) 
Custos do serviço 100 12 77 406 9 604 
Juros líquidos sobre passivo/(ativo) líquido 1.007 405 71 2.018 9 3.510 
Pagamento de contribuições (553) (160) - (806) (26) (1.545) 
Pagamento do termo de compromisso financeiro (260) (106) (366) 
Efeitos de remensuração reconhecidos em outros 
resultados abrangentes - (4)  (4) 
Outros - - - (63) (63) 

Saldo em 30 de junho de 2019 - 26.431 10.618 1.671 46.460 197 85377 
Circulante - 1.072 380 - 1.524 7 2.983 
Não Circulante 25.359 10238 1.671 44.936 190 82.394 

Saldo em 30 de junho de 2019 26.431 10.618 1.671 46.460 197 85.377 
(1 Vide nota explicativa 7. 

A despesa líquida com planos de pensão e saúde está apresentada abaixo: 

Planos de pensão Saúde Outros 

Planos 

Consolidado 
Total 

Petros 
Petros 	Repactuados 

Petros Não 
Repactuados 	Petros 2 AMS 

Relativa a empregados ativos 	 - 318 54 116 916 15 1.419 
Relativa aos assistidos 789 363 32 1.508 3 2.695 
Custo líquido em Jan-Jun/2019 1.107 417 148 2.424 18 4.114 
Custo líquido em Jan-Jun/2018 (1 - Reapresentado 	 851 648 202 98 1.849 15 3.663 
(*) Inclui também a movimentação dos planos PPSP (antes da cisão em 01/04/2018). 

Relativa a empregados ativos 159 27 58 458 8 710 
Relativa aos assistidos 394 182 16 754 1 1.347 

Custo líquido em Abr-Jun/2019 553 209 74 1.212 9 2.057 
Custo líquido em Abr-Jun/2018 - Reapresentado 648 204 50 922 6 1.830 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

O Plano Petros 2 possui uma parcela com característica de contribuição definida cujos pagamentos são reconhecidos 
no resultado. No primeiro semestre de 2019, a contribuição da companhia para a parcela de contribuição definida do 
Plano Petros 2 foi de R$448 (R$ 413 para o primeiro semestre de 2018, desconsiderando as operações 
descontinuadas). No período de abril a junho de 2019 a contribuição foi de R$ 221 (R$ 199 no mesmo período de 2018). 

Equacionamento do déficit planos de pensão 

As contribuições extras por parte dos participantes e patrocinadoras, decorrente do resultado deficitário do plano 
Petros do Sistema Petrobras - PP5P, relativo ao exercício de 2015, iniciaram em março de 2018, exceto as que 
encontram-se suspensas por força de decisão judicial, que até 31 de dezembro de 2018, somavam R$ 878. Todavia, 
todas as sentenças foram favoráveis à manutenção do plano de equacionannento aprovado pelo Conselho 
Deliberativo da Petros. No período de janeiro a junho de 2019, a companhia desembolsou R$ 335 em contribuições 
referentes ao PED. 

Em 29 de março de 2019, o Conselho Deliberativo da Fundação Petros aprovou as demonstrações financeiras do 
exercício de 2018 com déficits acumulados de R$ 5.566 e R$ 2.839 para os planos Petros do Sistema Petrobras — 
Repactuados (PPSP—R) e Não Repactuados (PPSP-NR), respectivamente, de acordo com as práticas contábeis 
adotadas no Brasil aplicáveis às entidades reguladas pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC). 

Os déficits apurados pela Petros vêm sendo calculados anualmente por atuário independente e já se encontram 
reconhecidos nas demonstrações financeiras da Petrobras do exercício de 2018, de acordo com os pronunciamentos 
técnicos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), aprovados peia Comissão de Valores Mobiliários 
(CVM). 

As principais diferenças de práticas contábeis adotadas no Brasil (CNPC e CVM) entre Fundo de Pensão e 
Patrocinadora para cômputo do compromisso atuarial, está demonstrada a seguir: 

Déficit acumulado de acordo com o CNPC - Fundação Petros 
PPSP-R 
5.566 

PPSP-NR 
2.839 

Consolidado 

2018 
Total 

8.405 
Contribuições extraordinárias (PED) dos patrocinadores 11.259 3.200 14.459 
Ajuste no valor dos ativos do plano (*) 8.792 3.676 12.468 
Contribuições normais dos patrocinadores 4.767 2.206 6.973 
Hipóteses financeiras (taxa de juros e inflação) 4.120 1.115 5.235 
Metodologia de cálculo (6.202) (1.794) (7.996) 
Outros (591) (81) (672) 
Passivo atuarial líquido de acordo com a CVM - Patrocinadora 27.711 11.161 38.872 
(*) Saldo de contas a receber decorrente do Termo de Compromisso Financeiro - TCF assinado com a Petrobras que a Petros reconhece como patrimônio. 

Em função dos déficits acumulados em 2018 terem superado o limite legal, será necessário que a Fundação Petros 
implemente um novo plano de equacionamento em 2019. Os valores a serem equacionados e as condições de 
pagamento serão avaliados e seguirão os trâmites de aprovação pelo Conselho Deliberativo da Fundação e, em 
seguida, a Petrobras deverá submetê-lo à análise da Secretaria de Coordenação e Governança das Empresas Estatais 
(Sest). 

PP-3 

Em 26 de abril de 2019, a Sest aprovou a proposta do novo piano de previdência complementar — PP3, com 
característica de contribuição definida a ser ofertado aos participantes e assistidos dos planos Petros do Sistema 
Petrobras Repactuado (PPSP-R) e Petros do Sistema Petrobras Não Repactuado (PPSP-NR). 

O PP-3 ainda depende da aprovação da Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc). 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

20. Patrimônio Líquido 

20.1. Capital social realizado 

Em 30 de junho de 2019, o capital subscrito e integralizado no valor de R$ 205.432 está representado por 
7.442.454.142 ações ordinárias e 5.602.042.788 ações preferenciais, todas nominativas, escriturais e sem valor 
nominal. 

As ações preferenciais têm prioridade no caso de reembolso do capital, não asseguram direito de voto e não são 
conversíveis em ações ordinárias. 

Em 30 de junho de 2019, há ações em tesouraria, sendo 222.760 ações ordinárias e 72.909 ações preferenciais. 

20.2. Remuneração aos Acionistas 

Em 5 de julho de 2019, a companhia efetuou o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), no montante de R$ 
1.304, que corresponde ao valor bruto de R$ 0,10 por ação ordinária e preferencial. Esses JCP foram pagos com base 
na posição acionária de 21 de maio de 2019, e deverão ser descontados da remuneração que vier a ser distribuída aos 
acionistas no encerramento do exercício de 2019. O valor será atualizado monetariamente, de acordo com a variação 
da taxa SELIC, desde a data do efetivo pagamento até o final do referido exercício social. 

20.3. Resultado por ação 

Numerador básico e diluído - Lucro atribuível aos acionistas da Petrobras atribuído 
igualmente entre as classes de ações 
Lucro das operações continuadas 

Abr-Jun 
2019 

Jan-Jun 

Consolidado e Controladora 
2018- Reapresentado 

Abr-Jun 	Jan-Jun 

Ordinárias 10.641 12.747 5.639 9.510 
Preferenciais 8.010 9.595 4.245 7.159 

18.651 22.342 9.884 16.669 

Lucro das operações descontinuadas 
Ordinárias 123 317 107 208 

Preferenciais 92 238 81 156 

215 555 188 364 

Lucro líquido do período 
Ordinárias 10.764 13.064 5.746 9.718 

Preferenciais 8.102 9.833 4.326 7.315 

18.866 22.897 10.072 17.033 

Denominador básico e diluído - Média ponderada da quantidade de ações em circulação (n° de 
ações) 

Ordinárias 7.442.231.382 7.442.231.382 7.442.454.142 7.442.454.142 

Preferenciais 5.601.969.879 5.601.969.879 5.602.042.788 5.602.042.788 

13.044.201.261 13.044.201.261 13.044.496.930 13.044.496.930 

Lucro básico e diluído por ação das operações continuadas (R$ por ação) 
Ordinárias 1,43 1,71 0,76 1,28 

Preferenciais 1,43 1,71 0,76 1,28 

Lucro básico e diluído por ação das operações descontinuadas (R$ por ação) 
Ordinárias 0,02 0,05 0,01 0,03 

Preferenciais 0,02 0,05 0,01 0,03 

Lucro básico e diluído por ação (R$ por ação) 
Ordinárias 1,45 1,76 0,77 1,31 

Preferenciais 1,45 1,76 0,77 1,31 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 

As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

 

        

21. -Informações complementares a demonstração do fluxo de caixa 

Valores pagos e recebidos durante o período 

2019 
Jan-Jun 

Consolidado 
2018 

Jan-Jun 

Imposto de renda retido na fonte de terceiros 2.524 1.513 
Transações de investimentos e financiamentos que não envolvem caixa 

Aquisição de imobilizado a prazo 291 152 
Arrendamento mercantil (*) 5.027 
Constituição (reversão) de provisão para desmantelamento de áreas (70) 86 
Utilização de créditos fiscais e depósitos judiciais para pagamento de contingência 7 26 

(1 Efeito da adoção do IFRS 16, nota explicativa 3. 

22. Receita de vendas 

Abr-Jun 
2019 

Jan-Jun 

Consolidado 
2018- Reapresentado 

Abr-Jun 	Jan-Jun 
Receita bruta de vendas 95.131 187.556 99.207 184.171 
Encargos de vendas (*) (22.564) (44.133) (24.379) (45.769) 
Receita de vendas (**) 72.567 143.423 74.828 138.402 
Diesel 23.334 43.754 21.169 36.416 
Subvenção de Diesel _ 536 536 
Gasolina 10.191 19.035 11.323 20.492 
Gás liquefeito de petróleo (GLP) 4.276 8.082 4.040 7.789 
Querosene de aviação (QAV) 3.711 7.396 3.408 6.613 
Nafta 1.862 3.446 1.959 3.815 
Óleo combustível (incluindo bunker) 1.014 2.091 832 1.781 
Outros derivados de petróleo 3.265 6.413 3.191 6.116 
Subtotal de derivados 47.653 90.217 46.458 83.558 
Gás natural 5.558 11.271 4.614 8.636 
Renováveis e nitrogenados 243 542 280 563 
Receitas de direitos não exercidos (breakage) 664 1.284 470 1.224 
Eletricidade 635 2.509 1.876 3.022 
Serviços, agenciamentos e outros 699 1.939 1.248 2.762 
Mercado interno 55.452 107.762 54.946 99.765 
Exportações 15.439 29.973 13.908 27.046 
Vendas no exterior (***) 1.676 5.688 5.974 11.591 
Mercado externo 17.115 35.661 19.882 38.637 
Receitas de vendas " 72.567 143.423 74.828 138.402 
(*) Inclui, principalmente, ODE, PIS, COFINS e ICMS. 
(-) A receita de vendas por segmento de negócio está apresentada na nota explicativa 26. 
(-)Receita proveniente de vendas realizadas no exterior, incluindo trading e excluídas exportações. 

No período de janeiro a junho de 2019 e de 2018, não há clientes que representem 10% do total de vendas da 
companhia isoladamente. 

23. Custos e despesas por natureza 

23.1. Custo dos produtos e serviços vendidos 

Abr-Jun 
2019 

Jan-Jun 

Consolidado 
2018 - Reapresentado 

Abr-Jun 	Jan-Jun 
Matérias-primas, produtos para revenda, materiais e serviços contratados (17.049) (39.039) (20.210) (37.519) 
Depreciação, depleção e amortização (11.826) (23.657) (10.205) (20.161) 
Participação governamental (10.216) (19.254) (10.935) (18.958) 
Gastos com pessoal (3.266) (6.430) (3.170) (6.200) 
Total (42.357) (88380) (44.520) (82.838) 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

23.2. Despesas de vendas 

Abr-Jun 
2019 

Jan-Jun 

Consolidado 
2018- Reapresentado 

Abr-Jun 	Jan-Jun 
Materiais, serviços, aluguéis e outros (2.903) (5.488) (2.744) (5.388) 
Depredação, depleção e amortização (557) (1.068) (126) (311) 
Perdas de créditos esperadas 8 (103) (931) (1.353) 
Gastos com pessoal (216) (410) (188) (358) 
Total (3.668) (7.069) (3.989) (7.410) 

23.3. Despesas gerais e administrativas 

Consolidado 

	

2019 	2018- Reapresentado 
Abr-Jun 	Jan-Jun 	Abr-Jun 	Jan-Jun 

Gastos com pessoal (1.407) (2.796) (1.319) (2.556) 
Materiais, serviços, fretes, aluguéis e outros (599) (1.175) (614) (1.212) 
Depreciação, depleção e amortização (188) (350) (75) (192) 

Total (2.194) (4.321) (2.008) (3.960) 

24. 	Outras receitas (despesas) operacionais líquidas 

Consolidado 

	

2019 	2018- Reapresentado 
Abr-Jun 	Jan-Jun 	Abr-Jun 	Jan-Jun 

Plano de pensão e saúde (inativos) 	 (1.348) 	(2.695) 	(1.272) 	(2.544) 
Paradas não programadas e gastos pré-operacionais 	 (1.517) 	(2.730) 	(997) 	(1.772) 
(Perdas) / Ganhos com processos judiciais, administrativos e arbitrais (*) 	 (833) 	(2.166) 	(1.546) 	(2.741) 
Resultado com derivativos de commodities 	 (601) 	(1.449) 	(1.225) 	(1.936) 
Participação nos lucros ou resultados 	 (83) 	 (99) 	(649) 	(1.100) 
Reversão/Perda no valor de recuperação de ativos - Impairment 	 (107) 	(81) 	 177 	 119 
Relações institucionais e projetos culturais 	 (127) 	(277) 	(143) 	(249) 
Despesas operacionais c/ termelétricas 	 (152) 	(279) 	(89) 	(173) 
Gastos com segurança, meio ambiente e saúde 	 (64) 	(127) 	(56) 	(136) 
PCE/perdas sobre outros recebíveis 	 (61) 	 (47) 	 (58) 	 (80) 
Gastos (reversões) com PDV 	 (336) 	(335) 	 4 	 4 
Realização de ajustes acumulados de conversão - CTA 	 (127) 
Ganhos/ perdas na remensuração - Participações societárias 	 2.143 	2.143 
Equalização de gastos - AIP 	 (34) 	 (34) 
Provisão para programa de remuneração variável 	 (417) 	(791) 
Subvenções e assistências governamentais 	 118 	 222 	 63 	 141 
Contratos de Ship/Take or Pay e multas aplicadas 	 192 	 186 	 52 	 63 
Resultado com alienações e baixas de ativos (”) 	 19.057 	19.746 	(1.147) 	2.113 
Gastos/Ressarcimentos com operações em parcerias de E&P 	 181 	 370 	 286 	 467 
Ressarcimento de gastos referentes à Operação Lava Jato 	 309 	 309 	 1 
Outros 	 (674) 	(343) 	322 	 403  
Total 	 15.645 	11.396 	(6.277) 	(7.420)  
(lInclui variação cambial de R$ 85, credora, referente a provisão da Class Action em 30 de junho de 2019. 
Cl Em 2019 inclui principalmente o resultado com desinvestimentos nos ativos de gás da TAG e distribuição no Paraguai. Em 2018, inclui principalmente o resultado com os 
desinvestimentos oriundo da Aliança Estratégica entre Petrobras e Total. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 

As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

 

    

25. 	Resultado financeiro líquido 

   

Abr-Jun 
2019 

Jan-Jun 

Consolidado 
2018- Reapresentado 

Abr-Jun 	Jan-Jun 

Receitas Financeiras 1.303 2.272 4.204 5.228 
Receita com aplicações financeiras e títulos públicos 449 921 540 1.000 
Deságio na recompra de títulos de dívida 5 12 874 874 
Ganhos com acordos assinados (setor elétrico) 314 314 2.068 2.068 
Outros 535 1.025 722 1.286 
Despesas Financeiras (6.240) (12.935) (5.263) (11.019) 
Despesas com financiamentos (4.836) (9.786) (5.573) (10.783) 
Despesas com arrendamentos mercantis (1.773) (3.026) (6) (18) 
Ágio na recompra de títulos de dívida (2) (694) (667) (2.027) 
Encargos financeiros capitalizados 1.362 2.664 1.770 3.383 
Atualização financeira da provisão de desmantelamento (791) (1.577) (597) (1.191) 
Outros (200) (516) (190) (383) 
Variações monetárias e cambiais, líquidas (3.639) (6.332) (1.885) (4.346) 
Variações cambiais (791) (863) 872 846 
Reclassificação do hedge accounting (2.900) (5.747) (2.847) (5.507) 
Outros 52 278 90 315 
Total (8.576) (16.995) (2.944) (10.137) 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

26. 	Informações por segmento 

As informações segmentadas refletem a estrutura de avaliação da alta administração em relação ao desempenho e à alocação de recursos aos negócios. 

Ativo Consolidado por Segmento de Negócio - 30.06.2019 

E&P RTC Gás & Energia 
Bio- 

combustíveis Distribuição Corporativo Eliminação Total 

Circulante 27.088 46.071 6.710 299 19.068 97.752 (15.655) 181.333 
Não circulante 563.550 131.371 46.314 532 299 40.709 1.140 783.915 

Realizável a longo prazo 27.748 13.930 5.974 8 1 33.009 1.289 81.959 
Investimentos 2.369 5.774 6.242 177 22 14.584 
Imobilizado 525.420 111.066 33.430 347 161 7.197 (149) 677.472 

Em operação 463.532 98.446 23.191 340 160 6.723 (149) 592.243 
Em construção 61.888 12.620 10.239 7 1 474 85.229 

Intangível 8.013 601 668 137 481 9.900 
Ativo 590.638 177.442 53.024 831 19.367 138.461 (14.515) 965.248 
Ativo Consolidado por Segmento de Negócio - 31.12.2018 

Bio- 
E&P RTC Gás & Energia combustíveis Distribuição Corporativo Eliminação Total 

Circulante 20.630 46.360 7.853 308 9.978 72.653 (14.176) 143.606 
Não circulante 492.059 124.450 52.626 535 9.940 36.500 757 716.867 

Realizável a longo prazo 31.443 12.731 5.908 9 3.245 31.232 910 85.478 
Investimentos 2.520 5.046 2.932 176 16 10.690 
Imobilizado 450.073 105.998 42.845 350 5.923 4.793 (153) 609.829 

Em operação 361.027 94.337 33.003 345 5.087 4.098 (153) 497.744 
Em construção 89.046 11.661 9.842 5 836 695 112.085 

Intangível 8.023 675 941 772 459 10.870 
Ativo 512.689 170.810 60.479 843 19.918 109.153 (13.419) 860.473 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

      

        

Demonstração Consolidada do Resultado por Segmento de Negócio - Abr-Jun/2019 

Operações continuadas 
E&P RTC Gás & Energia 

Bio- 
combustíveis Distribuição Corporativo Eliminação Total 

Receita de vendas 49.649 65.399 10.099 216 875 (53.671) 72.567 
intersegmentos 49.114 15.441 3.240 208 30 (53.671) 14.362 
Terceiros 535 49.958 6.859 8 845 58.205 

Custo dos produtos vendidos (26.771) (59.321) (6.284) (234) (838) 51.091 (42.357) 
Lucro bruto 22.878 6.078 3.815 (18) 37 (2.580) 30.210 
Despesas (2.213) (4.640) 19.251 (22) (29) (3.746) (44) 8.557 

Vendas (3) (1.919) (1.678) (2) (23) (3) (40) (3.668) 
Gerais e administrativas (324) (367) (154) (16) (6) (1.327) (2.194) 
Custos exploratórios p/ extração de petróleo e gás (394) - - (394) 
Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (407) (13) (7) (145) (572) 
Tributárias (31) (55) (32) (4) (2) (136) - . 	(260) 
Outras receitas (despesas), líquidas (1.054) (2.286) 21.122 2 (2.135) (4) 15.645 

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, participações e impostos 20.665 1.438 23.066 (40) 8 (3.746) (2.624) 38.767 
Resultado financeiro líquido (8.576) (8.576) 
Resultado de participações em investimentos 146 184 155 (16) 1 - 470 

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 20.811 1.622 23.221 (56) 9 (12.322) (2.624) 30.661 
Imposto de renda e contribuição social (7.026) (490) (7.842) 13 (3) 2.845 892 (11.611) 

Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas 13.785 1.132 15.379 (43) 6 (9.477) (1.732) 19.050 
Lucro líquido (prejuízo) das Operações Descontinuadas 15 225 62 302 
Lucro líquido (prejuízo) 13.785 1.132 15.394 (43) 231 (9.415) (1.732) 19.352 
Atribuível aos: 
Acionistas da Petrobras 13.789 1.122 15.255 (43) 166 (9.691) (1.732) 18.866 

Resultado Proveniente de Operações Continuadas 13.789 1.122 15.244 (43) 6 (9.735) (1.732) 18.651 
Resultado Proveniente de Operações Descontinuadas 11 - 160 44 - 215 

Acionistas não controladores (4) 10 139 65 276 486 
Resultado Proveniente de Operações Continuadas (4) 10 134 - 259 399 
Resultado Proveniente de Operações Descontinuadas 5 65 17 87 

13.785 1.132 15.394 (43) 231 (9.415) (1.732) 19.352 

A receita de vendas intersegmentos (R$ 14.362) é referente às vendas de RTC para a BR, que está classificada como operação descontinuada no segmento de Distribuição, e 
cujos ativos e passivos estão classificados como mantidos para venda. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Demonstração Consolidada do Resultado por Segmento de Negócio - 30.06.2019 

Operações continuadas 
E&P RTC Gás & Energia 

Bio- 
combustíveis Distribuição Corporativo Eliminação Total 

Receita de vendas 92.547 126.202 22.188 445 2.008 (99.967) 143.423 
intersegmentos 90.765 29.334 6.736 424 (99.967) 27.292 
Terceiros 1.782 96.868 15.452 21 2.008 116.131 

Custo dos produtos vendidos (52.411) (115.488) (14.954) (467) (1.894) 96.834 (88.380) 
Lucro bruto 40.136 10.714 7.234 (22) 114 (3.133) 55.043 
Despesas (4.321) (6.973) 17.369 (39) 454 (9.157) (78) (2.745) 

Vendas (4) (3.668) (3.251) (3) (68) (9) (66) (7.069) 
Gerais e administrativas (591) (689) (288) (31) (13) (2.709) (4.321) 
Custos exploratórios p/ extração de petróleo e gás (1.048) - - (1.048) 
Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (759) (27) (27) (278) (1.091) 
Tributárias (109) (137) (93) (8) (4) (261) (612) 
Outras receitas (despesas), líquidas (1.810) (2.452) 21.028 3 539 (5.900) (12) 11.396 

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, participações e impostos 35.815 3.741 24.603 (61) 568 (9.157) (3.211) 52.298 
Resultado financeiro líquido (*) (16.995) (16.995) 
Resultado de 	articipações em investimentos 280 535 169 (20) - 1 965 

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 36.095 4.276 24.772 (81) 568 (26.151) (3.211) 36.268 
Imposto de renda e contribuição social (12.177) (1.272) (8.365) 20 (193) 7.441 1.091 (13.455) 

Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas 23.918 3.004 16.407 (61) 375 (18.710) (2.120) 22.813 
Lucro líquido (prejuízo) das Operações Descontinuadas 30 625 124 779 
Lucro líquido (prejuízo) 23.918 3.004 16.437 (61) 1.000 (18.586) (2.120) 23.592 
Atribuível aos: 
Acionistas da Petrobras 23.927 3.027 16.190 (61) 820 (18.886) (2.120) 22.897 

Resultado Proveniente de Operações Continuadas 23.927 3.027 16.169 (61) 375 (18.975) (2.120) 22.342 
Resultado Proveniente de Operações Descontinuadas 21 445 89 555 

Acionistas não controladores (9) (23) 247 180 300 695 
Resultado Proveniente de Operações Continuadas (9) (23) 238 265 471 
Resultado Proveniente de Operações Descontinuadas 9 180 35 224 

23.918 3.004 16.437 (61) 1.000 (18.586) (2.120) 23.592 
('10 valor atacado em despesas financeiras decorrente da adoção do IFRS 16 é de R$ 1264.  

A receita de vendas intersegmentos (R$ 27.292) é referente às vendas de RTC para a BR, que está classificada como operação descontinuada no segmento de Distribuição, e 
cujos ativos e passivos estão classificados como mantidos para venda. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Demonstração Consolidada do Resultado por Segmento de Negócio - Abr-Jun/2018 - Reapresentado 

Operações continuadas 
RTC Gás & Energia 

Bio- 
combustíveis Distribuição Corporativo Eliminação Total 

Receita de vendas 48.250 65.431 10.368 214 1.354 (50.789) 74.828 
intersegmentos 46.363 14.693 3.233 201 (22) (50.789) 13.679 
Terceiros 1.887 50.738 7.135 13 1.376 61.149 

Custo dos produtos vendidos (27.415) (56.246) (7.649) (197) (1.259) 48.246 (44.520) 
Lucro bruto 20.835 9.185 2.719 17 95 (2.543) 30.308 
Despesas (3.297) (1.953) (2.126) (18)  (66) (6292) (37) (13.789) 

Vendas (72) (1.472) (1.827) (2) (64) (529) (23) (3.989) 
Gerais e administrativas (206) (346) (110) (19)  (12) (1.313) (2) (2.008) 
Custos exploratórios p/ extração de petróleo e gás (584) - - - - - (584) 
Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (423) (9) (20)  1 (141) (592) 
Tributárias (28) (125) (50) (4) (2) (129) (338) 
Outras receitas (despesas), líquidas (1.984) (1) (119) 7 11 (4.180) (12) (6.278) 

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, participações e impostos 17.538 7.232 593 (1) 29 (6.292) (2.580) 16.519 
Resultado financeiro líquido (2.944) (2.944) 
Resultado de participações em investimentos 12 307 15 (27)  3 310 

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 17.550 7.539 608 (28)  29 (9.233) (2.580) 13.885 
Imposto de renda e contribuição social (5.963) (2.459) (202) 1 (11) 3.299 877 (4.458) 

Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas 11.587 5.080 406 (27) 18 (5.934) (1.703) 9.427 

Lucro líquido (prejuízo) das Operações Descontinuadas 13 159 92 264 
Lucro líquido (prejuízo) 11.587 5.080 419 (27) 177 (5.842) (1.703) 9.691 
Atribuível aos: 
Acionistas da Petrobras 11.592 5259 271 (27) 122 (5.442) (1.703) 10.072 

Resultado Proveniente de Operações Continuadas 11.592 5.259 259 (27) 39 (5.535) (1.703) 9.884 
Resultado Proveniente de Operações Descontinuadas 12 - 83 93 188 

Acionistas não controladores (5) (179) 148 55 (400) (381) 
Resultado Proveniente de Operações Continuadas (S) (179) 148 (20) (400) (456) 
Resultado Proveniente de Operações Descontinuadas 75 75 

11.587 5.080 419 (27) 177 (5.842) (1.703) 9.691 

A receita de vendas intersegmentos (R$ 13.679) é referente às vendas de RTC para a BR, que está classificada como operação descontinuada no segmento de Distribuição, e 
cujos ativos e passivos estão classificados como mantidos para venda. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Demonstração Consolidada do Resultado por Segmento de Negócio - 30.062018 - Reapresentado 

Operações continuadas 
E&P RTC Gás & Energia 

Bio- 
combustíveis Distribuição Corporativo Eliminação Total 

Receita de vendas 88.958 120.760 19.536 434 2.528 (93.814) 138.402 
Intersegmentos 85.377 26.816 6.202 403 (48) (93.814) 24.936 
Terceiros 3.581 93.944 13.334 31 2.576 113.466 

Custo dos produtos vendidos (51.503) (105.403) (13.489) (404) (2.342) 90.303 (82.838) 
Lucro bruto 37.455 15.357 6.047 30 186 (3.511) 55.564 
Despesas (2.447) (4.321) (4.685) (39) (126) (10.003) (72) (21.693) 

Vendas (141) (2.915) (3.649) (3) (117) (535) (50) (7.410) 
Gerais e administrativas (456) (689) (232) (34) (22) (2.525) (2) (3.960) 
Custos exploratórios p/ extração de petróleo e gás (1.026) - - - - - (1.026) 
Custos com pesquisa e desenvolvimento tecnológico (758) (19) (33) 1 (277) (1.086) 
Tributárias (192) (205) (85) (8) (4) (297) (791) 
Outras receitas (despesas), líquidas 126 (493) (686) 6 16 (6.369) (20) (7.420) 

Lucro (prejuízo) antes do resultado financeiro, participações e impostos 35.008 11.036 1.362 (9) 60 (10.003) (3.583) 33.871 
Resultado financeiro líquido (10.137) (10.137) 
Resultado de participações em investimentos 13 747 90 (32) 1 3 822 

Lucro (prejuízo) antes dos impostos 35.021 11.783 1.452 (41) 61 (20.137) (3.583) 24.556 
Imposto de renda e contribuição social (11.903) (3.752) (463) 3 (21) 6.667 1.219 (8.250) 

Lucro líquido (prejuízo) das operações continuadas 23.118 8.031 989 (38) 40 (13.470) (2.364) 16.306 
Lucro líquido (prejuízo) das Operações Descontinuadas 27 495 (12) 510 
Lucro líquido (prejuízo) 23.118 8.031 1.016 (38) 535 (13.482) (2.364) 16.816 
Atribuível aos: 
Acionistas da Petrobras 23.128 8.315 752 (38) 393 (13.153) (2.364) 17.033 

Resultado Proveniente de Operações Continuadas 23.128 8.315 725 (38) 44 (13.141) (2.364) 16.669 
Resultado Proveniente de Operações Descontinuadas - 27 349 (12) 364 

Acionistas não controladores (10) (284) 264 142 (329) (217) 
Resultado Proveniente de Operações Continuadas (10) (284) 264 (4) (329) (363) 
Resultado Proveniente degerações Descontinuadas 146 146 

23.118 8.031 1.016 (38) 535 (13.482) (2.364) 16.816 

A receita de vendas intersegmentos (R$ 24.936) é referente às vendas de RTC para a BR, que está classificada como operação descontinuada no segmento de Distribuição, e 
cujos ativos e passivos estão classificados como mantidos para venda. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

27. 	Processos judiciais e contingências 

27.1. Processos judiciais provisionados 

A companhia constitui provisões em montante suficiente para cobrir as perdas consideradas prováveis e para as quais 
uma estimativa confiãvel possa ser realizada. As principais ações se referem a: 

• Processos trabalhistas, destacando-se: (i) ações individuais de revisão da metodologia de apuração do 
complemento de remuneração mínima por nível e regime (RMNR); (ii) diferenças de cálculo dos reflexos das horas 
extras nos repousos semanais remunerados; e (iii) ações de terceirizados. 

• Processos fiscais, incluindo: (i) não homologação de compensações de tributos federais; e (ii) cobrança e 
creditamento de ICMS diversos. 

• Processos cíveis referentes a: (i) acordo para encerrar a ação coletiva consolidada perante a Corte Federal de Nova 
Iorque; (ii) cobrança de royalties sobre a atividade de extração de xisto; (iii) reclamação por descumprimento 
contratual relacionado à construção de plataforma; (iv) indenização decorrente de ação de desapropriação de área 
para constituição de servidão de passagem; (v) cobrança de royalties e participações governamentais sobre 
produção de gás; (vi) multas aplicadas pela ANP relativas a sistemas de medição, e (vii) litígios arbitrais no país 
envolvendo a empresa Sete Brasil. 

• Processos ambientais, destacando-se o termo de ajustamento de conduta para encerrar ação civil pública que 
questiona o licenciamento ambiental do Comperj. 

Os valores provisionados são os seguintes: 

Passivo circulante e não circulante 
Processos trabalhistas 
Processos fiscais 
Processos cíveis 
Processos ambientais 

30.06.2019 
3.794 
2.217 

15.485 
1.280 

Consolidado 
31.12.2018 

4.236 
1.901 

22.126 
432 

Total 22.776 28.695 
Passivo circulante 11.352 13.493 
Passivo não circulante 11.424 15.202 

Consolidado 
30.06.2019 31.12.2018 

Saldo inicial 28.695 23.241 
Adição, líquida de reversão 2.957 4.834 
Utilização (7.930) (2.399) 
Atualização 168 2.680 
Transferência para mantidos para venda (1.078) 41 
Outros (36) 298 

Saldo final 22.776 28.695 

Na preparação das demonstrações financeiras do primeiro semestre de 2019, a companhia considerou todas as 
informações disponíveis relativas aos processos em que é parte envolvida para realizar as estimativas dos valores das 
obrigações e a probabilidade de saída de recursos. 

No semestre findo em 30 de junho de 2019, a movimentação no passivo decorre principalmente da provável saída de 
recursos relacionados a: (i) litígios arbitrais no país envolvendo a empresa Sete Brasil no valor de R$ 1,3 bilhão; (ii) 
termo de ajustamento de conduta referente ao licenciamento ambiental do Connperj no valor de R$ 814; e (iii) débitos 
de ICMS no âmbito do Convênio ICMS 7/2019 nos estados da Bahia e Ceará no valor de R$ 367. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

27.2. Depósitos judiciais 

Os depósitos judiciais são apresentados de acordo com a natureza das correspondentes causas: 

Consolidado 
Ativo não circulante 30.06.2019 31.12.2018 
Fiscais 20.301 17.682 
Trabalhistas 4.500 4.500 
Cíveis 3.544 3.188 
Ambientais 634 621 
Outros 18 12 

Total 28.997 26.003 

Consolidado 
30.06.2019 31.12.2018 

Saldo inicial 26.003 18.465 
Adição, líquido de reversão 4.108 6.700 
Utilização (447) (315) 
Atualização de juros 559 1.069 
Transferência para mantidos para venda (1.226) 
Outros 84 

Saldo final 28.997 26.003 

27.3. Processos judiciais não provisionados 

Os passivos contingentes, acrescidos de juros e atualização monetária, estimados para os processos judiciais em 30 de 
junho de 2019, cuja probabilidade de perda é considerada possível, são apresentados na tabela a seguir: 

Consolidado 
Natureza 30.06.2019 31.12.2018 
Fiscais 139.017 144.491 
Trabalhistas 35.811 33.396 
Cíveis - Gerais 24.460 25.336 
Cíveis - Ambientais 12.571 16.357 

Total 211.859 219.580 

Os principais processos judiciais não provisionados se referem a: 

• Processos fiscais, incluindo: (i) Incidência de Imposto de Renda Retido na Fonte — IRRF, Contribuições de 
Intervenção no Domínio Econômico - CIDE e PIS/COFINS-importação sobre as remessas para pagamentos de 
afretannentos de embarcações; (ii) lucro de controladas e coligadas domiciliadas no exterior não adicionado à base 
de cálculo do IRPJ e CSLL; (iii) pedidos de compensação de tributos federais não homologados pela Receita 
Federal; e (iv) cobrança e creditamento de ICMS em operações de consumo interno de óleo bunker e óleo por 
diversos estados. 

• Processos trabalhistas, destacando-se ações coletivas que requerem a revisão da metodologia de apuração do 
complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime (RMNR). 

• Processos cíveis referentes a: (i) arbitragens no país e ação judicial nos Estados Unidos relativas à Sete Brasil 
Participações S.A.; e (ii) processos administrativos que discutem diferença de participação especial e royalties em 
campos diversos. 

• Processos ambientais, com destaque para quatro ações civis públicas propostas peto Ministério Público do Estado 
do Rio de Janeiro contra Petrobras, Instituto Estadual do Ambiente — INEA e Estado do Rio de Janeiro, 
questionando a forma de cumprimento de condicionantes do licenciamento ambiental do Comperj, comprovação 
do atendimento de condicionantes, complementação de estudos técnicos, redefinição de condicionantes, além de 
indenizações por danos materiais e morais coletivos ao meio ambiente, bem como por danos materiais às 
comunidades afetadas. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

No semestre findo em 30 de junho de 2019, os principais eventos nas contingências possíveis estão relacionados a: 

• Redução de: 

i. R$ 10,7 bilhões das contingências da Petrobras Distribuidora em função da operação de follow-on da 
Petrobras Distribuidora, conforme nota explicativa 7; 

ii. R$ 4,7 bilhões devido ao termo de ajustamento de conduta para encerrar uma ação civil pública que 
questiona o licenciamento ambiental do Comperj, sendo R$ 814 como provável e R$ 3,9 bilhões transferidos 
para remota; 

iii. R$ 1,8 bilhão no âmbito do Convênio ICMS 7/2019 nos estados da Bahia e Ceará para resolução de 
controvérsias de ICMS, resultando numa provisão de R$ 367. 

iv. R$ 1,4 bilhão pela transferência para perda remota em função da decisão do TST que negou seguimento ao 
recurso de Embargos do Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense — SINDIPETRO/NF em ação que 
objetiva a condenação da companhia para observar o limite do intervalo interjornada aos empregados em 
regime de sobreaviso em plataformas marítimas e remunerar como extraordinárias as horas que 
ultrapassarem o limite; e 

v. R$ 1,3 bilhão pelo provisionamento de litígios arbitrais no país envolvendo a empresa Sete Brasil. 

• Compensados parcialmente pelo aumento por atualização monetária e revisão nos processos, além do aumento de 
R$ 1,1 bilhão pela transferência de remota para possível de litígio contratual em que se discute o pagamento de 
indenizações em razão de custos incorridos na execução de dois contratos de afretamento de navios sonda. 

27.4. Programas de anistias estaduais Convênio ICMS 7/2019 

Em 15 de março de 2019, foi publicado o Convênio ICMS 7/2019, aprovado pelo Conselho Nacional de Política 
Fazendária (CONFAZ), que autorizou os estados a instituírem programa de remissão parcial do imposto e a redução 
dos juros e multas relativos a débitos do ICMS decorrentes de glosas de créditos fiscais na atividade de refino, e 
implantarem o sistema de crédito presumido do imposto. 

As regras prevendo a remissão e redução, bem como a sistemática do crédito presumido do ICMS, foram, até o 
momento, implementadas pelos Estados da Bahia e do Ceará no 2° trimestre de 2019. Nesse contexto, a companhia 
avaliou que a adesão aos programas desses dois Estados com vistas a encerrar R$ 1,8 bilhão de contingências 
possíveis por R$ 367 representa um benefício econômico, uma vez que a manutenção das discussões implicaria em 
esforço financeiro superior. 

Também estão autorizados a instituírem regras em seu ordenamento legal os Estados de Pernambuco, Paraná, Rio de 
Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul e São Paulo, porém, ainda não houve a implantação do programa. 

27.5. Ações coletivas (class actions) e processos relacionados 

27.5.1. Ação coletiva e ações individuais relacionadas nos Estados Unidos 

A Petrobras (juntamente com sua subsidiária PGF) concordou em pagar US$ 2.950 milhões, em duas parcelas de US$ 
983 milhões e uma última parcela de US$ 984 milhões. Dessa forma, a companhia reconheceu no resultado do quarto 
trimestre de 2017, em outras despesas operacionais, o valor de R$ 11.198 considerando impostos (gross up) da 
parcela referente à Petrobras. As três parcelas foram depositadas, respectivamente, em 1° de março de 2018, 2 de 
julho de 2018 e 15 de janeiro de 2019. As parcelas foram depositadas em uma conta designada pelo autor-líder da 
Ação Coletiva ("Escrow Account"), registrada em outros ativos circulantes. Alguns objetores apelaram da decisão 
definitiva, sendo que um recurso se encontra pendente de julgamento. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Adicionalmente, no decorrer do primeiro semestre de 2019, não ocorreram outros eventos que modificassem a 
avaliação e o julgamento desta ação. Desta forma, para maiores informações consultar a nota explicativa 31.4.1 das 
demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro de 2018. 

27.5.2. Ação coletiva na Holanda e Arbitragem na Argentina 

No decorrer do primeiro semestre de 2019, não ocorreram eventos que modificassem a avaliação e o julgamento da 
ação coletiva que tramita na Holanda. 

Quanto à arbitragem na Argentina, o Tribunal de Arbitragem Geral da Bolsa de Comércio de Buenos Aires ("Tribunal 
Arbitrar) reconheceu a desistência da arbitragem iniciada contra a companhia (e outras pessoas físicas e jurídicas) por 
Consumidores Financieros Asociación Civil para su Defensa ("Associação"). 

O Tribunal Arbitral argentino entendeu que a Associação desistiu da arbitragem por não ter pago a taxa de arbitragem 
no prazo estabelecido. A Associação recorreu ao Judiciário argentino contra essa decisão. 

Para maiores informações consultar as notas explicativas 31.4.2 e 31.4.4 das demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. 

27.5.3. Arbitragens no Brasil 

O Acordo de Assunção de Compromissos, assinado com o Ministério Público Federal (MPF), permanece suspenso, por 
decisão do Supremo Tribunal Federal, em 15 de março de 2019. Neste momento, a companhia está impedida de 
utilizar a metade do valor pago em 30 de janeiro de 2019, em caso de eventuais condenações nestas arbitragens. 

Desta forma, para maiores informações consultar a nota explicativa 31.4.3 das demonstrações financeiras do exercício 
findo em 31 de dezembro de 2018. 

28. Garantias aos contratos de concessão para exploração de petróleo 

A Petrobras concedeu garantias à Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis - ANP no total de R$ 
8.981 para os Programas Exploratórios Mínimos previstos nos contratos de concessão das áreas de exploração, 
permanecendo em vigor R$ 6.256 líquidos dos compromissos já cumpridos. Desse montante, R$ 5.875 correspondem 
ao penhor do petróleo de campos previamente identificados e já em fase de produção e R$ 381 referem-se a garantias 
bancárias. 

29. Gerenciamento de riscos 

As tabelas a seguir apresentam um resumo das posições de instrumentos financeiros derivativos mantidos pela 
companhia em 30 de junho de 2019, reconhecidas como outros ativos e passivos circulantes, além dos valores 
reconhecidos no resultado, outros resultados abrangentes do exercício e garantias dadas como colaterais por 
natureza das operações: 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 

As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Derivativos não designados como Hedge 
30.06.2019 

Valor nocional 
31.12.2018 

Posição patrimonial consolidada 
Valor Justo 

	

Posição Ativa (Passiva) 	Vencimento 
30.06.2019 	31.12.2018 

Contratos Futuros (1  (11.981) (14.043) 63 418 

Compra/Petróleo e Derivados 38.336 40.017 - 2019/2020 
Venda/Petróleo e Derivados (50.317) (54.060) - 2019/2020 

Contratos de Opções OTC 

Venda/Petróleo e Derivados 186.000 335 2019 
Contratos a Termo 

Compra/Câmbio (BRL/USD) US$ 81 US$ 137 (1) (9) 2019 
Venda/Câmbio (BRUUSD) (")  US$ O US$ 92 - (4) 2019 
Compra/Câmbio (EUR/USD) (-) EUR 2477 EUR 3000 132 (478) 2019/2020 
Compra/Câmbio (GBP/USD) (-) GBP 450 GBP 450 (71) (43) 2019 
Venda/Câmbio (GBP/USD) (.1  GBP 31 GPB 31 1 - 2019 

SWAP 
Câmbio - cross currency swap" GBP 700 GBP 700 24 2 2026 
Câmbio - cross currency swap " GBP 600 GBP 600 (504) (273) 2034 

Total reconhecido no Balanço Patrimonial (21) (387) 
(1Valor nocional em mil bbl 
el Valores em US$ (dólares), GBP (libras) e EUR (euros) representam milhões das respectivas moedas. 

	

Ganho/(Perda) 	 Ganho/(Perda) 

	

reconhecido(a) no 	 reconhecido(a) no 

	

resultado do exercício (*) 	 patrimônio liquido (0*) 

	

2019 	2018- Reapresentado 	 2019 	2018- Reapresentado 
Abr-Jun 	Jan-Jun 	Abr-Jun 	Jan-Jun 	Abr-Jun 	Jan-Jun 	Abr-Jun 	Jan-Jun 

Derivativos de commodities (601) (1.449) (1.225) (1.936) - - 

Derivativos de moeda (544) (665) (641) (289) 

(1.145) (2.114) (1.866) (2.225) 
Hedge 	de 	fluxo 	de 	caixa sobre 
exportações 1" (2.900) (5.747) (2.846) (5.507) 8.846 9.285 (27.743) (26.181) 

Total (4.045) (7.861) (4.712) (7.732) 8.846 9.285 (27.743) (26.181) 
(*) Valores reconhecidos como resultado financeiro no período. 
(-) Valores reconhecidos como outros resultados abrangentes no período. 
(—) Utilizando instrumentos financeiros não derivativos, conforme nota explicativa 29.2. 

Garantias dadas (recebidas) 
como colaterais 

30.06.2019 31.12.2018 
Derivativos de commodities 433 (185) 
Derivativos de moeda 714 271 

Total 1.147 86 

A análise de sensibilidade do valor dos instrumentos financeiros derivativos com relação aos diferentes tipos de riscos 
de mercado em 30 de junho de 2019 é apresentada a seguir: 

Consolidado 
Cenário Cenário 

Cenário Possível Remoto 
Operações Risco Provável(*) (A de 25%) (A de 50%) 
Derivativos não designados como Hedge 
Contratos Futuros Petróleo e Derivados - Flutuação dos Preços (509) (1.018) 

Câmbio - Desvalorização do BRL frente ao 
Contratos a Termo USO 3 (78) (156) 
Opções OTC Petróleo e Derivados - Flutuação dos Preços (299) (331) 

3 (886) (1.505) 
(*) Os cenários prováveis foram calculados considerando-se as seguintes variações para os riscos Preços de Petróleo e Derivados: valor justo em 30/Jun/2019 / Real x Dólar - 
valorização do real em 0,8%. Fonte: Focus. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

29.1. Gerenciamento de risco de preços de petróleo e derivados 

A Petrobras tem preferência pela exposição ao ciclo de preços, á realização sistemática de proteção das operações de 
compra ou venda de mercadorias, cujo objetivo seja atender suas necessidades operacionais, com utilização de 
instrumentos financeiros derivativos. Entretanto, condicionada à análise do ambiente de negócios e das perspectivas 
de realização do Plano de Negócios e Gestão, a execução de estratégia de proteção ocasional com derivativos pode ser 
aplicável. 

Em março de 2019, a Petrobras implementou estratégia de proteção para parte de sua produção de óleo prevista para 
o ano de 2019. Foram compradas opções de venda com preço de exercício referenciado na média das cotações do 
petróleo tipo Brent, de abril até o fim de 2019, ao nível de US$ 60 / barril, com prêmio total da ordem de US$ 320 
milhões. Em 2018, estratégia semelhante foi aplicada, porém com preço de exercício médio de US$ 65 / barril e custo 
total de, aproximadamente, US$ 445 milhões. 

No período de janeiro a junho de 2019, em função da marcação a mercado das opções de venda deste hedge protetivo 
e em decorrência da valorização da commodity no mercado internacional, foi apurada uma variação negativa nas 
opções de venda no montante de R$ 906, registrada em outras despesas operacionais (variação negativa de R$ 1.450 
no período de janeiro a junho de 2018). No período de abril a junho de 2019 a perda foi de R$ 550 (R$ 900 no mesmo 
período de 2018). 

Adicionalmente, em setembro de 2018, a companhia passou adotar uma estratégia de derivativos aplicada para os 
preços da gasolina e de câmbio (NDF — Non Deliverable Forward), visando dar flexibilidade ã gestão na política de 
preços e permitindo a opção de alterar a frequência dos reajustes diários do preço da gasolina no mercado interno, 
podendo mantê-lo estável por curtos períodos de até 15 dias. A variação nas operações contratadas apresentou um 
ganho de R$ 27 no período de janeiro a junho de 2019, registrado em outras despesas operacionais. No período de 
abril a junho de 2019 o ganho foi de R$ 15. 

Com o objetivo de dar flexibilidade adicional à gestão na política de preços, em dezembro de 2018, a Petrobras 
ampliou a estratégia de derivativos aos preços de diesel e de câmbio (NDF — Non Deliverable Forward), de forma 
análoga à estratégia aplicada à gasolina. Em junho de 2019, a Petrobras aprovou a revisão na periodicidade de 
reajustes nos preços de óleo diesel (revista inicialmente em março de 2019 para períodos não inferiores a 15 dias) e 
gasolina. A partir de então, os reajustes dos preços destes derivados no mercado interno passaram a ser realizados 
sem periodicidade definida. A variação nas operações contratadas para os derivativos de diesel e câmbio apresentou 
um resultado negativo de R$ 31 no período de janeiro a junho de 2019. No período de abril a junho de 2019 o resultado 
positivo foi de R$ 38. 

Na aplicação da estratégia de derivativos aprovada, ficam mantidos os princípios que balizam a prática de preços 
competitivos, como o preço de paridade internacional (PPI), margens para remuneração dos riscos inerentes 
operação, nível de participação no mercado e mecanismos de proteção via derivativos. 

29.2. Gerenciamento de risco cambial 

Hedge de fluxo de caixa envolvendo as exportações futuras da companhia 

Dando continuidade ao praticado na estratégia de gerenciamento de risco cambial até o término de 2018, a partir da 
adoção da norma IFRS 16 em 1° de janeiro de 2019, a companhia realizou designações adicionais de relações de hedge 
de fluxo de caixa até 30 de junho de 2019 no montante de R$ 103.499 (US$ 26.752 milhões), as quais tiveram como 
item protegido exportações futuras altamente prováveis em dólares, e como instrumentos de proteção contratos de 
arrendamento mercantil denominados em dólares. 

Os valores de referência, a valor presente, dos instrumentos de proteção em 30 de junho de 2019, além da expectativa 
de reclassificação para o resultado do saldo da variação cambial acumulada no patrimônio líquido em períodos 
futuros, tomando como base uma taxa R$/US$ de 3,8322, são apresentados a seguir: 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Valor de referência (a valor 
presente) dos instrumentos 
de proteção em 30 de junho 

de 2019 

	

Tipo de risco 	Período de 	US$ 
Instrumento de hedge 	 Objeto de hedge 	protegido 	proteção 	milhões 	R$ 
Variações cambiais de proporções de fluxos de caixa de instrumentos Variações cambiais de parte 	Cambial - 
financeiros não derivativos 	 das exportações mensais taxa Spot R$ De julho/2019 

	

futuras altamente prováveis 	x US$ a junho/2029 	89.352 	342.414 

Movimentação do valor de referência (principal e juros) 	 US$ milhões 	R$ 
Designação em 31 de dezembro de 2018 	 66.168 	256.390 
Novas designações, revogações e redesignações 	 36.106 	139.359 
Realização por exportações 	 (3.863) 	(14.889) 
Amortização de endividamento 	 (9.059) 	(34.891) 
Variação Cambial  	(3.555) 
Valor em 30 de junho de 2019 	 89.352 	342.414 
Valor nominal dos instrumentos de hedge (financiamentos e  passivos de arrendamento) em 30 de junho de 2019 	 105.429 	404.024  

No primeiro semestre de 2019, foi reconhecido um ganho cambial de R$ 18 referente à inefetividade na linha de 
variação cambial. 

As exportações futuras designadas como objetos de proteção nas relações de hedge de fluxo de caixa representam, 
em média, 80,3% das exportações futuras altamente prováveis. 

A seguir é apresentada a movimentação da variação cambial acumulada em outros resultados abrangentes em 30 de 
junho de 2019, a ser realizada pelas exportações: 

Variação 
cambial 

Efeito 
tributário Total 

Saldo em 1° de janeiro de 2018 (30.064) 10.222 (19.842) 
Reconhecido no patrimônio líquido (32.471) 11.040 (21.431) 
Transferido para resultado por realização 12.121 (4.121) 8.000 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 (50.414) 17.141 (33.273) 
Reconhecido no patrimônio líquido 3.538 (1.203) 2.335 
Transferido para resultado por realização 5.747 (1.954) 3.793 
Saldo em 30 de junho de 2019 (41.129) 13.984 (27.145) 

Alterações das expectativas de realização de preços e volumes de exportação em futuras revisões dos planos de 
negócios podem vir a determinar necessidade de reclassificações adicionais de variação cambial acumulada no 
patrimônio líquido para resultado. Uma análise de sensibilidade com preço médio do petróleo Brent mais baixo em 
US$ 10/barril que o considerado na última revisão do PNG 2019-2023, não indica a necessidade de reclassificação de 
variação cambial do patrimônio líquido para o resultado. 

A expectativa anual de realização do saldo de variação cambial acumulada no patrimônio líquido em 30 de junho de 
2019 é demonstrada a seguir: 

Consolidado 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 a 2028 Total 

Expectativa de realização (5.492) (9.695) (9.302) (10.170) (5.961) (2.974) 417 2.048 (41.129) 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Contratos de swap — Libra esterlina x Dólar 

Em 2017, a Petrobras, por meio de sua controlada indireta Petrobras Global Trading B.V. (PGT), contratou operação de 
derivativo denominada cross currency swap, com o objetivo de se proteger da exposição em libras esterlinas versus 
dólar, devido à emissão de bonds; no valor nocional total de GBP 1300 milhões, sendo GBP 700 milhões com 
vencimento em dezembro de 2026 e GBP 600 milhões com vencimento em janeiro de 2034. A variação nas operações 
contratadas apresentou uma perda de R$ 375 no período de janeiro a junho de 2019, registrada em resultado 
financeiro (R$ 283 no período de janeiro a junho de 2018). No período de abril a junho de 2019 a perda foi de R$ 548 
(R$ 635 no mesmo período de 2018). A companhia não tem intenção de liquidar tais contratos antes do prazo de 
vencimento. 

Contratos de Non Deliverable Forward (NDF) — Euro x Dólar e Libra x Dólar 

Em 2018, a Petrobras, por meio de sua controlada indireta Petrobras Global Trading B.V. (PGT), contratou operações 
de derivativos denominadas non deliverable forward, no valor nocional de EUR 3.000 milhões e GBP 419 milhões, com 
vencimento em 2019, com o objetivo de se proteger da exposição em euro e libra esterlina versus dólar, devido 
emissão de bonds. Durante o primeiro semestre de 2019, o valor nocional de derivativos em euros foi reduzido para 
EUR 2.477 milhões, adequando-se a proteção a uma menor exposição ao euro proporcionada pela recompra de bonds 
nessa moeda ao longo do semestre. A variação nas operações contratadas apresentou uma perda de R$ 314 (R$ 9 no 
período de janeiro a junho de 2018), registrado em resultado financeiro. No período de abril a junho de 2019 a perda 
foi de R$ 8 (R$ 9 no mesmo período de 2018). A companhia não tem intenção de liquidar tais contratos antes do prazo 
de vencimento. 

Análise de sensibilidade dos instrumentos financeiros sujeitos à variação cambial 

O cenário considerado provável e referenciado por fonte externa, além dos cenários possível e remoto que consideram 
valorização do câmbio (risco) em 25% e 50%, respectivamente, à exceção dos saldos de ativos e passivos em moeda 
estrangeira de controladas no exterior, quando realizados em moeda equivalente às suas respectivas moedas 
funcionais, estão descritos a seguir: 

Exposição em Cenário 
Cenário 

Possível 
Cenário 
Remoto 

Instrumentos 30.06.2019 Risco Provável (1 (4. de 25%) (Lide 50%) 
Ativos "* 29.138 Dólar/Real (245) 7.285 14.569 
Passivos *** (369.935) 3.108 (92.484) (184.968) 
Hedge de fluxo de caixa sobre exportações 342.414 (2.877) 85.604 171.207 

1.617 (14) 405 808 
Ativos 18 Euro/Real 5 9 
Passivos (76) 1 (19) (38) 

(58) 1 (14) (29) 
Ativos 10.764 Euro/Dólar (69) 2.691 5.382 
Passivos (21.831) 141 (5.458) (10.916) 
Non Deliverable Forward (NDF) 10.796 -70 2.699 5.398 

(271) 2 (68) (136) 
Ativos 3 Libra / Real 1 2 
Passivos (82) 1 (21) (41) 

(79) 1 (20) (39) 
Ativos 8.748 Libra / Dólar (3) 2.187 4.374 
Passivos (17.272) 5 (4.318) (8.636) 
Derivativo - cross currency swap 6.329 (2) 1.582 3.165 
Non Deliverable Forward (NDF) 2.040 (1) 510 1.020 

(155) (1) (39) (77) 
Total 1.054 (11) 264 527 
c*) Os cenários prováveis foram calculados considerando-se as seguintes variações para os riscos:Real x Dólar - valorização do real em 0,8% / Euro x Dólar - desvalorização do euro 
em 0,7% / Libras Dólar - desvalorização da libra em 0,03% / Real x Euro - valorização do real em 1,5% / Real x Libra - valorização do real em 0,9%. Fonte: Focus e Bloomberg. 
(**) Inclui Depósitos vinculados a Class Action (nota explicativa 27.41. 
(***) Inclui provisão da Class Action (nota explicativa 27.4). 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRA5 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

29.3. Risco de Liquidez 

A companhia avalia regularmente as condições do mercado e pode realizar transações de recompra de seus títulos ou 
de suas subsidiárias no mercado de capitais internacional, por diversos meios, incluindo ofertas de recompra, resgates 
de títulos e/ou operações em mercado aberto, desde que estejam em linha com a estratégia de gerenciamento de 
passivos da companhia, que visa a melhoria do perfil de amortização e do custo da dívida. 

O fluxo nominal (não descontado) de principal e juros dos financiamentos, por vencimento, é apresentado a seguir: 

2024 em 
Consolidado 

Vencimento 2019 2020 2021 2022 2023 diante 30.06.2019 31.12.2018 
Principal 13.526 6.603 16.946 23.106 36.042 197.899 294.122 330.439 
Juros 8.453 15.712 15.290 14.473 12.979 126.421 193.328 199.004 
Total 21.979 22.315 32.236 37.579 49.021 324.320 487.450 529.443 

30. Valor justo dos ativos e passivos financeiros 

Nível I 

Valor justo medido com base em 
Total do valor 

justo 
Nível II 	Nível 111 	contabilizado 

Ativos 
Títulos e valores mobiliários 2.478 2.478 
Derivativos de commodities 63 335 398 
Derivativos de Moeda Estrangeira 157 157 

Saldo em 30 de junho de 2019 2.541 492 3.033 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 4.228 2 4.230 

Passivos 
Derivativos de Moeda Estrangeira - (576) (576) 
Saldo em 30 de junho de 2019 - (576) (576) 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 418 (807) (389) 

O valor justo estimado para os financiamentos da companhia, calculado a taxas de mercado vigentes, é apresentado 
na nota explicativa 12.3. 

Os valores justos de caixa e equivalentes de caixa, a dívida de curto prazo e outros ativos e passivos financeiros são 
equivalentes ou não diferem significativamente de seus valores contábeis. 

31. Eventos subsequentes 

Resultado final da oferta de recompra de títulos 

Em 1° de julho de 2019, a companhia, através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V., anunciou o 
início de duas ofertas de recompra de títulos globais nas modalidades Any-and-all e Waterfall, cujas liquidações 
ocorreram conforme abaixo: 

(i) em 11 de julho de 2019, a companhia liquidou na oferta de recompra Any-and-ali de títulos globais, o volume de 
principal entregue pelos investidores dos títulos denominados em Euros e Libras Esterlinas, excluídos juros 
capitalizados, no montante de € 222,4 milhões e £ 252,6 milhões, respectivamente; 

(ii) em 17 de julho de 2019, a companhia liquidou antecipadamente na oferta de recompra Waterfall de títulos globais, 
o volume de principal entregue pelos investidores dos títulos denominados em dólares norte-americanos, 
excluídos juros capitalizados, no montante de US$ 1.790,17 milhões; e 

(iii) em 31 de julho de 2019, a companhia liquidou na oferta de recompra Waterfall de títulos globais, o volume de 
principal entregue pelos investidores dos títulos denominados em dólares norte-americanos, excluídos juros 
capitalizados, no montante de US$ 63,71 milhões. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Oferta pública de debêntures 

Em 23 de julho de 2019, o Conselho de Administração da companhia, aprovou a 7a emissão de debêntures simples, não 
conversíveis em ações, da espécie quirografária, sem garantia ("Debêntures"), em até três séries, sendo que a 
existência de cada série e a quantidade de Debêntures a ser alocada em cada série será definida em procedimento de 
bookbuilding, no montante inicial de R$ 3.000 para distribuição pública, sob regime de melhores esforços de 
colocação, nos termos da Instrução CVM n° 400. A Oferta prevê a colocação de, no mínimo, R$ 1.000 bem como a 
possibilidade de acréscimo de até 20% sobre o montante inicial, ou seja, em até R$ 600. 

As Debêntures da la  e da 2a  séries terão datas de vencimento em 15 de setembro de 2029 e 15 de setembro de 2034, 
respectivamente, e contarão com o incentivo previsto no art. 2° da Lei n° 12.431, e na regulamentação aplicável, sendo 
os respectivos recursos captados aplicados exclusivamente no projeto prioritário ("Projeto"), cujo escopo é o exercício 
das atividades de exploração e avaliação na área dos blocos de Franco, Florim, Nordeste de Tupi e Entorno de Iara do 
Contrato de Cessão Onerosa e das atividades de desenvolvimento e produção de petróleo e gás natural nos campos 
de Búzios, Itapu, Sépia e Atapu, limitadas às atividades aprovadas pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis —ANP. 

As Debêntures da 3a  série terão data de vencimento em 15 de setembro de 2026, não contarão com o tratamento 
tributário previsto no art. 2° da Lei n° 12.431 e na regulamentação aplicável, e os respectivos recursos captados serão 
destinados ao reforço de caixa para utilização no curso ordinário dos negócios da companhia. 

Venda dos Poios Pampo e Enchova e do campo de Baúna 

Em 24 de julho de 2019, a Petrobras assinou dois contratos para venda de ativos de exploração e produção, em águas 
rasas nas Bacias de Campos e Santos. As transações são referentes a: 

(i) 100% da sua participação nos Poios Pampo e Enchova, localizados em águas rasas na Bacia de Campos, no litoral 
do Rio de Janeiro e englobam os campos de Enchova, Enchova Oeste, Marimbã, Piraúna, Bicudo, Bonito, Pampo, 
Trilha, Linguado e Badejo, para a Trident Energy do Brasil LTDA, uma subsidiária da Trident Energy L.P. ("Trident 
Energy"). O valor da transação é de US$ 851 milhões, a ser pago em duas parcelas: (i) US$ 53,2 milhões na data de 
hoje, com a assinatura do contrato; e (ii) US$ 797,8 milhões na data de fechamento da operação, sem considerar 
os ajustes devidos; e 

(ii) 100% da sua participação no campo de Baúna (área de concessão BM-S-40), localizado em águas rasas na Bacia 
de Santos, para Karoon Petróleo & Gás Ltda, subsidiária da Karoon Energy Ltd ("Karoon"). O valor da transação é 
de US$ 665 milhões, a ser pago em duas parcelas: (i) US$ 49,9 milhões na data da assinatura do contrato; e (ii) 
US$ 615,1 milhões na data de fechamento da operação, sem considerar os ajustes devidos. 

O fechamento destas operações está sujeito ao cumprimento das condições precedentes, tais como a aprovação pelo 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) e da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 
Biocombustíveis (ANP). 

Acordos de Leniência e Repatriações — Operação Lava Jato 

Em julho de 2019, a Petrobras recebeu R$ 444 em decorrência de acordos de leniência e repatriações promovidas pelo 
Ministério Público Federal. Assim, o total de recursos devolvidos para a companhia em decorrência de acordos de 
colaboração, leniência e repatriações ultrapassa o montante de R$ 4 bilhões. Adicionalmente, o acordo de leniência da 
Technip e da Flexibras celebrado com o Ministério Público Federal, a Controladoria-Geral da União e a Advocacia-Geral 
da União ainda prevê outros dois pagamentos em favor da Petrobras, em 2020 e em 2021, ambos no valor de R$ 253, 
cada, que serão contabilizados quando do seu efetivo recebimento. 
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NOTAS EXPLICATIVAS 
PETROBRAS 
As informações financeiras trimestrais devem ser lidas em conjunto com as demonstrações financeiras anuais. 
(Em milhões de reais, exceto se indicado de outra forma) 

Remuneração de acionistas 

Em 10  de agosto de 2019, o Conselho de Administração aprovou o pagamento de Juros Sobre Capital Próprio (JCP), no 
montante de R$ 2.608, que corresponde ao valor bruto de R$ 0,20 por ação ordinária e preferencial. Esses JCP serão 
pagos em 4 de outubro de 2019, com base na posição acionária de 12 de agosto de 2019, e deverão ser descontados 
da remuneração que vier a ser distribuída aos acionistas no encerramento do exercício de 2019. O valor será atualizado 
monetariamente, de acordo com a variação da taxa SELIC, desde a data do efetivo pagamento até o final do referido 
exercício social. 

32. 	Correlação entre as notas explicativas de 31 de dezembro de 2018 e 30 de junho de 2019 
Números das notas 

explicativas 
Anual 	ITR do 

Títulos das notas explicativas de 2018 2T-2019 
Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 2 1 
Operação Lava Jato e seus reflexos na companhia 3 2 

Sumário das principais práticas contábeis 4 3 
Caixa e equivalentes de caixa e Títulos e valores mobiliários 7 4 
Contas a receber 8 s 
Estoques 9 6 
Vendas de ativos e outras reestruturações societárias 10 7 
Investimentos 11 8 
Imobilizado 12 9 
Intangível 13 10 
Redução ao valor recuperável dos ativos (Impairment) 14 11 
Atividades de exploração e avaliação de reserva de petróleo e gás 15 12 
Financiamentos 17 13 
Arrendamentos mercantis 18 14 
Partes relacionadas 19 15 
Provisões para desmantelamento de áreas 20 16 
Tributos 21 17 
Salários, férias, encargos e participações 22 18 
Benefícios concedidos a empregados 23 19 
Patrimônio líquido 24 20 
Receita de vendas 25 22 
Outras despesas (receitas) operacionais líquidas 26 24 
Custos e Despesas por natureza 27 23 
Resultado financeiro líquido 28 25 
Informações complementares à demonstração do fluxo de caixa 29 21 
Informações por segmento 30 26 
Processos judiciais e contingências 31 27 
Garantias aos contratos de concessão para exploração de petróleo 33 28 
Gerenciamento de riscos 34 29 
Valor justo dos ativos e passivos financeiros 35 30 
Eventos subsequentes 36 31 

As notas explicativas do relatório anual de 2018 que foram suprimidas no ITR de 30 de junho de 2019 pelo fato de não 
apresentarem alterações relevantes e/ou não serem aplicáveis às informações intermediárias são as seguintes: 

Números 
das notas 

Títulos das notas explicativas 	 explicativas 
A companhia e suas operações 	 1 
Estimativas e julgamentos relevantes 	 5 
Novas normas e interpretações 	 6 
Fornecedores 	 16 
Processos Judiciais - recuperação de tributos 	 31.5 
Compromisso de compra de gás natural 	 32 
Gestão de capital 	 344 
Seguros 	 34.7 
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DECLARAÇÃO DOS DIRETORES SOBRE AS INFORMAÇÕES CONTÁBEIS INTERMEDIÁRIAS E RELATÓRIO SOBRE A REVISÃO DAS 
INFORMAÇÕES TRIMESTRAIS 
PETROBRAS 

_ 

Em atendimento ao disposto nos incisos V e VI do artigo 25 da Instrução CVM n° 480, de 7 de dezembro de 2009, o 
presidente e os diretores da Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, sociedade por ações de capital aberto, com sede na 
Avenida República do Chile, 65, Rio de Janeiro, RJ, inscrita no CNPJ sob n° 33.000.167/0001-01, declaram que as 
informações contábeis intermediárias foram elaboradas nos termos da lei ou do estatuto social e que: 

(i) reviram, discutiram e concordam com as informações contábeis intermediárias da Petrobras do período findo em 30 
de junho de 2019; 

(ii) reviram, discutiram e concordam com as opiniões expressas no relatório da KPMG Auditores Independentes, 
relativamente ás informações contábeis intermediárias da Petrobras do período findo em 30 de junho de 2019. 

Rio de Janeiro, 1° de agosto de 2019. 

Roberto Castello Branco 	 Andrea Marques de Almeida 

Presidente 	 Diretora Executiva de Finanças e Relacionamento com 
Investidores 

Anelise Quintão Lara 	 Carlos Alberto Pereira de Oliveira 

Diretora Executiva de Refino e Gás Natural 	 Diretor Executivo de Exploração e Produção 

Eberaldo de Almeida Neto 	 Roberto Furian Ardenghv 

Diretor Executivo de Assuntos Corporativos 	 Diretor Executivo de Relacionamento Institucional 
Diretor Executivo de Governança e Conformidade 

Rudimar Andreis Lorenzatto 

Diretor Executivo de Desenvolvimento da Produção e 
Tecnologia 
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KPMG Auditores Independentes 
Rua do Passeio, 38, setor 2, 17° andar - Centro 
20021-290 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil 
Caixa Postal 2888 - CEP 20001-970 - Rio de Janeiro/RJ - Brasil 
Telefone +55 (21) 2207-9400, Fax +55 (21) 2207-9000 
www.kpmq.com.br  

Relatório sobre a revisão de informações trimestrais-
ITR 

Ao Conselho de Administração e Acionistas da 
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras 
Rio de Janeiro - RJ 

Introdução 
Revisamos as informações contábeis intermediárias, individuais e consolidadas, da 
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras ("Companhia"), identificadas como Controladora e 
Consolidado, contidas no Formulário de Informações Trimestrais - ITR referente ao 
trimestre findo em 30 de junho de 2019, que compreendem o balanço patrimonial em 30 de 
junho de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado e do resultado abrangente 
para o período de três e seis meses findo naquela data e das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o período de seis meses findo naquela data, incluindo as 
notas explicativas. 

A administração da Companhia é responsável pela elaboração das informações contábeis 
intermediárias de acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 21(R1) - Demonstração 
Intermediária e a IAS 34 - Interim Financial Reporting, emitida pelo International Accounting 
Standards Board - IASB, assim como pela apresentação dessas informações de forma 
condizente com as normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários, aplicáveis à 
elaboração das Informações Trimestrais - ITR. 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 de informações intermediárias (NBC TR 2410 - Revisão de Informações 
Intermediárias Executada pelo Auditor da Entidade e ISRE 2410- Review of ínterim 
Financial Information Petformed by the lndependent Auditor of the Entity, respectivamente). 
Uma revisão de informações 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 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. 

KPMG Auditores Independentes, uma sociedade simples brasileira e firma-
membro da rede KPMG de firmas-membro independentes e afiliadas à KPMG 
International Cooperative ("KPMG International"), uma entidade suiça. 

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member fims of the 
KPMG network of independent member urras affiliated with KPMG 
International Cooperante ("KPMG International'', a Swiss entity. 
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ji 

Conclusão sobre as informações intermediárias individuais e consolidadas 
Com base em nossa revisão, não temos conhecimento de nenhum fato que nos leve a 
acreditar que as informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas incluídas 
nas informações trimestrais acima referidas não foram elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, de acordo com o CPC 21(R1) e a IAS 34, emitida pelo IASB, aplicáveis à 
elaboração de Informações Trimestrais - ITR e apresentadas de forma condizente com as 
normas expedidas pela Comissão de Valores Mobiliários. 

Outros Assuntos - Demonstrações do valor adicionado 
As informações contábeis intermediárias individuais e consolidadas relativas às 
demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao período de seis meses findo em 
30 de junho de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, 
apresentadas como informação suplementar para fins da IAS 34, foram submetidas a 
procedimentos de revisão executados em conjunto com a revisão das informações 
trimestrais - ITR da Companhia. Para a formação de nossa conclusão, avaliamos se essas 
demonstrações estão reconciliadas 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 individuais e consolidadas 
tomadas em conjunto. 

Rio de Janeiro, 1° de agosto de 2019 

KPMG Auditores Independentes 
CRC SP-014428/0-6 F-RJ 

Marcelo Gavioli 
Contador CRC 1SP201409/0-1 

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

KPMG Auditores Independentes, a Brazilian entity and a member firas of lhe 
KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG 
International Cooperative ("KPMG International'', a Swiss entity. 
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PÁGINA 38 
	

Diário Oficial do Distrito Federal 
	

N" 75. terça-feirai 23 de abril de 2019 

 

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A. 
CNP1 15.559.0820001-86 

  

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018 

 

 

Aos senhores Acionistas. lian etunprimento ás disposições legais e 
estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., e ao publico as 
Demonstrações Financeiras da Inframerica Concessionária do Aeroporto 
de Brasília S.A, rInfrassierica"), com as respectivas Notas Explicativas, 
acompanhadas do relatório dos Auditores Independentes, referente ao 
exercício de 2018. Mensagem da Administração. NÚMer05 divulgados 
pela Abem IA.ssociação Brasileira das Empresas Aéreas) mostram que a 
demanda por viagens domésticas acumulosi entre janeiro e novembro de 
2018, expansão de 4,47% sobre o mesmo período de 2017. A oferta 
cresceu 4,88% no mesmo período. Ainda segundo a Aliear, até novembro 
do ano passado, foram transportados 844 milhães de passageiros, 
aumento de 3,58% no parado analisado. Em relação aos voes 
internacionais, a expansão da demanda acumulou nos 12 meses 
concluídos até novembro crescimento de mais de 16% e a oferta aumento 
de mais de 19%. Foram transportados 8,4 milhões de passageiros, ou 
seja, incremento de 11:78% Os números poderiam ter sido ainda 
melhores não fosse pela recuperação lenta da economia brasileira e o 
ainda elevado desemprego que reduz a demanda por viagens. Apesar do 
controle da infla* em geral, o aumento dos preços da gasolina e do 
diesel impactarrn o poder de compra da população e no custo dos 
transportes. A greve dos caminhoneiros, a alta do dólar de mais de 16% 
ante ao real. que chegou a bater a marca histórica de 1184.19, a nova 
politica de preços do combustível promovida pela Petrobras e a corrida 
eleitoral foram fatores determinantes para o impacto nos custos, Apesar 
de ainda ser elevado o contingente de brasileiros desempregados, cerca 
de 12,3 milhões, até outubro do ano passado, a taxa de desemprego já 
havia recuado para 11,7%, o menor percentual desde meados de 2016. 
Ao final do ano passado, o dólar recuou. tendo sido negociado abaixo de 
R$ 3.70. Aeleiçào do presidente Jair Bolsonam, cuja equipe económica 
é liderada pelo economista liberal Paulo Guedes, animou agentes 
produtivos e investidores. Contudo, isso não impediu que os analistas do 
mercado financeiro baixassem a previsão de crescimento do PIB em 
2019 para 2,53% e crescimento menor pata a Saha até o final do ano 
pra 7% A equipe económica possui desafios importantes A frente, a 
exemplo da Reforma da Previdência, tensa considerado de maior 
prioridade, O ministro da Eononna também defende a privatizaeão de 
empresas públicas e programa d.e desburocratização e incentivo ii 
competividadc e produtiviriade da economia nacional, Unidos pontos de 
atenção é 2 redução dos mecanismos de incentivos e subsidies públicos 
parao setor privado. O ministro pretende reduzir as linhas de credito do 
BNDES subsidiadas COM recursos do Tesouro. Por outro lado, o 
Se:Ataria Especial Marcos Cintra, da Receita Federal, declarou o desejo 
de promover uma reforma Ulularia e também desonerar a folha de 
pagamentos das empresas de maneira permanente. Se trem-sueedidmii, as 
reformas planejadas pelo presidente Bolsonaro poderão recolocar 
Brasil no caminho do crescimento sustentável de longo prazo, Para 
tanto, economistas apontam a urgência de se restabelecer a rigidez das 
conta: publicas;  promover o equifibrio fiscal, reduzir gastos públicos e 
implementar agenda intensa de simplificação em beneficio do setor 
produtivo. Aeroporto de Brasília. O ano de 2018 fecha com saldo 
positivo rio Aeroporto de Brasília, De janeiro a dezembro, quase 18 
milhões de passageiros utilizaram o terminal Inasiliense pala viajar, O 
DUDICE1 é 5.6% maior que o processado em 2017;  uns acréscimo de 
exatos 941.529 usuários, Foram registrados 153.796 itorsos e 
decolagens. um  aumento de 3.5% mi tráfego aéreo da capital federal. Os 
meses com maior movimento Foram janeiro, julho e dezembro. Inibo. 
época das férias de inverno. bateu o recorde com 1,7 milhão de pessoas, 
seguido por janeiro com 1,58 milhão. A área internacional também 
cresceu chegando perto dos 500 mil passageiros no ano. Uni crescimento 
de 6,8% em relação a 2017. Esti novembro e dezembro do ano passado, 
novos coes para Minn, Orlando e Buenos Aires entraram no poillho 
do Aeroporto, E CM junho próximo, inicia-se a frequência- para mais um 
destino caribenhe, Caneún, O terminal encerra 2018 na posição de 3' 

maior aeroporto do Brasil em movimentação de passageiros, ficando 
apenas atrás dos dois maiores terminais do Estado de São Paulo. 
Incentivo Fiscal (I.CMS — DAV), O Governo do Distrito Federal 
publicou em junho de 2018 o Decreto rs° 39.131, que estabeleceu 
mecanismo de incentivo fiscal para o mercado de aviação civil na 
Capital Federal. Conforme° texto, as companhias aéreas brasileiras que 
operarem mais voos internacionais ins Aeroporto de Brasília mole maior 
deserdo no imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
(ICMS) que incide sobre o querosene de aviação tQAV ou JET-A1) nos 
visos nacionais. Visos internacionais, sejam de companhias brrilenias eu 
estrangeiras, já eram jSCULOS da cobrança do tributo. A medida visa 
incentivar a abertura de novas rotas internacionais qttc partos do 
Aeroporto de Brasília e beneficia passageiros, empresas aéreas, a 
operação nermsoraária e também o governo, que irá arrecadar mais 
tributos face ao crescimento da demanda de usuários e voos. Para o 
mercado da SiViaÇãO, a proposta traz um inexinfivo animador, jü que o 
decreto permite uma redação de 12% para ate 7% na ai ignota do 1CMS 
incidente sobre o querosene usado no abastecimento dos VOUS 
dürnéfMCOS. O incentivo seni importante para ineremeMar a malha aérea 
donística e internacional do Aeroporto. Pontoalidade. O ano de 2018 
fecha também com mais sim ponto positivo para a Inframetica Segundo 
a OAG, consultoria especializada em aviação, mais de 86% dos voos 
ocorridos ao longo do ano passado que partiram da capital federal 
seguiram demo damargem de pontualidade_ Esse percentual representei' 
uns amolo de 1,77% cio relação ao período de 2017. Com  esta 
avaliação o Aeroporto de Brasil ia conquistou a 3:  posição no ranking 
como o mais pontual na categoria que opera entre 10 e 20 milhões de 
ist..saiteiros per ano. A análise é feita a partir da performance das 
companhias aéreas e dos terminais pesquisados. Para a Consultara, um 
viso é considerado pontual quando chegue ao destino na decole em 
tempo inferior a 15 minutos da programaoo' . Essa posição colora o 
terminal brasiliense a freme também de outros aeroportos brasileiros de 
destaque na categoria de inédio e grande porte. Durante o Carnaval o 
,Aeroporto lambem foi eleito o mais pontual, enlata sexta-feito (93 e a 
Quarta-feira de Cinzas (14). o Aeroporto de Brasília teve 1.876 pousas e 
decolagen S e apresentou 93% de pontualidade nos vos. Capacidade de 
pista. Pela terceira vez desde que a Inframerica assumiu a administração 
do Aeroporto de Brasília. o Terminal teve sua capacidade do sistema de 
pista elevada. O Centro de Gerenciamente de Navegado Aérea 
(CGNA), órgão do Comando de. Aeronáutica. aumentou o indicador para 
64 movimentos por hora, (1 incremento ocorre anis avaliação positiva 
da Infratistrumra do aerodremo. A capacidade de sistema de pistas é um 
índice que determina guaranis inosimentos aéreos limosos ou decidimos) 
Podem ser Planejados no Aeroporto a cada hora. Até janeiro, o Terminal 
tinha capacidade de processamento de até 53 corsa por hora Desde o 
início de fevereiro, o indicador aumenion era I I nsovimentos, pernsiondo 
que um pouso ou UM decolagem possa ser realizado a cada 56 segundos, 
em media. O incremento permite maior margem de planejamento das 
operrnes no aeroporto, evitando também longas conexões e operações 
era horários indesejados por passageiros. O Aeroporto de 13rasilia é o 
UMCD Terminal brasileiro que possui duas justos paralelas e com 
separação suficiente para operação simultânea, Obtenção da 
Certificação de ótima empresa para se trabalhar. Intramerica foi 
considerada uma érinsa empresa para se trabalhar, de acordo com 
pesquisa realizada com seus colaboradores pela consultoria Great Place 
to Work (GPTW). O CStild0 COI:sige CM UM goestiemario tate mensura a 
percepção dos funcionários em relação ao seu ambiente de trabalho. Por 
conta das excelentes notas obtidas, os aeroportos de Brasilia e Natal, que 
foram avaliados separadamene, receberam a qualificação da CiPTW, 
que é valida por um ano..1 Jnframerica entrou no mapa internacional das 
companhias mais bem avaliadas pela consultoria e manterá sina 
certificação pelo menos até o dia 2 de fevereiro de 2019. Preto iaçâo 
Aeroportos + Brasil, Ministério dos Transpostos. O Aeroporto de 

Brasília foi considerado o melhor terminal aéreo com fluxo de 
passageiros acima de 15 milhões ao ano. A premiação Aeroportos+ 
Brasil é o resultado consolidado das quatro rodadas trimestrais de 
pesquisa que avalia a satisfação dos passageiros feitas ao longo do ano 
de 2017 realizada pelo Ministério dos Transixsfies. Portos e Aviação 
Civil. Além do premio de melhor Aeroporto, o terminal brasiliense 
recebeu as melhores avaliações em quatro outros critérios: eheck-in, 
raio-x, controles migratário e aduaneiro mais eficientes do pais. 
Certificação Ambiental. O Aeroporto de Brasília reduziu em 1733 
toneladas a emissão de dióxido de carbono re021 ao longo de 2017 ros 
adotar fontes de energia renováveis, Esta diminuiçaaa equivale ao plantio 
de mais de 12 mil áll'ORS CM UM projeto de reflorestamento, A 
quantificação foi realizada pela Come Energia e a consultoria de 
gerenciamento energético S inereonsult, e coloca° terminal aeroportuário 
brasilienw conto o único do pais a deter esta certificação. Desde sinto 
passado, o Aeroporto de Brasilia deixou de adquirir energia elétrica do 
mercado regulado c passou a negociar diretamente no mareado livre. 
Neste setor, ltá maior variedade de fontes de energia, como de matriz 
eólica, solar ou mesmo pequenas centrais hidrelétricas que geram menor 
impacto ambiental, Até agosto de 2018 foram substituídas mais de 10 
mil Iiimpadt0 fluorescentes pelo tipo LED, mais eficientes e sustentáveis 
que as anteriores. COM  a adoção destas medidas de eficiência energética. 
o aeroporto sandias)] conseguiu uma economia de aproxinsadarneme R$ 
1 milhão na conta de energia. Sistema automaiirodo de bagagem, O 
Aeroporto de Brasília inaugurou dois primeiros módulos de seu sistema 
de despacho automatizado de bagagem Com o intuito de agilizar o 
despacho &malas, duas máquinas do 'sei f bag drtql.  (orara instaladas 
n.o cheek-ia da companhia aérea Latam. EM fase de testes, o sistema 
permite ao passageiro realizar independentemente o cheek-in e o 
despacho de suas bagagens, Os serviços automatizados estão disponíveis 
no piso de colariam, do terminal aéreo, Investimento ao desembarque 
Internacional. Ao final de 2018 foi inaugurada uma nova árcade saída 
de passageiros de voos internacionais do Aeroporto. A Infrainerica 
investiu em urna nova aná de desembarque internacional que além de 
contar com uma expansão da loja da Duty Porcos passageiros agora tem 
mais conforto e agilidade. Destaques Econômico-tinanceira. A 
receita liquida de 2018 obteve o crescimento de 10% em relação a 2017. 
idas custos operacionais, neste ano, aumentaram 1% em relação ao ano 
anterior, que se comparado a inflação dis período tivemos Uma redução 
real de 2%. nese resultado foi tan esforço daCompanhia para sueionalizar 
custos e despesas, sempre atentando á manutenção do nivel adequado de 
atendimento aos clientes e as normas de segurança e operação. Vale 
ressaltar que essa economia e real, ou seja, se levarmos em consideração 
o aumento do fluxo de passageiros de 2018, essa redução seria maior. 
F,m março de 2018 conclunnos um grande processo de reestnnuração 
dos contratos de financiamento BNDES. Foram ni-ais de 2 anos de 
negociações com diferentes equipe,s deste banco, que culminaram numa 
série de melhorias mutuais. esMil aumento dos prazos de careneía  de 
juros e principal, extensno da amortização, manntenção da mesma taxa 
de juros (mreladaá T1LP), exclusão de ovenants financeiros e liberação 
de saldo excedente de como reservas. COM  essa reestruturação 
BNDES realizou liberação de crédito suplementar de R$300,000.000,80 
(trezentos milhões de reais), que foram integralmente destinados ao 
pagamento de dividas constituirias em 2017 para a liquidação das 
parcelas vencidas da Outorga Fixa e da antecipação de 46% da parcela 
da Outorga de 2018. Eus 2018 o pagamento da parcela Outorga Fixa lior 
somente de 8% do valor total, devido a negociação em 2017, que 
antecipou 46% e postergou as outros 46% pra os quatro últimos anos de 
Concessão, gerando beneficio direto ao fluxo de caixa da Companhia. 
Lua 2019 fCtOMMOS os pagalliCMOS 

Este documento pode ser verificado no endereço clero:Mico http://www.in.gov.br/autenticidade.html  Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
pelo código 50012019042300038 	 Infraesn-utura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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N" 75, terça-feira, 23 de abril de 2019 
	 Diário Oficial do Distrito Federal 

	
PÁGINA 39 

IN FRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A. 
CNI9 15 559.0021000l•86 

Balanço Patrimonial em 31 de Dezembro - Em milhares de reais Demonstração do Resultado - Exore/cios findos em 31 de dezembro 
Isto milhares de reais. exceto quando indicado de outra forma  

7018 	2017 Ativo 	 201t1 	201.7  Passivo e Património Liquido 	 2018 	-,017  

Ativo circulante 

Caixa c equivalentes de caixa (Nota 5)...„ ....... 	57.142 	12.069 

Depósitos vinculados (Nota 5.1) 	
„ma, 	7.,..„6  

Contas a reicher de clientes (Nota 6)  	51.204 	42.255 

Tributos a recuperar (Nota )1) 	11.733 	20981 

Despesas antecipadas 	. 	5.910 	1.635 

Outros ativos (Nota 10).. ..... .... ............... .. 	.   	4,824 	242) 

Passivo circulante 
Salários e encargos sociais (Nota 13) ....... 	.... 	14,467 	12.964 
Fornecedores (Nota 14) 	sabog 	33.606 
Empréstimos e financiamentos (Nota 	Si1. 	4.195 	691.223 
Tributos a recolha- 	4.935 	8.634 
Imposto de renda c contribuição social 
a Pagar (Nota 25) 	36 	- 

Compromissos com o poder coneedente 
(Nota 16) 	 275 079 	37.070 

Adiantamento de cliente (Nota 17) ...... . .......  	12.515 	13.219 
Outros passivos (Nota 19) 	36.523 	32.426 

Receita operacional liquida (Nota 21)  	345.615 	313.622 
Custos dos serviços prestados (Nota 22) .,...... , 	236.151) 129911 1) 
',UM  ] operacional Imito 	109.464 	14.511 
Despesas de comercialitação 	(6.231) 	(6149) 
Despesas administrativas (Nota 23) 	 (39 451) 	(30.981) 
()viras receitas e despesas operacionais liquida 

(Nota 24).. ........ ... ..... .......... 	................ ...... 	......  	(15.874) 	(9661) 
161 956) 	(46 793) 

Lucro (prejuízo) operacional antes do 
resultado financeiro 	 02.282) _.A2.200 

	

150.358 	15 7. 129 

Ativo nân circulante 

Realizável a longo prazo............ 	.. ..... . ............. , 

Tributos a reco 	(Nom 8) 	4245.5 	42.198 

Partes relacionadas (Nota 7) 	13 	7.962 

Depósitos judiciais (Nota 9) 	4..049 	loas 

	

385.768 	829.142 
Passivo não circulante 
Tributos a recolher  	7.946 	5264 
Adiantamento de clientes (Nota 17)  	86.654 	95.977 
Partes relacionadas (Nota 7) 	2.501 	6.446 
Empréstimos e fanondamentos (Nota 15).... . 	1.075.810 	680.925 
Compromissos com o poder coneedente 
(Nota 161 	 2 723 653 	2.707.049 

	

Outros passivos (Nota 19) 4.079 	- 
Provisões para riscos fiscais, trabalhistas 
e cíveis (Nota 18) 

	
11.073 	3 	74 ---0  - 

Receitas financeiras (Nota 25) 	8.843 	10 377 
Despesas financeiras (Nota 25).. ....... .............. 	(432.243) (370 157) 

(423.4)10) 13591801 
Prejuízo antes do iloposto de moda c da 

contribuição social 	  (375.4921(392.0t2) 
Imposto de renda e contribuição social (Nota 26) 	147 123 	130.852 
Podado* do exercício 	. 	  (228.369) (261.210) 
PTeittiZO por lote de mil ações 	Em mais .....  	(0 18) 	1012) 

Tributos diferidos 	26) 	s72 118 	437 377  (Nota 

	

618.637 	491.531 

Investim Investimentos 

	

	80 	80 . 
Imobilizado (Nota 11).. ..... .. 	. ............... ..„...... 	1.619 	1.941 

/intangível (Nota 12) 	  1.5928 t 7 3,689 587 

As notas explicativos da administração são parte integrante 
das demonstraçôes financeiras. 

Demonstração do Resultado Abrangente 
1911.716 	1506.735 

Patrimfinio liquido 
Capital social (Nota 20) 	  1.235.000 	945.000 
Prejuízos acumulados 	 0.1689781 	(9406091 

Exercícios findos em 31 de dezembro Em Milhares de Reais
2018 2017 

Prej ohm do exercício 	  (228.369) (261.210) 
Outros resultados abrangentes 	- 	- 4.213.148 4.183:139 

Total do ativo 	 4.361506 4.340.2G8 

	

661/22 	4  "I• 
Total do passivo e do patrimanio líquido 	 4.363.50(i 	4.340.268 

Resultado abrangente do exercício 2(.24....)369 1261.210)  
As 	 da 

As notas explicativos da administração são paute integrante das demonstrações financeiras. 
notas expio:atavas 	admirostração são parte integrante 

das demonstrações financeiras. 
I)emonsfraçara dto Fluxos de Caixa Exercícios findos 
em 31 de Dezembro Em Milhares de Reais 

Demonstroção das Mutações do Patrimônio liquido Exercícios lindos em 31 de dezembro 
Em milhares de reais 

2010 	2017 Caoital Social 	 Prejuízos' 
Fluxos de coisa das atividades operacionais 
Prejuízo antes do imposto de renda e da 

contribuição melai . ............... .......... ..... ..... ......... 	(375.492) (392062) 
Ajustes, 
Depreciação e amortização  	97.562 	166.617 
Provisões 	19.699 	7-250  
Contribuição variável 	7,684 	6.907 
Outras reecitas/despasas 	6.035 	- 
I1aixa de intangível I imobilizado 	11 -772 	&379  
Resultado financeiro não realizado 	401.133 	366.907 

Subscrito 	A integralizar 	 'Total 	Acumulados 	 Total 
31 de dezembro de 2016.. 	945.000 	 - 	945.000 	(6793991 	265,601 
Subscrição de capital (Nona 20).. ...... ......, 	.... ......... 	235.000 	(235.000) 	 -- 	 - 
Prejuízo do exercício. . 	 - 	 - 	1261.210) 	(261.2101 
3) de  dezembro de  2017 	1.180.000 	(235.0001 	945.000 	1940.6091, 	 4.391 
Subscrição de capital (Nom 20) 	55.000 	(55.000) 	 - 	 - 	 _ 
Integralizaçào de capital (Nota 201. ...... , ............  	 - 	290.000 	290.000 	 290.000 
Prejuizo do exercício 	 - 	 - 	(2283691 	(2283691 
31 de drzembru de 2018 	1.235.000 	 - 	1.235.000 	(I.168.9781 	66.022 

As notas explicativos da administração são parte integ,taine das demonstrações financeiras. 

Contas a receber de clientes 	(24.918) 	(43(9 
Partes relacionadas 	6.059 	(1)) 
Tributos a recuperar 	23,149 	16.088 
Despesas antecipadas 	(4275) 	1.119 
Outros ativos 	(2.401) 	1.336 
Depósitos judiciais .................. .. ...... ....... 	 (55) 	31 .204  
Aquisição de bens intangíveis 	(25.420) 	(25.439) 
Salários c encargos sociais 	1.186 	1306) 
Fornecedores.. 	6.356 	(11.240) 
Tributos a recolher 	(294) 	5.565 
Ontros 	 3 685 	4,6 r,o  
Adiantamento de clientes 	11°•017) 	13  "' 
Compromisso com o poder coneedente....... ....... 	(37 113) 	(4373)4) 

Variações ativas e passivas: 	
168.393 	164.078 	  

Demonstração do Valor Adicionado 
Exercidos findos em 31 de Dezembro Em milhares de reais 

Notas Explicativos da Administração às Demonstrações, 
Financeiras em 31 de dezembro de 2018 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 2018 	2017 

Valor (adicionado a distribuir 
Receito 	436.705 	399.948 
Receitas tarifárias 	257.530 	230.079 
Receita., ralo tarifárias „.  	186.035 	170.799 
Outras remitas  . 	5.171 	3.143 
provisão o/devedores duvidosos.- (Reversão! 
Constituição) 	(12,031) 	(4.073) 

Instamos adquiridos de leiteiros 	(96.771) 	(82.477) 
Custos operacionais 	(68.424) 	(68.240) 
Custo de serviço de construção 	- 	-. para 

Outras despe:aia.. ........... .....,....... .............. ....  	(28.347) 	(14.236) 

1. Informaçôes Gerais: A Inframerica Concessionária do Aeroporto 
de Brasília S.A. ("Inframerica" ou "Companhia") foi constituída em 18 
de inalo de 2012, tendo como objeto exclusivo exercer as atividades 
de ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto de Bradá. 
confomie contrato de concessão estabelecido com a Agência Nacional 
da Aviaçáo Civil - ANAC assinado em 14 de junho de 2012. Com  base 
no Decreto 7.531/2011, por meio da ANAC. o Governo Federal decidiu 
conceder 6 iniciativa privada a gestfto dos Aeroportos de Viracepos, 
Guarulhos e Brasflia A Inframerica apresentou a anelhor proposta 

a concessão do Aeroporto de Brasília de acordo com o F,dital de 
Leilão 2/2011. A concessão e pelo prazo de 25 anos com inicio em 24 
de julho de 2012. Este prazo pode ser estendido por mais 5 anos, se 
necessário, para recomposição do eqüilibrio econômico-financeiro. 
O contrato 6 dividido em quatro fases: Fase 1-A: Transferência do 
aeroporto. Fase 1-13: Ampliação do Aeroporto para adequação da 
infraestrutura e melhoria no nasci de serviço Fase I-C: Ampliação do 

infraestmtura parrecomposição total no 

	

Aeroporto para adequação da 	 a 
nivel de serviço estabelecido no Plano de Exploração AerOportuâtia - 
PEA. Fase 2: Cumprir integralmente a obrigação de manter,  o nivel de 
serviço estabelecido no PEA. A Fase 1-A está dividida em trés estrigios, 

t 	. 	,. • 	. 	• 	..•_ 	.._ 	. 	, 	. 	, 	.. 	..... _ _ - 	..... 	. 	a  se olo o ultimo o inicio cias optraçóeo peta ininumanca oco panhad 
pela Empresa Brasileira de Infraestrotura Aeroportuária - Infraero, já 
com todos os custos operacionais e receitas atribuídas a inframerica. 
Este estágio teve início em 1° de dezembro de 2012. sendo concluído 
durante o exercício de 2013. A Fase 1-13: Ampliação do Aeroporto para 
adequação da infraestrutura c melhoria no nivel de serviço Teve inicio 
em 2013 e a sua finafizaçâo ocorreu ern maio de 2014. A Fase I-C: 
Contempla as atividades de amphoção do Aeroporto e adequação da 
infraestrutura para recomposição total do nivel de serviço estabelecido 
no PEA e a sua conclusão se deu £111 maio de 2016. Atualmente 
a Concessão está na Fase 2, em que a Companhia deverá cumprir 
integralmente a obrigação de manter o uivei de serviço estabelecido 
no PEA. A cada evento de (jata° de Investimento. a Companhia 
deverá apresentar à ANAC, em até 90 dias, o Projeto Ilásico dos 
investimentos com vistas á mantnençâo do nivel de serviço, previstos 

164.13011404.6131 
Caiou liquido gerado (aplicado) uns atividades 
operacionais 	104,263 (.240.535)  

Valor adicionado bruto 	33%ms 	317.471  

Depreciaçâo e amortização 	(97.562) 066.6170  

fluxos de caixa das atividades de investimentos 
Aplicação finimceiraldepositos vinculados 	58221 	(9.5771  
Aquisição de bens imobilizados. 	. 	. 	 12(3) 	(152) 

Valor adicionsolo liquido produãdo 	242.372 	150.855  

Valor adieionsado rattdrido em transfer ¡beim 	8.843 	10377  

Receitas financeiras 	8.841 	10.377 
1:aixa líquido gerado (aplicodo) nas ratiGdades 
de investimentos 	58,008 	(9.7291 

Valor adicionado total a distribuir 	251.215 	J,02,12 , 
Distribuição do valor adicionado 	  
Pessoal 	75.752 	71556 

Remuneração direta .......... ....... .... ............ ,.. ......  	55.289 	5/068 
Benefícios .. 	 . 	. 	 16420 	14.461 
FGTS 	 4.043 	5.027 

Impostos, uivas e contribuições 	(28.411) 	(19.271) 
Emomis 	53.481 	53.562 
Municipais 	5.728 	4980 
Poder concedente 	39303 	53039  
Crédito fiscal diferido 	  (147.123) 	(130.852) 

Remuneração de capitais de terceiros 	432.243 	370.157 
.11.1r0S, variações cambiais e outros.  	4)2.243 	370.157 

Remuneração de capitais próprios.... ....... .... 	(228.369) 	(261.210) 
Prelo i7,(1 do exercício 	 (218 169) 	(261.210) 

Valor Adicionado Dislribuide 	  2122 „loja 

Fluxos de caixa das atividades de 
financiamentos 

Inteoralitaçâo de enoita) . 	 . .... 	290000 	- 
Empréstimos e financiamentos obtidos 	332.000 	381.160 
Pagamento - principal de empresa-irmã c 

financiamentos 	  (685.797) 	(50.832) 
Pagamento - encargos e juros sobre empréstimos 
e financiamentos 	 53 4011 	(70.4931 ....... .......... ...... ......................  	(  

Caixa líquido gerado (aplicado) nas atividades 
de financistmcntos 	  (117.198) 	259.835 

Aumento liquido de coisa e equivalentes de caixa 	45.073 	9.571 
Caixa e equivalentes de caixa no inicio do 
exercício 	12,069 	2,498 

Caixa e equivalentes dc caixa no final do 
exercício 	 8"/ 142 	12.069 

As nulas explicativos da administração são parte Integrante 
das demonstrações financeiras, 

As notas explicativos da administração são parte intemunte 
das dernonstratios financeiras. 

Este documento pode ser verificado no endereço eletainico hap://www.in.gov.br/autenticidade.html  Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
pelo código 50012019042300039 	 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASILIA S.A. 
CN1'.) 15.559.082/0001-86 

no Plano de Ciestão de-Insestinpotos - PCil vigenie. Como-  dm,eres da 
Inframerirti estabelecidos no Contrato de. Concessão ha o pagamento de 
Contribuição Fixa e Contribuição Variável ao Poder Concedente e a rea• 
tinção de investimentos pata ampliação do Aeroporto de Brasilia. Em 
2018 houve revisão da curva de passageiros projetadas sem impacto no 
Mimara de passageiros total, apenas mudança da ponderaçãopor ano. Ao 
final da concessão os bens -vineuladoa á exploração do Aeroporto serão 
revertidos á União sem direito a qualquer indenização para a Companhia. 
A emissão dessas demonstraçÕes financeiras foi autorizada pelo COnSe-
lho da Administração ern07 de fevereiro de 2019.2. Principais Políticas 
Cinatábeis: As principais políticas contábeis aplicadas na preparação 
dessas demon,strações financeiras estão definidas a seguir. 2.1. Base de 
preparação: As demonstrações financeiras foram preparadas conforme 
as praticas cantabeis adotadas no Brasil, incluindo os pronunciamentos 
emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC). e eviden-
ciam todas as informações relevantes.práprias das demonstrações finan. 
ceiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as utilizadas pela 
adfifinistração na Sua gestão. Essas demonstrações fonint preparadas con-
siderando o casto histórico como base de valor, exceto para os ativos fi• 
.nairreiros menSurados ao valor justo. A preparação 'das demonstrações 
financeiras requer o usa de certas estimativas contábeis criticas e fiimbein 
o exercício de julg.runenta por parte da administração da Companhia no 
processo de aplicação das apões analíticas contábeis. Aquelas áreas que 
requeimo maior nível ele julgainento e possuem ntaior complexidade, 
tient conto as áreas nas quais premissas e estimativas são sig_nilleativas 
para as deinonstrações financeiras, estão divulgadas na Nota 3.2.2 Caixa 
e equivalentes de caixa: Caixa e equivalentes de caixa incluem o caixa 
e os saldos bancários mantidos em conta corrente cem fundos de inves-
tinienta de renda figa, prontarbente convi-Palreis:e etim risco insign ilienn-
te-dem udança de valor 23. Ativos financeiros não derivativas: A partir 
de 	de janeiro de 2018, a Companhia classifica seus ativos financeiros 
sob as seguintes categorias de mensuração: • Mensurados ao valor justo 
por meio do resultado. • Mensurados ao custo amortizado. A classificação 
depende do modelo de negócio da Companbia para gestão dos ativos fi-
nanceiroS e os termos contratuais dos filmes de caixa. A Companhia clas-
sifica os seguintes ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado: 
• Investimentos em títulos-de-divida que não se qualificam para inensura-
ção ao- CUStO amortizado ou ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes. • Investimentos patrimoniaiS mantidos para negociação; e 
investimeistos patrimoniais para os quaisa maldade não optou por reco-
nhecer -ganhos e perdas - por meio de -Manas resultados .abraagentes. A 
Coropanhia reclassitlea os investimentos rim títulos de divida contente 
quando o modelo de negócios pára-gestão de mis ativos é alterado. Reco-
nhecimento c desreconheeimento: Compras e vendas regulares de ati-
vos financeiros são reconhecidas na data de negociação. data na qual a 
Companhia se comprometem comprar ou vender o ativo. Os ativos finan-
ceiras são desiceonhecidos quando os direitos de receber fiavas de caixa 
toohanavencido ou tenham Sido transferidos eu Companhia tenha tratas-
ferido substancialmente todos os riscos e heiteficios da propriedade. 
Õsensuração: No reconhecimento inicial, a Coinpanhia mensura um 
ativo financeiro ao valor justo icrescido, no caso de urn ativo financeiro 
não mensurado ao calor justa por moio do reSullildo, dos custos da tran-
sação diretamenteotribuiveis á aquisição do ativo financeiro. Os custos 
de transação de ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado 
são registrados como despesas no resultado. Instou inenros de dívida: A 
mensuração subsequente de títulos de divida depende do modelo de ne-
gócio da Corimanhia para gestão do ativo, além das características do 
fluxo de caixa do ativo. A Companhia classifica seus títulos de divida de 
mando com as categorias de mensuração a seguir: • Custo amortizada: os 
ativos, que são mantidos para coleta de fluxos de caixa contratuais quan-
do tais fluxos de cabra representam apenas pagamentos do principal e de 
juros, são mensurados ao custo amortizada. As receitas com juras prove-
alentos desses ativos fmaneeiros são registradas em receitas financeiras 
usando o método da taxa efetiva de-juras. Quaisquer ganhos ou perdas 
devido á baixa do ativo são reconhecidos diretamente na resultado e 
apresentados em outros .ganhos/perdas juntamente coni os ganisos e per-
das cambiais. As perdas por impairment são apresentadas em uma casnta 
separada na demonstração do resultado.. Valor justo por meio do resulta-
do: Os ativos que não atendem os critérios de classificação de custa amor-
tizado ou de valor justo por meio de outros resultados abrangentes são 
men.surados ao valor justo por asno do resultado...Eventuais ganhos ou 
perdas em um investimento em Mulo de divida que seja subsequente-
mente mensurado ao valor justo por meio do resultado são reconhecidos 
no resultado e apresentados liquidas em outros ganhos/perdas, no peno-
doem que ocorrerem. Instrumentos patrimoniaisiA C:ompanhia subse-
quentemente mensura, a0 valor jesto, todos áti inveStimentOs patrimo-
niais. As variações no valor justo dos ativosfinanceiros ao valor justo por 
meio do resultado são reconhecidas em outros ganhos/perdas na dernons-
traças' do resultado quando aplicável. ingsairment: A partir de 1" de ja-
neiro de 2018. a Companhia passou a avaliar;  em base prospectiva_ as 
perdas esperadas de crédito associadas aos titulas de divida registrados 
ao custo amortizado. A metodologia de iniairinem aplicada depende de 
ter havido ou não uni aumento significativa no risco de crédito. Para as 
contas a receber de clientes, a Companhia aplica a abordagem simplifica-
da conforme permitido - pelo 1FRS 9/CPC 48 e. por isso. reconhece as 

outnss ativos é calculada usando o método linear considerando os SCUS 
Custos e seus valores residuais durante a vida útil estimada. Os valores 
residuais e a vida Mil dos ativos são revisados e ajustados, se apropriado. 
ao final de cada exercício. Os gastos incorridos com manutenção e repa-
ro somente Serão capitalizados se os benefícios- econOriticas futuros as-
saciados á esses itens foram prováveis e os valores forem mensurados de 
forma confiava], enquanto os demais gastos são registrados diretamente 
fio resultado quando incorridos. Con tbnne OCPC 05. parar tratar de um 
contrato de concessão de exploração da infraertrutuni, somente os bens 
que possam ser retidos ou negociados pelos concessionários, sem inter-
forêneia do poder eoneedente podem ser classificados eorno Ativo Imo-
bilizado e eoniabil indo de acordo com CPC 27. Os bens adquiridos pela 
Companhia e vinculadoS à concessão são classificados como infraestru-
tura da Concessão no intangível. Os bens recebidos do poder concedem,: 
não devem ser contabilizados e classificados no imobilizado, pois sito 
reversíveis ao final da C(MICCSSia).# não podem ser livremente negociados 
ou arados pela Companhia. O pode' eoneedente determina porém, no 
Contrato de Concessão, que a Companhia deverá manter controle de 
inventário atualiztukt destes bens. 2.9. Intangível: Nos termos do con-
trato de concessão e dentro do alcance da interpretação técnica ICPC 01 
(RI), Contratos de Concessão. a Companhia atua conto prestadOra de 
serviços, construindo ou melhorando a infraestrutura usada para prestar 
um serviço público, bem como operando e intimando essa infraestrutura 
durante determinado prazo. O contrato de concessão estabelecido entre 
a Agência Nacional de Aviação Civil - ANA C es Companhia tiara deter-
mina nenhuma remuneração eni ativos financeiros. Dessa forma, a se-
nunieraç.ão se dará pela exploração da infraestratura. As construções 
efetuadas durante o prazo de concessao serão entregues ao poder eonee-
dente em contrapartida de ativos intangíveis representando o direito de 
Cobrar dos usuários pela serviço prestado, eu receita será subsequente-
mente gerada pelos serviços prestados. A amortização do ativo intangí-
vel representado pelo reconhecimento do direito de exploração da infra-
estrutura e os dispêndios realizados para ampliar esta estrutura é 
reconhecida no resultado do exercício de acordo catita curva de bem:fi-
da Ceonômica esperado ao longo do prazo dos 25 anos da concesão do 

. 
 

aeroporto a qual se inicia em 24 de julho de 2012, tendo sido adotada a 
curva de passageiros estimada como base param a amortização, que foi 
alterada em 2010 (Nota I). (a) Direito de concessão (outorga): A con-
CMãO obtida pela Companhia junto ao poder concedente se-enquadra 
COMO uni centiare de exploração. Dessa forma, o direito de outorga da 
concessão foi registrados valor presente, usando uma rasa de jtirms esti-
mada por juros mimpativeis com a natureza, aprazo e in riscos relacio-
nadas ao ônus da outorga, não tendo vineulação com a expeetaiiva de 
retomo da concessão. A amortização deste direito é calculada com base 
na curva de beneficio económico esperado ao longo do prazo de conces-
são do aeroporto. No momento do reconhecimento inicial, a Companhia 
separa este direito em duas partes. O valor da primeira parte é estimado 
com base em quanto vale este direito na hipótese dose manter inalterado 
a capacidade operacional -do aeroporto. Par eoliSeqUaneta. a segunda 
parle refere-acuo valeu que a Companhia estima que valha esse direito 
apôs a ampliação da capacidade do aeroporto com a adição de todos os 
encargos financeiros diretamente-atribuiveis, de acordo com o estabele-
cido no CPC 20 (R1)— Custos de Empréstimos. A Companhia começou 
a usufruir dos beneficias econômicos relacionados a primeira parte eles-
deu inicio da operação, assim sua amortização também tem início neste 
momento. Por outro lado, a C.orimanhia sé começou a usufruir dos bene-
ficias da segunda parte deste direito apôs a ampliação da capacidade do 
aeroporto. portanto sua amortização inicia-se após a conclusão das obras 
de á-inflação. (b) Infraestrutura da Concessão: A inframmitura den-
tro do alcance da interpretação técnica ICPC 01 (RI) — Contratos de 
Concessão, não é registrada como ativo imobilizado da Conipanb ia por-
que o contrato de concessão não transfere à concessionária o direito de 
controle do uso da infraesautura de serviços públicos: Él prevista apenas 
a cessão de posse desses bens para a prestação de serviços públicos, 
sendo eles Ta,-'ertiders ao poder concedente no encerramento do respecti-
vo contrato, sem direito a indenização. O (limbo de exploração de infra-
estrutura é oriundo dos dispêndios realizados na conarruçã) de obras de 
melhoria em troca do direito de cobrar os usuários do aeroporto pela 
utilização da infra.estrutura e explorar meeiras comercia is-adieionais pela 
maior disponibilidade da infraestnnura que foi ampliada. Este direito é 
composto pelo custo da eanstrução somado à Margem de lucro e aos 
custos dos empréstimos atribuíveis acate ativo.(e) Softwares: As licen-
ças' de softwares são capitalizadas com base nos custos incorridos para 
adquirir as softwares e fazer com que eles estejam prontos para serem 
utilizados. Esses custos são amortizados durante oxido útil estimada dos 
softwares. Os custos associados 0 manutenção de softwares são reconhe-
cidos como despesa, conforme incorridos. 2.10. Impairment A Coinpa-
nhia avalia no final de cada exercício se há evidência objetiva de que o 
ativo financeiro ou o mama de ativos financeiros está deteriorada. Um 
ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e os prejuízos de 
impairmenr são incorridos somente se houver evidencia objetiva de int-
pairmerd como resultado d.e amou mais eventos ocorridos após o reco-
nhecimento inicial dos ativos (mun "evento de perda")  .e aquele evento 

perdas esperadas ao Mago da Vida Mil a partir do Meenhecimento inicial 
dos recebiveis. Compensação de instrumentos .financeiros: Ativos e 
passivos financeiros são compensadas e o valor liquido é apresentada no 
balanço patrimonial quando há um direito legal de compensar asvalores 
reconhecidos e trela intenção de liquidá-los em uma base liquida, ou ma-
tizar o ativo e liquidar o passivo SiMultaneantente. O direito legal não' 
deve ser contingente em eventos futuros e deve ser aplicável no curso. 
:nímia] dos negôcios una caso de inadimplência, insolvência oti falárseia 
da empresa ou da contrariaste. Nas demonstrações financeiras para os 
exercícios findos em 31 de dezembro de 2(118 e de 2017, a Companhia 
não realizou transações com instrumentos: financeiros derivativos aspe-
etilatheS, Políticas -contábeis adotadas até 31 de dezembro de 2017: 
Conforme pernin ido pelas regras de transição do IFRS 9ICPC 48, anosa 
norma foi adotada pela Companhia a partir de de janeiro de 2018, sem 
a reapresentação das cifras comparativas do exercício de 2017. Por esse 
motivo, as práticas contábeis adotadas na elaboração das informações 
comparativas são as Ifleumas divulgadas nas demonsiraçaões financeiras 
do exercício alataiár de 31 de dezernhm de 2017, cujo resumo apimenta-
mos a seguir: Classificação: A Companhia classifica seus ativos fatan-
ceiros, no reconhecimento inicial, sob as seguintes categorias: mensura-
dos ao valas justo par meio do resultado e empréstimos e reeebbeis. A 
classificaçãa depende da finalidade para a qual.os ativos financeiros fo-
ram adquiridos. (ai Ativas financeiros ao valor justo por meia do 'te,  
saltador Os ativos financeiros ao valor justo por.mel) do resultada são 
ativos financeiros mantidos para negociação. CIM ativolinanceiroe clas-
sificado nessa categoria se foi adquirido. principalmente, para fins de 
venda no curto prazo. Os ativos dessa categoria São claisibeadas no ativo 
circulante e compreendem os saldos mantidos em fundo de investinamto 
ent renda fixa, categorizadas como "Caixa áóqaivulealás de 'caixa". (b) 
Enspréstimm e recebíveis: Os empréstimos c 'cochileis são ativos fi-
nanceiros não derivativos. com  pagamentos fixos ou determiniveiszque 
não são cotados em uni inereado ativo. São -apresentados no ativo Oficiá-
tante, exceto aqueles com prazo de vencimento superiora 12 meses após 
adula-base do balanço testes são classificadoS - no ativo não eirculaate),, 
Os empremin tos e recebic e is da Coinpanhia.compreendem "Contas are-
caber de clientes e dentais cantas a receber". Reconhecimento e mansa-
ração As compras e as vendas de ativos financeiros são normalmente 
reconhecidas na data da negociação. Os investiinentos são, inicialmente, 
reconhecidos pelo valor jusio, acrescidos dos custos da transação pisos 
todos os ativos financeiros não classificados. como ao valor justo-  por 
meia do resultado. Os ativos financeiros ao valor justo por meio de resul-
tada saa, iniviannente, reconhecidos pelo valor justot os custos da tran-
sação são debitados à demonstração do resultado. Os ativos financeiros 
são baixados quando os direitos de receber fluxos de caixa tenham venci-
do OU tailhara Sida transferidos; neste Marno caso, desde que a Compa-
nhia tenha transferido, significativamente. todos Os riscos e os beneficios 
de propriedade. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do resulta-
do sãocontabilizados pelo valo( justa. Os empréstimos c recebiveis são-, 
contabilizados pelo custo aniortizado, usando ci niermlo da taxa efetivado 
juros. 2.4. Contas a receber de clientes: As contas a receber de clientes 
correspondem aos valores a reeeber pela prestação de serviços no curso 
normal dm atividades da Companhia. Seu prazo de recebimento é equi-
valente a um ano ou menos, as contei a receber são classificadas no ativo 
circulante. Caso contrário. estão apresentadas no ativo não eirculante. A 
Companhia mantêm as oantw a mechar de clientes com o objetivo de 
arrecadar fluxos de caixa contnnuais e. portanto, essas contas são, inicial-
incute, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente. nwnsuradas 
pelo custo amortizado com o. uso da método da taxa efetiva de juros 
menos a provisão para créditos de liquidação duvidosa MPCLD" ou an-
poirmend. 2.5. Despesat antecipadam• As despesas antecipadas, com-
postas preponderantemente por prêmios de seguros a apropriar, são ava-
liadas ao custo; liquidas das amortizações, que são reconhecidas-  ao 
resultado de acordo com o prazo de vigência do seguro. 2.6. Imposto de 
renda e contribuição social diferidos: As despesas de imposto de renda 
c contribuição social do exercieio compreendemos tributos diferidos. Os 
impostos sobre a renda são reconhecidas nv demonstração do resultado. 
exceto na proporção-em que estiverem relacionados com itens reconheci-
dos diretamente no patrimônio liquido ou no resultado abrangente. Nesse 
caso, o imposta também e reconhecido no património liquida ou no re-
sulládo abrangente. O imposto de renda. e a, contribuição social diferidos 
são calculados sobre os correspondentes prejuízo fiscal, base negativa e 
adições e exclusões temporárias. aplicando-se as aliquotas definidas ata.' 
almente para determinação desses ereditoS diferidas era 25%e 9%,res—
pectivamente. O imposto dentada eu contribuição social diferidos adirias. 
são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de que o lucra 
tributável futuro esteja disponível pra compensação. Os tributos diferi-
dos ativos e passivos são apresentados pelo liquido no balanço quando ba 
o direito legal eu alianças) de compensa-los quando da apuração dos tri-
butos correntes. 2,7. Demais ativos: Os demais ativos são apresentados 
pelo safar de custo ou de realização, incluindo/ quando aplicável, os ren-
dimentos e as variações monetárias auferidos até a data do balanço. 
Quando necessária, é constituiria provisão para sedução aos seus valores 
de recuperação. 2.8. Imobilizado: O imobilizado ê mensurado pelo seu-
rosto histórico, menos depreciação acumulada. O custo histórico inclui 
os gastos diretamente atribuireis à aquisição dos itens. A depreciação de 
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nou eventos) de perda tem una impacto nos fluxos de caixa futuros esti-
mados do ativo financeiro ou gnipo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiava' pela Administração. Os critérios que a 
Companhia usa para determinar se há evidência objetiva de uma perda 
por Impninnent incluem: • Dividas vencidas ha mais de 90 dias;• Dificul-
dade financeira relevante do emitente ou tomador: • Uma quebra de con-
trato, corno inadimpléncia ou mora no pagamento dos juros ou principal; 
.1Orna-se ;inovava' que o tomadordeclare falancia ou marareorganrtaçao 
financeira; • 0 desaparecimento dc um marrado ativo para aquele ativo 
financeiro devido ás dificuldades financeiras. A Companhia avalia em 
primeiro lugar se existe evidencia objetiva de inwinnent • A provisão 
para riscos sobre contas a receber reinstituída em montante julgado 
suficiente pura suportar eventuais perdas na realização de créditos, líqui-
dos de recuperações. independentemente de iniciados os procedimentos 
judiciais para o seu recebimento. Em geral leva-se em consideração os 
valores vencidos ha mais de 90 dias ou em menor período, caso ja ava-
liado o risco. • Demais operações: Constituída através de análises indivi-
dualizadas e cm montimte julgado suficiente para fazer face a eventuais 
perdas na realização dos créditos. Mediante avaliações, a Companhia 
entende que a provas/to para riscos sobre e Contas a receber está adequa-
da e reflete o histórico de perdas intentas. 2.11. Contas a pagar aos 
fornecedores; As contas apagar aos fornecedores são obrigações a pagar 
por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócioa, 
sendo claesificadas no passivo circulante se o pagamento for devido no 
período de até rim ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas 
no passivo mio circulante. 2.12. Compromissos com o puder concedeu-
Ir: O poder eoncedente. Agencia Nacional de Aviação Civil — ANAC, 
estabelece no contrato de concessão que a Companhia pague uma con-
tribuição fixa centra variável durante rodo o período de concessão. As 
contribuiçaes fixa e variável estão registradas sob a denominaçao 'Com-
promissos com o poder concedentee tava passivo circulante e não circu-
lante, considerando os inanis de liquidação inferiores e superiores ao 
prazo de 1 ano, descontados a valor presente, amortizados pelas liquida-
ções financeiras. (a) Outorga: A contribuição fixa foi estabelecida no 
contrato de COneeSSzIO no saltar de RS a501.132 dividido em 25 parcelas 
anuais iguais e consecutivas corrigidas pelo 1PCA. Erta obrigação foi 
registrada a valor presente. A contnipartida da atual izaçào desta obrigação 
pela recomposição do valor presente e correção monetária, está relacio-
nada diretamente ao direito de concessão, registrado no ativo intangível. 
A contrapartida atribuível â primeira parte deste ativo que tem setas be-
neficies gerados desde o inicio da operação do aeroporto é registrada no 
resultado do exercício comodespesa financeira. Por sua vez. a Oaritrapar-
tida atribuível à segunda parte deste ativo, é registrada conto adição ao 
seu custo enquanto este ainda estiver em andamento. Coai sua entrada 
em operação, os encargos financeiros passam a ser registrados no resul-
tado do exercício. (b) Contribuição Variável: O poder concedente de-
termina também uma contribuição variável calculada sobre o total das 
receitas brutas, tarifárias e nau tarifarias da Compruthia. O percentual 
aplicado é de 2% ate uno limite de receita anual estipulado pela Agencia 
Nacional de Aviação Civil —ANAC, rapés este limite o percentual apli-
cado e de 4.5%. reconhecidos por competencia. O limite estabeleeido em 
2018. conforme coraram de cone-essa°, foi de RS 564.286 (2017 — RS 
519.370), valor ja atualizado pela inflaçâo acumulada. O pagamento des-
ta contribuiçáo ocorrera sempre na data de apresentação das demonstra-
çaes financeiras, ja =fitadas, para a Agência Nacional de Avinde-, Civil 
—ANAC. O limite estabelecido ao contrato de concessão para esta apre-
sentação doo dia 15 de maio do exercício subsequente. 2.13. Provisões: 
Não for constnuida provisão para manutenção, pois não leram Identifi-
cados custas relevantes relacionados no contrato de concessão que obri-
gam a Companhia a namperar a intiaestrutura explorada. 2.14. Demais 
passivos circulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou cal-
culáveis, acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e 
variações monetárias incorridos ates data do balanço. Quando requerido, 
os elementos do passivo decorrentes das operações de longo prazo silo 
ajustados a valor presente, sendo os dentais ajustmlos quando há efeito 
relevante. 2.15. Reconhecimento da receita: A receita compreende o 
valor justo da contraprestação recebida ou a receber pela prestação de 
serviços no curso normal das atividades da Companhia e foram registra-
das com base na competência contabil. A receita é apresentada liquida 
das tributos, das devoluções, dos abatimentos e dos descontos. A Com-
panhia reconhece a receita quando o valor pode ser mensurado com se-
gurança. e provável que beneficias econômicos futuros fluirão para a 
Companhia e quando critérios especificas tiverem sido atendidos para 
cada unta das atividades da Companhia, confirtmc descrição a seguir. A 
Companhia baseia suas estimativas em resultados h istóricos. lavrando em 
consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as especificações de 
cada venda. (a) Receitas tarifárias: A Compimbia obtem receitas através 
da cobrança de tarifas: fias usiários da lar-mesuraram aeroponuaria. Os 
limites máximos de cada tarifa saio estabelecidos pelo poder concedeme 
através do Anexo 4 do ~trato de concessão e são atualizadas anualmen-
te pelo indica Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - 1PCA. As 
receitas tarifárias silo afetadas ainda por dois indicadores da ANAC: fator 
X e Q. O fator X foi estabelecido para captar as ',afiáveis associadas a 
produtividade e afica:Meia da indústria aeroportuária, podendo gerar efei-
to positivo ou negativo nas tarifas e o inicio da sua radicação ocorre a 

partir do terceiro rum da coneessao, contados a partir da data de eficácia 
do contrato, 24 de julho de 2012. O fator Q mensura a qualidade dos 
serviços prestados através de parametros estabelecidos no PEA-Plano de 
Exploração Aeroportuaria e podara afetar positiva ou negativamente as 
tarifas. O fator Q produzirá efeitos no reajuste tarifado a partir do final 
do primeiro ano de operação integral do aeroporto pela concessionária. 
A partir desse marco temporal, os decréscimos decorrentes do não dim-
printent° civis padrões gamo fator fa serão reduzidos a 30% (trinta Por 
cento) no primeiro ano c 711% (setenta por cento) no sagundo ano. A 
partir do terceiro ano os decréscimos verão integrais (cem por cento). 
Conforme estabelecido no contrato de concessão, a cada cinco anos ha-
verá revisão dos paramentas dataineessârt que visa preservar o equilibrio 
económico-financeiro. Esta revisão abrange os indicadores de qualidade 
de serviço que são base para o calculo do fator Q, a metodologia de 
cálculo do talar X e do fator Q e a laxa de desconto a ser utilizada no 
Florira de Caixa Marginal. (b) Receitas Min tarifárias: A Companhia 
também obtém receitas explorando outras atividades no aeroporto, como 
cessão de espaços que lhe foram concedidos, estacionamentos e serviços 
de telecomunicações ás empresas e instituiçaes que estão no sitio acro-
ponuario. Estas receitas não sào regidas por nenbuma regra estabelecida 
pelo poder coneedente e são negociadas livremente entre as empresas 
interessadas. 2.16. Mudanças nas políticas contábeis e divulgações: As 
seguintes numas foram acimadas pela primeira vez para o exercício ini-
ciado em lede  janeiro de 20111 e tiveram impactos imateriais para a 
Companhia: • CPC 48 -"Instrumentos Financeiros", aborda a classifica-
ção, a mensuração co reeonhechnento de ativos e passivos financeiros e 
substitui a orientação ao CPC 38, que diz respeito á classificação e à 
mensuração de iastrumentos financeiros, As principais alterações que o 
CPC 48 traz são: (i) novos critérios &classificação de ativos financeiros; 
(ii) novo modelo de impaintott para ativas financeiros, híbrido de perdas 
esperadas e incorridas t doravante denominado modelo de perdas espera-
dei), em substituição ao modelo atual de perdas incorridas; e (iii) flexi-
balança° das exigências para adoção da contabilidade de hedge. • CPC 
47 - "Receita de Contratos com amuas", essa nova norma traz os prin-
cipias que uma entidade aplicará para determinar a mensuração da recei-
ta e quando ela ê reconhecida. Essa norma baseia-se no principio de que 
a receita é reconhecida quando o controle de um bem ou serviço é trans-
ferido atam cliente, assim, o principiada controle substituirá o principio 
de riscos e beneficias. Ela substitui o CPC 17 - 'Contratos de Constru-
çao". CPC 30- "Receitas" e correspondentes interpretatalcs. 2.17. ICPC 
21 -Transações em moeda estrangeira:No quase refere á interpretação 
IFRIC 2.2JIC1'C 21 - "Transações em moeda estrangeira", que também 
entrou em vigor em I e dejaneiro de 2018 e provê esclarecimentos sobre 
a data da transação a ser asada para coaversão de adiantamentos feitos 
ou recebidos on transações em moeda estrangeira, a Companhia optou 
por fazer a transição de forma prospectiva, isto é, os saldos de adianta-
mentos, incluindo o valor do principal e sua respectiva variação cambial 
acumulada. em 31 de dezembro de 2917, foram conaiderados como sen-
do os saldos iniciais dos adiantamentos e a data de 31 de dezembro de 
2017 comovendo a datado transiçâo, Os impactos de adoção dessa in-
terpretação mio são materiais. 2.18. Normas novas que ainda na° estio 
em vigor: As seguintes novas flamas furam emitidas pelolASB mas nâo 
estilo em vigor gamo exerce:iode 2018. A adoção antecipada de normas, 
embirra encorajada pelo IAS13. não é permitida. no Brasil, pelo emala? 
de Pronunciamento Contábeis (CPC). (a) IERS 16/CPC 06 (112) - "Ope-
rações de Arrendamento Mercantil": Com essa nova norma, os arava-
datários passam a ter que recentheme o passivo dos pagamentos futuros 
e o direito de uso& ativo arrendadoparapraticamente lodosos contratos 
de arrendamento marcantil incluindo os operacionais, podendo ficar fora 
do escopo dessa nova norma determinados contratos de curto prazo ou 
de pequenos montantes. Os critérios de reconhecimento e mensuraçâo 
dos arrendamentos nas demonstsações financeiras dos arrendadores fi-
cam substancialmente mantidos, O 1FRS 16 entra Cm vigor para exercí-
cios iniciados em ou após I° de janeiro de 2019 e substitui olAS 17/CPC 
06- `Operações de Arrendamento Mercantil' e correspondentes inter-
premtve,s. A administração inio espera impactos &adoça° da nova norma 

respectivos resultados reais. As astianativa.s e premissas que apresentam 
um risco significativo. cora probabilidade dc causar uno ajuste relevan-
te nos saltares comeibeis de ruivos e passivos para o próximo exercício 
Social, estilo contempladas a seguir: (a) Amortização do intangível: A 
amortização do ativo intangivel com vida útil definida é realizada dentro 
do prazo da concessão. O cálculo deve representar o padrão de consumo 
dos beneficias económicos futuros, que se dão em função da curva de 
demanda. No exercido de 2018, a taxa média utilizada foi de 2.91% 
(2017  — 3,53%) que representa a participação do parindo no total de 
passageiros esperado para toda a concessão. A redução da taxa média do 
perlado reflete a atualização do calcula da amara izaçâo, que foi revisto 
cio setembro de 2018 Cum base na atual curva de demanda projetada. 
(h) Taxa de desconto: 0 ajuste a valor presente da outorga foi efetuado 
considerando-se uma taxa de jures de 6,810/. a.a confim& coraram de 
concessão, estimada por miras canpativeis cora a natureza o prazo c os 
riscos relacionados ao ônus &marga (e)Apnraçâo de tributos diferi-
dos: É necessário um julgamentosignificativo para determinar apreviSaa 
para tributos. A Companhia lambem reconhece provisões por conta de 
situações em que é provável que valores adicionais de tributos sejam 
devidos. Quando° resultado final dessas questões e diferente dos valores 
inicialmente estimadas c registrados;  essas diferenças afetam os ativos e 
passivos fiscais atuais e diferidos nU parira:10 ein que o -valor definitivo é 
determinado. (d) Provisões: As provisaes são mensuradas com base nas 
informacfies e avaliações de seus assessores legais, internos e externos, 
em montante considerado suficiente para cobrir as gastos que deveno ser 
necessários para liquidar a obrigação, com o uso de unta taxa antes dos 
tributos que reflita as avaliações atuais do mercado parao valor do dinhei-
ro no tempo e para os riscos especificas da obrigação. 4. Gestão de Risco 
Financeiro: 4.1. Identificação e valorização dos instrumentos finan-
ceira% A Companhia opera com instrumentos financeiros, ~destaque 
para disponibilidades, incluindo aplicações financeiras, contas a receber e 
comas apagar a fornecedores. Os valores registrados no ativo c no passi-
vo circulante iam liquidez imediata ou vencimento, em sua maioria ein 
prazos inferiores a trea meses, Considerando o prazo e as unacteristicas 
desses instrumentos, que são sistematicamente renegociados, os valores 
contábeis aproximarn-se dos valores justos. Os valeres contabilizados 
aproximam-se dos da real izaçâo. 4.1 Politica de gesta° de riscos finan-
ceiros: A Companhia possui e segue político de gerenciamento de risco, 
que orientam relaçao atran.saçaes e requer adiversificaçâo de transações 
e contrapartidas. Nos termos dessa politica, a natureza e a posição geral 
dos riscos financeiros é regularmente monitorada e gerenciada a fim de 
avaliar os resultadas e o impacto financeiro& fluxo de caixa. 4.3. Gestão 
de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital silo 
os de salvaguardar a capacidade de continuidade da Companhia para 
oferecer retomo aos acionistas e beneficias as outras partes interessadas, 
além de manter umaestruturade capital ideal para reduzir esse custo. Para 
manter ma ajustar a estrutura de capital da Companhia a administração 
pode, ou propila, nos casas em que os acionistas têm de aprovar,:  rever a 
polirem de pagamento de dividendos, &volver capital aos acionistas ou, 
ainda, emitir novas ações ou vender ativos para reduzir, por exemplo, o 
novel de endividamento. Ata o momento a Companhia não realizou ne-
nhuma distribuição de dividendos. 4.4. Risco de mercado: 4.4.1. Risco 
com taxa de juros: O risco associado é oriundo da possibilidade de 
a Companhia incorrer em perdas par causa de flutuo-3es nas taxas de 
juros que aumentem as despesas financeiras relativas aos compromissoa 
presentemente assumidos. 4.5. Risco de crédito: Instrumentos financei-
ros que potencialmente sujeitam a Companhia as concentrações de risco 
de crédito consistem, primariamente, em bancos, aplicações financeiras 
e contas a receber. A Companhia mantem contas correntes bancárias e 
aplicações financeiras em diversas instituições financeiras, d.e acordo 
com critérios objetivos pata diversificação de riscos de credito. As per-
das estimadas de cantas a receber tinam registradas na rubrica provisão 
para créditos de I iquidaçâo duvidosa (Nota 6). 4.6. Risco de liquidez: A 
prevista:ide fluxo de caixa é realizada pelo departamento Financeiro. Este 
departamento monitora as previsões continuas das exigencias de liquidez 

	

(809.1041 	1.030.005 

	

15.5617721 	2.998.732 
38.008 
2.501 

	

(.3.233) 	40.602 

	

(6.375.109) 	4.159.848 

dei ano 
Empréstimos e 
financiamentos 	 4.195 

Compromisso com 
o poder concedente 275,079 

Fornecedores ,... . 38.008 
Partes relacionadas.......„ 	 — 
Outros passivos ......... ....... 	 36.523 
-Total 	 353,805 

em 1' de janeiro de 2019. Não ha outras normas 11-RSR,Pe ou iliterata- da Companhia para assegurar que ela tenha cama suficiente para atender 
taçaes IFRICACPC que ainda não entraram em vigor que poderiam ter às necessidades operacionais. Também mantêm espaço livre suficiente 
inmacto significativo sobre as demonstrações financeiras da Companhia. consoas linhas de crédito disparareis a qualquer momento. a fim de que 
.3. Estimativas e Julgamentos Contábeis Críticas: As estimativas e a Companhia ano quebre os limites ou clausulas do ernpreatimo (quando 
os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se aplicável) em qualquer untada suas linhas de crédito. Essa previsão leva 
lia experiência histórica e cita outros fatores, incluindo expectativas de em consideração os planos de financiamento da divida da Companhia, 
eventos finuras, consideradas razoaveis para as eireunstiinci as. Com base cumprimentada clausulas, cumprimento das metas internas do quociente 
em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao futuro. Por do balanço patrimonial e, se aplicava', exigincias regulatárias externas 
definição, as estimativas contatada resultantes. raramente SerâO iguais aos nu legais. 

Menos 	 Mais 	 Juros a 	Valor 
1 - 	3 anos 	3 - 5 anos 	5 anos 	Total 	apropriar 	contabil 

129.060 

582.281 
— 
— 

852 
.712.193 

271,183 1.484.671 1.889.109 

633.435 7.070.709 8.561.504 
— — 38.008 
— 2.501 1501 

858 5.602 43.835 
905.476  	8.563.483  	10.534.957 

Este documento pede ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html  Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui 
pelo código 50012019042300041 	 Infraestrutura de Chaves Medicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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4.7. Estienativa do valor justo: Pressupõe-se que o saldo de contas a re-
ceber dc clientes e contas a pagar a foram:dores com base no valor erm-
Mini menos perdas (Ompairmeni) no caso de Quitas a receber, são pró--
M.0s de seus calares justos. Os valores justos dos passivos financeiros. 
para fins de diválgação, são estimados pelo desconto do fluxo de caixa 
contrannil futuro coai a taxa de juros de mercado vigente disponível 
para á Companhia pata instrumentos financeiros similares. Os emprés-
timos são apresentados a valor justo. 4.8. Capital circulante líquido: 
No período findo em 31 de dezembro de 2018, a Companhia apresenta 
zapiial circulante liquido negativo de RS 235.410 devida. princinalinen-
te;  â captaçaa de empréstimos e financiamentos e ao reconhecimento 
da Ounaga Fixa (Compromisso junto ao Poder Concedente). Para fazer 
frente a esta obrigação, estão presentes no plano de negócios da 

9.753 	9.149 

Aplicações financeiras a) 	54.420 	2.150 8' Tributosa Recuperar 

Aplicações financeiras (b) 	  
Total...,.... ............ .................. ............. .....  	 12.069 
(a) As aplicacoes financeiras sito CertificadaS de Depósitos Bancários de 
curto prazo, â uma taxa média ponderada de 98.86% do CDI, cont liqui-
dez imediata. (11) Aplicações automáticas a unta taxa media de 83,52% 
do (MI, com liquidez imediata. 
5.1. Depósitos vinculados 	 31/12/2018 31/17/2017  
Aplicaeoes financeira; - garantiu 

empréstimo (a) 	 1.199 
Aplicações financeiras - garantia 

empréstimo (b) .... .. .........., . .................... .....,  	19 545 	76S61 
Total 	 19.54,5, 	77.760 
(a)As aplicações financeints são Certilleados de Depositas Bancários de 
curta prazo, a uma taxa media de 99.70% do CDI, com liquidez imedia-
ta (b) Optam de Fundo de Investimento, a uma taxa beiral de 99,71% 
do CM, ciaria liquidez imediata. As aplicaçôes financeiras vinculadas 
contas garantias têm por finalidade garantir as parcelas da divida de lon-
go mizO,eonforme o contrato de emprestam do BNDES. 
6. Contasa Receber de Clientes 

31/12/2018 31/12/2017 

k_.1,15 	(532) 	- 	'22 	1,941 	'1331) 	(7) 	16 

	

27.020 	16.162 12. Intangível 

	

7.328 	5.177 	 Saldos em 	Moximentacties 2017 	Saldes 'em 	Movimentacães 2018 	Saldos era 

	

,rr 	675 Intangível em Operação: 	31/121016  Adicões 	Baixas 	Trans,:  31/12/2017 Adicães 	Baixas 	Transf.  31/12/2018 

	

„„.2,511 	 22.014 Infraestrutura 	  
Outorga de Concessão 	 3.040.993 (283.824) 

1.350.725 	8.293 (6.943) 27.988. 1.380.063 14282 	(19) 11.431 1.405.757 

	

._ 	- 2.757.169 	- (10919) - 2.746.250 

	

48 	- 1.453 	 

	

- 2517 3.928 165 	- 642 4.735 
6 g 9 	1 118 	- 	331 	7 9S1  

	

37.484 	29808 Projetos  	1:411 	- 

	

6 311 	4 808 Software 	 5 001  

	

43.79ã 	30.616 	 4.398.184 (275.483) 	(6.943) 31:958. 4.147462 	15.565 	(10.938) 	12.404 4.164.693 • 
31/12/2018 31/12/2017 (-) Amortização acumulada: 

Infraestrutura.......... ............. .   	(92.504) 	(44.404) 

	

(2.036) 	
(7) Outorga de Concessão 	 (220.577) (122.727) 

Projetos 	(1261 	(259) 

	

(4.928) 	- Software . 	. 	,   	s 641) 	(41h) 

	

0.864) 	45351 	 (313.848) (167.800) 

	

(1.660) 	(. I. 189) Intangível CM andamento: 
(17,224) _112.0j3 Infraestutura 	 3ç 761 	14.594 	(1.436) (31.980) 	16-939 	.9..188  

	4.689 1.945 	
- 0.6.867) 9260 

Movimentação de provisão para credito de liquidação duvidosa 	Total 	 4.124.73Z,  4426.744) 	18 379), 	4221, 3589 587 	474.075)  122,684) 	116)  33928U 

6,634  

	

(27712) 	(14.3751 Projetos 	 - 	- 	 667 	(11,748) 	4.447 	- 
Total  • 	 1 1 ; 	 40.450 	16.539 	(1.436)  131.5801 	23;573 	...._......uss 	181:748) 	112.420) 	9.260  

Saldo ema 31 de 'dezembro de 2016 .,,.. .... . . ...... ..... , ........... ..... (11,360) A 4-4„„panhin atualizou a projeçao da curva de passageiros em setembro de 208, basepara amortização da intangfvel da conce.ssão, acompanhando 
Provisão 	  (10.154) as novas expectativas de mercado. 
Reversão 	 71)9  
Saldo em 31 de dezembro de 2017 	  114.373)  13. Salários e Encargos Sociais 

Provisão  	120 .8401 Salanos a pagar ..... ...................... 

1,020.992  
381.160 
(50.832) 

.
(e) Casto 

Resultado: 	 2018 	2017 
Recuperação de gasto com obra - Contrato. 

EPC 
Infracto - acionista direto (c) 	1.596 

Despesas a recuperar 
I nframcrica ASGA - participante indireto (b). 	(47) 

1.649 
(a) Cobrança de espaçais utilizados pela Infraero no sitio aeroportuário. 
(b) Recuperação de despesas diversas, dentre elas salários e encargos. 
(c) Custo de pessoal, materiais c outras despesas devidas a Infracto. 	Ni1° Circulante.  

nide, aportes  de capital a  „re„, 
 efetuados por' 

eus lic jonj„
as até 

que a  7.1. A remuneração dos diretores e das peasoas-chave da Adminis- DePOsitos judicial a arei 

anieração entre cai capacidade plena e alcance a maturidade. 
5. Caixa e Equivalentes de Caixa 

31/12/2018 31/12,2017 

	

9 	10 
Contas correntes  	855 	5.553 total  

	

2.823 	3.792 
tração ma 31 de dezembro é a seguinte: Depósitos jedicial - Trabalhista ......., 	 442 	197  .. 
Remuneração fixa anual 	 2018 	2017 Depósitos judicial ,- Tributário  • 	 4 	5 

Salário ou pra-labore 	9,494 	8,902 Depósitos judicial -Administrativo 	 780 	_  
259 	247 

	

4.049 	3.994 
Total 	  -13112 	3,99.  

Programa de integração social - PIS (a) 	6.703 	6.651 
Contribuição para° finan. da seguridade social 
- COFINS (a) 	 35 757 	15  547 

20 	 42.455 	42.198 14  
Total ....,... ........................... ......... ..... ........   	54.188 	63.179 

(59) Crédito de PIS/COFINS da aquisição de ativo intangível segregado ao-
tre circulante anão circulante de acordo com a expectativa de realização. 
9. Depósitos Judiciais 

31/12/2018 31/12/2017 

1 059 	4 356  Circulante 
Imposto de renda retido na fonic - IRRE 	 
Contribuição social/lacra líquido - CSLL . 
Imposto sobre serviços de qualquer natureza - 
1SS 	  

Programa de integração social - PIS (a) 	 
Outros 

31112/2018  3012/2017  10. Outros Adros 

	

1.883 	10.535 	 31/12/2018  31/12/2017  

	

3.290 	598  Adiantamento a fornecedons  	1.826 	329 

	

187 	
158 Materiaisele manutenção a consumir 	2.257 	1.370 

	

5749 	9304  Beneficias a funcionários 	594 	606 

	

624 	309 Outros 	 147 	118 

	

11 733 	20,98t Total 	  _Ázat 	2.423 

Circulante 
Atividades tarifárias
Pa.ssageiro 	  
AcionaVes 	  
Cargas 	  

Atividades não tarifárias 
Cessão de espaço 	  
Outros 	  

Provisão para crédito de liquidação 
duvidosa 

Vencidos até 30 dias 	  
Vencidos até 90 dias 	  
Vencidos até 120 dias 	  
Vencidos ate 180 dias .. .... 	.... 
Vencidos há anais de 180 dias 

11. Imobilizado 

Custo 
Maquinas e eqaaiparnentos 	 
Moveis e utensílios .: 	 

	

Equipamentos de informática, 	 

(-) Depreciação acumulada: 
Máquinas e equipamentos_ 	 
Móveis e utensílios 	 
Equipamentos de informática 	 

Total 	  

laxa anual 
de 	Saldos em 	MOVillICIICAr0e3 2017 	Saldos em 

	
Movimentneões 20(8 	Saldos em 

depreciacão 31/12/2016 Adicões Baixas Transf. 31/12/2017 Adições Baixas Transt  31/12/2019 

	

188 	4 	 - 	192 
	

37 	(3) 	- 	226 

	

1.177 	1 	 - 	1.178 
	

11 	(6) 	- 	1.183 

	

2,970 	147 	 3 139 
	

165 		129) 	16 	'3.291  

	

4.335 	152 	- 	22 	4.509 
	

213 	138) 	16 	4.700 

20% 	(98) 	(34) 	 - 	(132) 	(24) 	3 
10% 	(343) 11061 	 049) (107) 2 
20% 	(1,441) 	 1544) 	 - 	0,917) 	 (4(3) 	26 

	

11.8841 	 1684) 	 - - 42.5681  4544) 

- - (136.908) (44.584) 	2 
	

(181.490) 
_ 	- (343.304) (54.232) 

	
(397.536) 

- - 	(385) 	(265) 
	

(650) 
_ 	- 	(1 051) 	(414) 	_ 	 11465) 
- - 081.6" (99.495) 	2 

	
(581.141) 

(153) 
(5541 

(2.;74) 
(3.081) 
1.619 

3112/2°18-31/1212017  Não drettlante 
• .............. 	10 	- Empréstimo BNDES/CEF 	  

Revers2.o.. ..... . ............... ............ ........... .. .............. . ..... . .. .........„ 	7.50t„ 	Impostos de tenda- IREI' 	835 	732  Firmaste 	  
Saldo ern 31 de dezembro de 2018 	• 	 (27,712) FGTS a recolher 	827 	727 	' 
7. Partes Relacionadas: As transações entre partes relacionadas são INSS a recolher 	2.582 	2.324 Total 	  
realizadas ern valores. prazos e taxas, considerarado a natureza e caracte- Férias a pagar 	4.644 	4.222 Movimentação de empréstimo 
risticas próprias de cada ttriasação. 	 Remuneração variável 	5.525 	4.761 Saldo em 31 de dezembro de 2016 	  

3012.1018 3112/2017 Outros 	 44 	198 Liberação 	  

	

... ........ .. ......... . 	14.467 	12,904 Pagamento de principal 	  Ativo: 

31/12f28183012/21117 
1.075.106 688.065 

	

704 	860 

	

1.07111.9 	06$825 
1.080.00 1.380.148 

31 /13,291 ti 3111,4017  Pagamento dc juzos e encargos 	  (70493) 

	

36,900 	31067 Apropriação de JUTO5 	 99.321  
Saldo em 31 de dezembro de 2017 	 1380148  

	

I 108 	739 . „ Liberação 332.000 

	

38.00$ 	33'"5  Paeamento de principal 	  (685.797) 
Pagamento de juros e encargos 	  153.4011 

31/12/2018 3012/2417 Apmpriação de juros . 	  107 055  

	

3.943 	310.121 Saldo em 31 de dezembro de 2018 	 1.080.005  
- 80,256 Em março de 2018, a Companhia concluiu a renegai:laça° que vinha 
- 300.508' mantendo azam o BNDES durante aula longo período. Os termos da re- 

	

252 	338 negociação incluem-o reescalonamentav dos vencimentos atuais e a li- 

	

4.195 	691.223 beração de um novo aédito, entre outros. Os aditivos que formalizam 

31 de dezembro Não Circulafite. 	 31/12/2018  31/2/2017 

:Despestas:a recuperar 

Contas a receber - cessão de espaço 
Infracta - acionista direto (a) 	23 	

2223  14. Fornecedores 
Fornecedores nacionais 	  

Total 	  
direta 10 	 1 632 

1110m-ficam ASGA - participante indireto (b)  	 4 107 15. Empréstimos E Financiamentos 

Fornecedores estrangeiros 	  
Inframerica Partie1paçoes - acionista 

23 	7,962 Circulante 
Passivo: 
	

Empréstimo CINDIS/CEE ......... ................ 	 
Custos compartilhados incorridos na 

	
Capital de giro  • 

transição 
	

Nota promissória comercial 	  
Influem - acionista direto (c) 	 2,501 	6 446 Finame 	  

_12.1 

a 
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INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASÍLIA S.A. 
C1401 13559.082/0001-06 

esta renegociação apresentam condições de eficácia para que os tennos 
renegociados produzam seus efeitos. Nessa mesma data da conclusão 
da renegociado cont o BNDES, a Companhia recebeu a titulo de apor. 
Ir de capital RS 290 milhões, sendo RI 147,9 milhões da Inframerica 
Participações S.A e R$ 142,1 milhões da Inframo. Posteriormente, a 
Companhia liquidou R$ 274,4 milhões com a Caixa Econõmica Federal, 
ocasionando a liberação de RI 300 milhões do BNDES e resgate de con-
ta vinculada no valor de R$ 89 milhões. Coto isso, a Nota Promissória 
no vaiar de RI 300 milhões como banco Santandcr e a CM no valor de 
R$ 40 milhões com o hancirCitibank foram liquidarias. O valor contatai 
considera juros a apropriar. apresentado a seguir: 

Banco 
31 de dezembro de 2017 
BNDES 	  
BNDES 	  
I1RADESCO 
BRADESCO 	  
BNDES 	  
31 de dezembro de 2018 	  
Segue abaixo a projeção por ano dos empréstimos de longo prazo: 

Juros a 
Período 	Valor presente transcorrer 	Projeção  

2020 	34.808 	94252 	129.060 
2021 	  
2022 	  
2023 	  

Captação 	Juros a 
corrigida 	aorooriar 

Valor 
contábil 

Financiamento infruestrutura 	..... 1.547.727 (549.539) 908.188 
Nota promissória comercial 	 300.508 - 300.508 
Capital de giro..._.. ...... 	............ 80.255 - 80.255 
Financiamento de equipamentos 	 1.197 - 1.197 
31 de dezembro de 2017 	 1.929.687 1549.539) 1.380.148 
Financiamento infraestrutum 	 I 888 153 (009.104) 1.079.049 
Financiamento de equipamentos 958 950 
31 de dezembro de 2018 	 1.889.109  (809.104) (.080.005 

1.380.148 
601.204 
84.756 

703 
253 

313089 
1.089.005 

(a) Referente a adiantamentos de clientes cuja contrapartida esta rela' 
nonada a transmissão do direito de exclusividade na explorado de de-
terminados negócios. dentro do escopo das atividades que podem ser 
abjeto de geração de receitas não-tarifarias Os referidos valores são 
. 	. 

2018 

2018 
257.530 
186.035 

fisicns 

em 

112 

Total 	 345.618 
(a) As receitas não tarifárias incluem a cessão de espaços 
exploraçâo de diversas atividades. Os innxislos incidentes sobre 
çm, consistem principalmente de ISS calculado as aliquotas 
Distrito Federal (2%) e relacionadas ao PIO (1,65%) e COFIES 
22, Custo dos Serviços Prestados 

_ma 
Pessoal 	  (62,480) 
Serviços de terceiros 	  (21.889) 
Utilidades e telecomunicações.. ................... 	(8.447) 
Manutenção 	  (24.917) 
Amortização e depreciado 	  (45.807) 
Amortização Outorga fixa (a) 	  (5 
Outorga

4 
sanável (b) 	

(7E755) 68i  

Impostos e taxas 

19. 011(11i5 PaSSIVOS 
Circulante 	 31112(2018 	31/12/2017  
Repasse FNAC (a) 	6.513 	5.455 
Repasse ATAERO (h) 	9.049 	10.047 
Repasse PAN/PAT (e)._ ....... 	 370 	402 
Garantias diversas (d) 	2.83) 	1.810 
1ns estimento a realizar (e) 	6.153 	6.265 
Contribuição mensal (1)  	11.190 	3.444 
Receita diferida (g) 	 412 	 - 
Outros 	 5 	 3  
Total 	36.523 	32.426 
Elo circulante 

4.079 
4.079 

Total 	 40.602 	32,426  
(a) O repasse FNAC corresponde ao adicional do Fundo Nacional de 
Aviado Civil incidente sobre as tarifas de embarque internacional ias-
tituído pela lei 00  9.825, de 23 de agasto de 1999. O valor repassado 
correspondera sempre a USO 18.(8) (dezoito dólares estadunidenses) 
vide ridentemente da tarifa 	ticoda e dos re fustes decorrentes do 
r,o.sintiratotiododepcCiara  1CeSlei 	j.b)d )Ire2  p&assdeczA:.AbEroR(d)eé1%8a9d,iccoiobnralwotarislo'áribreo 

Total Infraeru Partieinacões Total 

Ajuste da taxa de desconto 	(454.889) PIO 
Apropriação AVP 	74.828 188 
Apropriação - correção monetária 

Liberado 	Principal 	Vencimento 	Encargos 1% a.a.) 	Saldo 
1 163.869 

fev/I4 	 492.067 	 dez/33 	TR.P + 3,14% 
ahrI14 	 61.946 	 dez/33 	T1LP + 3,14% 
no' 17 	 870 	 jul/22 	TM'. 8,10% 
ago/I 7 	 290 	 ju1/22 	Selic + 7,38% 
mar/I8 	 300 008 	 de7/33 	TR,P ri. 3.14% 

855.173 

2024 	58.394 	76.854 	135.248 de perda, classificados pela administração conto possíveis e prováveis, 
2025 em diante... 	044 744 	379 382 	(214129 com base na avaliação de seus assessores legais, conforme composição 

	

1075.810 	809.104  1"4'''' c estimativa a seguir. 
Nos contratos de financiamentos  de longo prazo, celebrados entre a Provávein 	 31112/2018 31/12/2017 
Companhia e BNDES, foram apresentadas as seguintes garantias: • Ces- oveis  
Cio Fiduciária de Recebiveis; • Penhor de Ações da Infrainerica Partici- T(.6.Àhisws  
pações; • Penhor de Ações da Inframerica Concessionária doAeroporto 
de Brasilite• Fiança Corporativa dos Acionistas:American Internacional 
Airports 1.1.C. AC1 Airports S.A.R.1. - (AC1) e Corporación Américo Cíveis  
S.A. (CASA). 

Tn'butaria 	  16. Compromissos canso Poder Coneedente 
Trabalhistas 	  As obrigações reconhecidas no passivo circulante referem-se á contri- 

buição Variável eu contribuição fixa do período findo em 31 de dezem- 
bro de 2018. A parcela da contribuição lixa é corrigido monetariamente 9  
com base no ll'CA compreendido no perindo. 	 Movimentasio das provisões de risco provável 

31/12/2018 31/12/2017 Saldo em 31 de Dezembro de 2016 	  
Contribuição variável Outorga 7.684 	6.987 Adição 	  
Contribuição lisa-Outorga 	  3.000.877 2.737.132 Baixa 	  
Compensado financeira - Teca Teca (a) 	(9.829) 	- Saldo em 31 de Dezembro de 2017 

	

47.102 	suava 	 - • 	en os durante o prazo de suguem dos imanaras. 

	

49.178 	86.325 	135303 18. Provisões para Riscos Fiscais.Trabalhistas Cíveis: ACompanhia 

	

53.505 	81.793 	135.298  passai adeS de naturezas eive!, trabalhista e tributária envolvendo riscos 

Circulante (a)  	275.079 	37.070 Baixa 	  
Elo circulante 	 2.723.653 2.707.049 Saldo em 31 de dezembro de 2018 
Total 	 2.998.73 2.744.119 

junto a ANAC por redução da tarifa estabelecida do TECA (terminal de Aoes.,, ,,,,,,,,,,,,, _____, ....... 	605.150 
cargas após contrato de concessão, 	 Subscrito ..,..... ..... ... ........... 	605.150 
Slavin, entaçan do poder concedente: 	 A intemulizar 	 - 
Saldo em 31 de dezembro de 2016 .,...... . ..... „ ..............  3.403.411 Intemalizado 	605,150 

182.690 
Ajuste de repactuação contrairia! 	170.263 
Outro. 	 9 974 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 	 7.744.119 
Pagamento da Outorga fixa 	(30.198) 
Pagamento de contribuição variável 	(6.987) 
Apropriação - contribuição variável ...... 	 7.684 
Apropriação AVO 	189.283 
Apropá ação - correção monetária 	104.660 
Compensação do pleito de reequilibra, 	 (98291 
Saldo em 31 de dezembro de 2018 	 2.998.732  
(7. Adiantamentos de Clientes 
Circulante 	 31/12/2018 31/12/2017  
Direitos de exelwividade (a) ....... 	. ....... 	10.438 	10.175 
Demais adiantamentos 	 2,087 	3 044 

	

12.525 	13.219 	 (233) 

Pagamento da Outorga fixa 	  (319971)  21. Receita Operacional Liquida 
Pagamento da Outorga fixa (antecipação)._ ... 	 (1113935) 
Pagamento de contribuição variável 	(7'498)  Receita bruta - Tarifária 	 
Compensação de deposito judiciai 	(212.633) Receita bruta Não Tarifária (a).. ....... . ........ ..... 
Apropriação-contribuição variável 	6.987 • 	• 	,, Conmbuição mensal 	  
Capitalização AVP 	571 Outras receitas 	  
Capitalização correção monetária 	 231  COFINS 

(a) Compensação referente reequilibrio financeiro de ganho do pleito 	 --bafa= 	Participações 

(52.1"  2 
(32 O67) 
(7.157) 
(5,7201 

Receita diferida (g). 

13: 	 pra 

as tarifas aeroportuárias no valor de 35.90% dos valores efetivamente 
cobrado dos usuários. A partir de I de janeiro de 2017 este adicional 
foi extinto pela lei 13319, de 25 de julho de 2013; (c) O repasse PANI 
PAT foi fixado em função doirar, das comunicações e dos auxílios, rádio 
e visuais em área terminal de trafego aéreo (doméstico ias internacional) 
e ê destinado ao DECEA- Departamento de Controle do Espaço Aéreo. 
Os percentuais são variáveis e determinados confortar o PMD (peso 
máximo da decolagem); (d) Garantias diversas estabelecidas nos con-
tratos de cessão de espaço. Caso não ocorram quebras contratuais. tais 

	

7.848 	726 valores serão devolvidas aos respectivos clientes: (e) Refere-se ao valor 

	

3 225 	2 348 dos investimentos em benfeitorias a serem realizados ito estaeionamen- 

	

11.073 	1974 10, repassados A Companhia conforme previsto no contrato de explora- 
ção do estacionamento: (1) A contribuição mensal, sancionada pela lei 

	

60.680 	41.108 13.319, de 25 de julho de 2016.0 um adicional cobrado sobre as tarifas 

	

9(19 	 4  rcroportuatim no valor de 23.44%. que substituiu a partir de 1" de ja- 

	

7.761 	12 195 nein) de 20170 repasse ATAERO Esse percentual é recolhido ao Fundo 

	

69.359 	5.3307 Nacional de Aviado Civil (FE AC) e corresponde a 35,90% (ATAERO) 

	

80.423 	56381 descontado os tributos. (g) Conforme decisão da ANAC de r' 158, de 
II de outubro de 2018, referente a revisão extraordinária do contrato de 
concessão, estabeleceu recomposido do equilibrio econômice-finan-

2.128 eeiro sobre redução de tarifa de carga, sendo reconhecida receita diferida 
2.909 sobre a compensação financeira a ser apropriada no prazo da concessão. 

11 9(s1) 20. Patrimônio Líquido: Capital social: O capital social é representa. 
3.074 do por 1.235.000.000 de ações nominativas, sendo: 629.850.000 ações 

19.159 detidas pela Inframeriea Participações S.A. e 605.150.000 ações detidas 
111.160) pela Infraero, representativo a 51%e 49%, respectivamente. Ern matem 
II 073 de 2018. foi integralizado o montante de RI 290.000. 

2017 

629.850 
629.85)) 

- 
629.850 

	

1.235.000 	578.200 	 601.800 

	

1.2.15.000 	570.200 	 601.800 

	

(115.150) 	 (119850) 

	

1.235.000 	461.059 	 481.950 

1.180 000 
1.180.000 
(235.000) 

945.000 

2017 
ao longo do prazo de comesse° do aeroporto; (b) 
variável 	calculado com base na receita bruta da 
o efeito da contribuição mensal e aplicando um 
um limite de receita anual_ estipulado pela Agencia 
Civil -ANAC 
23. Despesas Administrativas 

Pessoal 	  
Serviços de terceiros 	  
808010s.............. ........... . ...... . ....... 
Tecnologia da 	 ..... 
Impostos e taxas 	  
Provisões judiciais 	  
Locomoção 
Outros 	  
Total.... 

24. Outras Receitas (Despesas) Operacionais 

Baixa de intangiveltimobilizado 	 
PC1 D 	  
Perda efetiva decantas a receber 	  
Recuperação de despesas 	  
Recomposição Teca Terra (a) 	  

Outro.' 
Total 	  

	

 	639.4511 

	 -21 

O valor da outorga 
Companhia excluindo 
percentual de 2% até 
Nacional de Aviação 

2018 	2017 

230.079 
170.799. 

(49052)  
354 

(30.053) 
(6.525) 
(4980) (20.830) 

(5.652) 
(2.0)8) 
(1.999) 
(1.893) 
(3,301) 

- 
14 7581 

(18.542) 
(4 373 
(2.7401 

(425) 
(2263) 

(504) 
(556) 

II 570.1 

313.622 
para a 

os servi-
vigor no 
(7,6%). 

2017 
(57,267) 
(21.563) 
(12.140) 
(24.340) 
(46.313) 
(60398047} 

(167) 
(2.973)  

17,0571 

(30.9811 

2018 2017 
(II 771) 
() 398) 

(23. 6. 23525)  
4.616 

(8.379) 
(3-015) 

( 120. 7 58091  

(9.6631 1299.1111 (14.874) 

Total 	  

	

86.654 	95.977 (a) Valor da amortização da outorga fixa registrado na Companhia o (a) Recomposição do equilíbrio económico-financeira sobre redução de 

	

99.179 	109.196 qual calculado com base na curva de bene-ficio económico esperado tarifa de carga (Nota 19). 

Não circulante 
Direitos de exclusividade (a) 	  
Dentais adiantamentos 	  

(3.869)  

	

56.521 	66.373 Outros 	 19.0701 

	

30.133 	29,604  1.0,91 	 (236.1511 

o. 
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INF1OA/14 E RICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE BRASiLIA S.A. 
CNP1 15.559.082/0001-86 

25. Resultado Financeiro 	 atingidos, (01). Composição do imposto de renda e da contribuição (a') Os valores de imposto de renda e Contribuição social diferidos 
_ 	.2918 _____.7.01.1. social diferido ativo: Como as projeçÕes apresentadas para realização constituídos sobre outoraa fiscal, oriundos do extinto Regime Tributário 

'Receita financeira 	 dos impostos diferidos não se concretizam no exercício .findo em 31 	de Transição orrn, são amortizados mensalmente pelo prazo restante 
Juros sobre aplicaçOes financeiras 	4.086 	-9.479 de dezembro de 2018, a Coinpm.mhia mantém Oprineipig de nag registrar do contrato de Concessão, conforme Inciso IV do artigo 69 da Lei n° 
Descontos obtidos 	130 	13 o ativo diferido proveniente do imposto de renda e contribuição social 	12.973/2014. A movimentação do imposto de renda e da contribuição 
Outros 	4 617 	1185 sobre adições e exclusões temporárias, base negativa e arejai.° fiscal 	social commte.c diferidos ativo e 	o 	findo 	31 de passivo para 	perimido 	cá 

8.843 	10.377 auferidos. 	 dezembro de 2018 está assim representada: 
Despesa financeira 	 2018 	2017 	• 
Ajuste a valor presente-direito de concessao 	(273.547) 	(74.828) Prejuízos fiscais e base-negativa de CSLL 	667379 	'589 373 	 Diferido líquido 	Corrente Juros, encargos e taxas bancarias 	(127.243 	(112.630) Provisões para riscos tributários. cíveis e 	 Ativo 	Passivo 
Correção monetária - direito de concessão tal 	131.4531 118,,691) 	trabalhistas 	2 017 	

,,...„,.. 
"" Saldo em 3l de dezembro de 2017 	437.377 	- 

1432.2431 070.1571 Perdas estimada para créditos de liquidação • 	 Resultado do 

	

,,,,,., 	exercicio,..... . , .... .. ........ .. 	146.420 	703 Total 	 1423.40(11 1359.7801 	duvidosa 	.,..9.517 	6-8'8 	Atualizações financeiras 	 _ 	(877) 
(M•A correção monetária sofre impacto direto do WCA que em dezem- Provisão para despesas diversas (a'.) 	4.459 	3.• 59 	BaixasliquidaçÕes 	. 	 (11.607) 	12.409 
Oro de 2018 foi de 3;75%, acumulado (2017 - 2,95%). 	 Provisões para participação flosiesultados.. 	1-875 	1.137 	Transferências.  	 - 	(12,171) 
26. Imposto de Renda e Contribuição Social 	 Ajustes a valor presente - Outorga Fiscal ... ...... ... 	6290 	-- SeldoeM311 & dezembro de 2018 	572.110 	136) 

Ajust,-.5. 	 47 (a) • Reconciliação entre imposto de renda e contribuição social no- 	a Valor Presente - rcequilibrio ectin0nlic0 	 - 
minais e efetivos: O imposto de renda e a contribuição social efetivos Imposto de Renda e contribuição Social 	 A Administração. com  base cal suas proieçtSes de lucros tributáveis fu- 

unos, estima que os créditos tributários registrados-serão integralmente no exercício referem-se: 	 Diferidos -Antes das compensações 	689,384  _310.226.  
. 	 expectativa da Companhia para linposto de Renda e Contribuição social 	2018 	201/ (-1Compensaçao do PERI' -I'rejuizos fiscais e 	 realizados ateu final da concessão. A expectat  

Prejuízo contei' antes do imposto de renda e 	 base negativa de CS1.1. (té.) 	 (116861 	_ realização :dos' créditos tributáveis está apresentada a seguir: 

contribuição- social • 	092 (162) Imposto de Renda e contribuição Social Diferidos 	617.651 	E01;'X 	• 	 Comnensacão Diferido 1 lquido 	  n7 .,.1921 
1.854 Aliquota combinada do inosto de renda c 	 (lê) Refere-se ao registro de pnwisão•para atender o regime de ConMe- 	.: m 	

20z7 	. 	.. 	.... 	 7.496 contribuiçao social 	• 	 34% 	34% tência-  refletindo autenticas despesas incorridas dentro do período, ou- 

	

2028 	 17405 Imposto dc.  renda e contribuição social as 	 rem ainda sem emissão de faturas por parte dos fornecedores. 	2029 	 30384 aliquotas da legislação 	 127.668 	133,301 	(n3) A Companhia, visando a redução da sue carga tributaria-fez adestlo 2030 em (I.mante 	 514 571, -Tributária Ajustes no resultado liquido que afetam o 	 ao-Programa Especial de Regulariz' acari (PERT), instituído 572.11.0 resultado do período 	 pela Medida Provisória ir 783, de- 31 de maio de 2017, que em seean- 	, 
-.Estimativi de retuperaçao 	 p 	. .DiferençaS pernIanefites 	(7.452) 	(2.449) dá foi Cotiveriida na Lei n" 13.496, de outubro de 2017,- no dmbitória- (., 	 -- 	dos créditos de.ina 'isto de • renda 

Despesa de Imposto de renda e contribuição 	 B.:e:miaria da Receita Federal do Brasil (RIO) e na Procuradoria-ficá! e  "'uri. 1,81V88 8neililI As Pfnice0e8  sobre os luerns. 'tributáveis fito 
social constituídos de efeitos passados 	703 	- - da Fazenda Nacional do qual implicou a reetiperaçâo de impostos roeu- Ms consideranf estimativas que esta° relacionadas, entre 'adros,. coma a 

Imposto de tenda e contribuição social 	 peraveis pelos Saldeis negativos do Imposto. de Renda Pessoa Jurídica performance da concessionária, assim comias o comportamento do seu 
diferidos constitaidos de efeitos passados 	26.204 	- (IRM) e da Contribuição Social sobre o Lucro Liquido (CSLL) Sobre e mereado•de atuação e determinados aspectos econômicos. Os resultados 
Imposto de renda e contribuição social 	 amujpieniaçnp irjhatadas- erb  2017. 0.4., compemou  do.i.,p9,to  de  reais podem direrir-das estimativas adotadas. 

a de gerecianten«, de ridos não constituids 	 renda e da contribuição- social diferido passivo 	 - 	27. Seguro 	A Companhia possui um prognim 	n dife 	 o 
Total do imposto do resultada. efetiva.....-... .....  	147323 	130,852, 	 201a 	2017 	risco para mitigar riscos, contratando a cobertura de secam Compativel 

Imposto de renda e contribuiçao social • 	 Margem de.  construção 	(7.088) 	173473 Will seu tamanho e operações no mercado. Os valores do seguro são 
Comente 	703 	(578) Diferenças entre depreciação societária 'e focal,.. 	(6.442) 	-(6.775) 	Considerados suficientes pela :administração para cobrir possíveis 
Imposto de moda c contribuição social - 	 Outorga fiscal (aR) .....,......, ......... . ..... . ... :,.., . .,. ....... 	(92058) 	.(97.012) 	perdas, levando em consideração a natureza das -atiVidades, os riscos 
Diferido 	. . 	146.420 	131.430 Ajustes a valor presente - Outorga 	 -• 	116 5201 envolvidos nas operações e o conselho de seus consultoresde seguros .Fiscal 	. 	. 

Taxa efetiva - Ti 	39,18% 	33,37% Imposto de Renda e Contribiiição Social' 	' 	. 	.. 	Em 31 de. dezembro de 2018, a 'Companhia apresentava as seguintes 
(b) - Imposto de renda c contribuição social diferidos: A Companhia, 	Diferidos 	(105.588) 1137.61141 principais amiba.% de seguro contratadas com terceiros: .. 
de acordo com o.CPC. 32 - Impostos sobre o Tomo (IAS 121 e funda- . 

de 	de hinos 	futuros, 	888s seguradas 	 Riscos cobertos 	 Valor seourado 	Vigência .mentada na expectativa 	geração 	tributáveis 	censos- 
tudo técnico aprovado pela Adininistração, reconhece quando aplicável. RO - PATRIMONIAL 	Perdas e danos nos bem patriMonials incluídos na apálice 	1:6)5.533 	dez./2010 a dezt2019 ,  
c 	ditas tributa tossiste, p juízo ti 	ms. i) 	 liC 11ANGAII (a) 	.(3obtatura de danos no concesSiOnarin e operador aeroportuário  	500.005 	dez/2018 a dez/2019 are res 	ses negat iv as d e cont ri bu i- 

' 	 PERK)RMANCE 	(laranfia de execução do contrato de,concessito junto itANAC 	171.159 	dez/2018 a dez/2019 çao social;  difertaiças tempudirias que não possuem prazo prescricional 	,..,,,_, 	 • 
e cuja compensação esta limitada a 30% dos lucros anuais tributáveis 	"`` 	 'Responsabilidade Civil aos Administradores e Diretores 	- 	 103-.835 	dez/2018 a dez/2019 

	

. 	'`) 	 . 	. 	. 	. 	, 
5) Valor contábil do ativo fiscal diferido é revisadoneriodicamente e as RC --(3FRAL 	ReparaçãO de-danos materiaita terceiros 	 10.000 	- Juw2018 a dez/2019 
projeções sào revisadas .pelu menos anualmente ou quando existirem fa-FROTA 	Cnbertura frota de vetchIM 	 400 	Ilinf2018 a jun/2019 
tos relevantes •que'venham a modificar as premissas de tais projeções. A . SECiURO ONIBUS 	Segure) ónibus 	- 	 400 	Jun/2018 a jun/2019 
Companhia considera que as graciosas utilizadas na elaboração das pra- (8) Seguro contratado em moeda estrangeira (Dólar estadtmidenses) 
jeçiks de resultados e, consequentemente, a determinação do valor de 	Jorge Arruda Filho 	Paulo Junqueira de Anu tesTillio 	 Bruno Souza Ferreira da Silva 
realização dos inipo. 	stos diferidos, espelham objetivos e metas a serena 	Diretor Presidente 	 Diretor Fintinceiro: 	 Contador-CRC:BA 02353410-5-S1)F 
Relatório du AUditor Independente sobre as DentonstraçÕes Financeiras 
Aos Administradores e Acionistas inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A.. Opinião: Exa- inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento Minei() na auditoria ou, de outra 
minarias as demonstrações financeiras da laranierica Concessionária do Aeroporto de Brasília S.A. ("Com- toma,. aparenta 'estar distorcido de forma 'relevante. Se, coai base DO trabalho realizado, concluirmos que 
panhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as respectivas &mons- hadistor4o relevante nó Relatório da Adniinistraçao, somos requeridos a comuniemr esse fiitó. .Não temos 
trações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio liquido e dos fluxos de caixa nada areiamr a este respeito, Responsabilidades da administração e da governança pelas denmonstrações 
para ()exercício.  findo nessa data, hem conto as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das financeiro: A adrainiStração:de.copipaim ê responsável pela elaboraçâo e adequada apresentação das de7  
principais 'Políticas 'contábeis. Em nossa opinião, as deinonstrações financeiras acima thfcridas- apresentam inonstraçbcs.financeiras de acordo Com as práticas contábeis adotadas no Brasil c pelos controles internos que 
adequadamente, em todos os: aspectos rekvantes, a posição patrimonial e financeira da Infiameriea Cortem- eladeterminou como necessários para permitir 'ff elaboração de demonstrações finamiceiras livres de diStOrÇãO 
Sionária.clo Aeroporto •do Brasilia.S.A. em 31 de dczemfibro de 2018 o desempenho de suas operam/esc os relevante independentemente Se camada nor.fritmide.gu  erro. Naelaboração das demonstrações financeiras, a 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as praticas contábeis adotadas no Brasil. ailminiStração é responsav-el .pelo avaliação da Capacidade de a COmpanbia continuai-  onerando, divolgando. 
Base para opinião: Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de quando aplicável, os assuntos relacionados comunas continuidade operacional e o uso dessa base coinabil 
auditoria. Nossas.responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, in- na elaboração das demonstrações financeiras :a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia 
titulada 'Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes ou cessar suas operações.. ou fiao tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das opera' 
em Maçar) á Companhia, de acordo com os principio, éticos relevantes previstos no Código de Etien Prolls- ções. Os responsáveis pela govemança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela supervisa° dg 
sional do Contador e nas•normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos pravessõ  de elabonição das dcmonstraçães financeiras. Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
como as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria demoamitrações financeiras) Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações finam:-
obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião Outros assuntos: Demonstração do Valor ce iras, tornadas em eenjanto...estão livret: 'de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou 
Adicionado: A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) referente ao exercício findo ern 31 de-dezentbro erro e emitir relatório de auditoria Contendo Missa opinião. Segurança razoável é um alto nivel de segurança, 
de 2018, elaborada sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresentada como informação mas não unia garantia de que a auditoria realizada de amado com as normas brasileiras.e internacionais de 
suplementar, foi submetida a procedimentin de auditoria executados em conjunto com a auditoria das de- auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes, As distorções' podem ser decorrentes 
monstraçÕes.financeiras da Companhia Para a formação de nossa opiniosa, avaliamos se essa demonstração de fraude ou' erro esão eopsideradis relevantes quando, individualmente ou em conjunto, piassem influenciar. 
esta conciliada com as demonstrações financeiras e registros contabeis conforme aplicável. e se a stui forma e dentro de uma perspectiva razoável, as deeisiles.econômiemi dos usuários tomadas caris base nas referidas 
conteúdo estão de acordo com os critérios detinálos no Pronunciamento Técnico CPC 09 -"Demonstração do demonstrações financeiras:  Como parte de unia auditoria realizada de acordo com m normas brasileiras e 
Valor Adicionado". Em nossa opinião, essa demonstração do valor adicionado foi adequadamente elaborada, intermicionais de auditoria, exereertios julganiento pirofisional e mantemos ceticisin'o pmfissionul ao longo 
em todos os aspectos relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pmnunciamento Técnico e e consistente •da auditoria. Alein disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de- distorção relevante nas demonstrações 
em relação as demonstrações finanmiras tomnadas em conjunto. Outras informações que acompanham as financeiras, independentemente. se  causada por fraude ou mo. planejamos e executamos procedimentos dir 
denionstrações fina aceiras e o relatório do auditor: A administração da Coinpanhia é responsável por essas auditoria mu resposta a tais • riscos, bem como Obtemos evidencia de auditoria apropriada e suficiente. para 
Outras informações que e.onumwodem o Relatório da Administraçao. Nossa opinião sobre as demonstrações fundamentar nossaopinião. ()risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que 
financeiras não abrange o Relatório da Adminishação e não expressamos qualquer forma de conclusão de o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver° ato de burlar os conto:APS Miemos conluio, falsificação, 
auditoria sobre esse relatório. Em conexão com a auditoria das demonstraçrtes fintmeeiras, nossa responsabili- omissão ou representações falsM intencionais. • Obtemos entendimento dos controles internos relevantes 
dadc é a de ler o Relatório daAdministraçâo c, ao faze-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, puma auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o 

Este documento pode ser verificado no endereço eletrônico http://www.in.gov.br/autenticidade.html  Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2 de 24/08/2001, que institui a 
pelo código 50012019042300044 	 Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil. 
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30 Diário Oficial 	 ANO 86 	 EDIÇÃO N° 14.398 	 23 DE ABRIL DE 2019 RIO GRANDE DO NORTE 

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE S.A. 
CNPJ1 14 639 7207000E06 

RELATóRIO DA ADMINISTRAÇÃO 2018 
Aos senhores Acionistas, Em cumprimento às disposições legais 
e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas., a ao público as 
Demonstrapes Mnancoras da Int:amador Concessionária do Aero- 
perto de São Gonçalo do Amarante S.A. eintramedca: ou itompa- 
nred), cornos respecfivas Notas Explicativas, acompanhadas doar 
larerio dos Auditores tridependentes referente ao exercício de 2018 
Mensagem da Adcenisceção. Na acumulado 00 000 o Aeroporto 
de Natal movimentou cerca 00 2.42 milhões ele passageiros e mais 
de 19 mil cerceares O crescimento tímrdo de 1,1% é reflexo da re- 
tomada lema da economia em uma região que tem como principal 
atrathro o turismo. 0 20  cernestre apresentou os melhores resurtados 
operacronds, sendo no.rnbro e dezembro os meses com o maior 
fluxo  de passageiros. Parou final devoro (006 previsão de voes dl- 
retos partindo da cap. holandesa, Amererce, com deu. a Notai, 
operados pela empresa Oorececn. A companhia anunciou que os 
caos começam em novembro com 2 irequências semanais. O eu- 
ou de pawageiros no Aer0p0110 de Natal voares de dezembro de 
2018 alcançou a ma. de 251 mil passageiros e 1.946 pouses e 

idecolagens. movimentação 8,7% redor que a registrada em 2017 

No final de dezembro um voo diarter da HiFly troo. 290 estrang.- 
ros para passar o ano novo num recém lançado resort na cidade de 
Touros grande Natal A aeronave que pousou no aeroporto no dia 
26/12 foi o porteirovoo do mundo sem onze, objetos pudicos. A 
companhia substituiu os itens de dedico por utensílios recicláveis 
de bambu e embalagens de papei e o terminal potiguar tol o prim.ro 
a receber o coo com esta Inovação sustenta,. A pontualidade das 
operações também to positiva em 2018. Dos mais de 19 mil pousos 
e decolagens que ocorreram durante o ano. 90% esta.m dentro do 
hora. O Aeroporto de Natal encerra 0000 de 2018 premiado como 
o melhor aeroporto da categoria pequeno porte e o melhor aeroporto 
do Nordeste, conforme pasmosa realizada pelo Ministério dos Trans- 
portes que ouviu a preferencia dos passageiros 
T.ninal de Cargas. A movimemação do Terminai de cargas de 
Natal ficou acima da expectatrva em 2018. O Aeroporto movimen- 
teu 15.7 má toneladas, finalizando 0000 cem aumento de 27% em 
rala 500o mude 2017 A principal remessa do Terminal de Cargas 
con inua sendo a exportação de frutas e peixes para a Europa O 
estado do Rio Grande do Norte é o maior exportador nacional de 

peixes das especies aborte me. com  26% da lata total exportada 
Já as rerres, mamãe, manga e meios equivalem a 70% das remes 
sas. O Terminal de Cargas do aeroporto paceou por reformulaPeSespesas, 
no ano passado. O .paço dobrou a capacidade de armazenamento 
de cargas refrigeradas para atender materiais que necessitam de 
conservação em temperaturas mais IAM. As cámar. Mas pos- 
suem um sistema de controle tannico com divisões de cargas que 
demandam temperaturas diversas em uma arca total der.500 ce. O 
sistema faz o controle da temperatura da umidade com calibração. 
Ha ainda câmeras de segurança e gerador de energia dedicado. A 
Lirehance Cargo, juntamente comes produtores Mure, foi ornadas 

pelo aumento nas exporto 	A empresa aurrmniou responsas. 	 ce sua freguEnoja no aerogono. operando  duas yezee na semana. Em  
2018 forem 189 pousos e decolagens da Companhia que levaram 5.9 
mil toneladas de cargas pare a Europa 
Destaques Econômicos-Financeiros A receita liquida de 2018 
obteve o crescimento de 30 em relação a 2017 . os custos opera- 
zionds, neste ano, não tiveram aumento real se comparado curo a 
Inflação do periodo, se leVarrlIOS em consideração ainda o aumento 

do fluxo de passageiros de 2018 existe uma economia real Esse se 
resultado lei um esforço da Compaceia para racionalizar custos e 

cernpre atentando Er manutenção do nivel adequado de 
tendmento aos clientes coo Munas de segurança e pernas EM 

março de 2018 conoluimos o processo de reestaceração dos contra-
tos de financiamento com o BNDES que foram acordadas uma série 
e meinorias contraiu. co 	aqment 	dos orazos de carência • . 	' 	- 	- oarna 	• e jures e penem. manutenção da me 	taxa de jures (acera. 
a a TJLP), exclusão de covenants financeiros, liberação de saldo 

ex..de"te de.""'. ..à00.0..,""1 .."""P.dda  . "Udida.4o de  ca. 	i 80% do saldo devedor 5000 	E mporlante ressonar remoem que  
em dezembro de 2017, mediante aporte de captai, a administração 
do acorrerte decidiu pela ante.cpação ce 100% da Outorga Fixa 
vincenda em janeiro de 2018. Com  rel medicia, o Aeroporto de 5.1 
obteve o beneficio de postergar o pagamento de 100% da Outorga 
Fixa de 2010 para 0n6 unimos anos da comeu., beneficiando o 
11.o de cabra de arilo e médio prazos da Companhia. A pelara 
202000 pagamentos retornam aos montantes originais. 

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE OWEMBRO Em milhares de rears DEMONSTRAÇAO DO RESULTADO EXERCICIOS DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA 
Ativo 	 2018 	2017 P065100 	 "5 	2.212  

FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
Em miem 	de reais, exceto quando indicado de outra forma EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Ativo circulante 
Caixa e equivalentes de caixa (Netas) ...... 	2 499 	19.236 
Depósitos vinculados (Nata 51) 	 2671 	22060 
Contas a receber de clientes (Nota 6)........ 	6786 	7456 

Passivo circulante 
Selados e encargos somais (Nota 13)............. 	2578 	2772 
Fornecedor. (Nota 14). 	 15R40 	15407 
Empréstimos e financiamentos (Nota 15)........ 	2537 	14.021 
Trlbdos a recolher 	 614 	464 

	

2016 	2017 

	

Receita operacional liquida (Nota 2t)_--------50.700 	49,43( 
CuStos dos servioos prestados (0010 22) 	56.624 	55.450 
Prejuão operacional bruto_ 	 ) 	02 

Em milhares de reais 
2018 	2917 

Fluxos de caixa das atividades 
operacionais 
Prejdzo antes do Imposto de ronda e da 

Tributos a recuperar (soros)...................... 	9559 	7623 
DoepesanAnloolpoam 	 340 	612 

254  

Adiantamento de Orente (Nota 17). 
Outros passivas (Nota 18) ............................... 	4.343 	4.132  

	

28.739 	39531 
Casebre, 1228 não circulante 

I 
Despesas adnânistrareas 10010 23) 	(6993) 	(4.2e3) 
Outras recefias e despesas operacionais, 
liquid. 	 0542 

contribuição social 	 . 	(51.997) 	(79.2651 
Ajustes: 
Depreciação e oorreação. 	 14.265 	14.783 

23.750 	59.151 
Ativo não circulante 

Tributos a recolher . 	 55 	220 -  
Adiantamento de ace des (Nota 17) 	 7583 	2.570 
Compromissos oce 000601 concedente 

708.509) 	 5.572  
Prejuízo pperaclonal ante do resultado 

Outras receitas/despesas. 	 253 
Balza de !Mangarei / irreblio.ado 	 509 	357 

	

- 	Mega) 
redutos a temperar (Nota 6) 	 36.238 	40772 
Despesas antecipadas. 	 49 	5011 
Depósitos judiciais (Nota 10) 	 14)9 	1218  

_{:,.ro 161  . 	 342.527 	321.738 
r 	es relacionadas (Nota 71 ........................... 	5.947 	10112 
Empréstrmos e financiamentos (Nota 15)........ 	76.021 	358.022 
Provisões procassos judiciais (Nota 19) 	1052 	240 

Rfiece"intWfi'nenPitajOia'23)...1.....2:2:.....-..: -154.438" ---2-45P 
Despesas financeiras (Nota 24) ...................... 	(35969) 	_(81732) 

-(3•EX33)  --(28:2-66) 
Resultado ant. do imposto de renda e da 

=Acene.° 	 33.905 	80.658  
(791) 	8.549 

Vartaçõea ativas e passivas, 
Contas a receber de clientes 	 (661) 	703 

	

37706 	43.101 
Imobilizado (Nota 5).................................. 	2.187 	3109 
intangível (Nela 12) 	 491.193 	500.1T7 

432185 	692918 
Patrimônio liquido 
Capital 50901 Nora 20) 	 769 273 	402 000 

.nielbuiSão social 	 15E9973 	 (79.265) 
Imposto de renda e contribuição social 
(Nota 201 	 2 230 	JjQÇ) 

Parles rakcionacias 	 (4.165) 	(415) 
Tnbstes armupert 	 5352 	2125 
Despesas aotncipaaos 	 230 	San1 

531.086 	546.387 

	

Preiurzos acumulados 	 . (675361) (626500) • • 	 92.91213(3.9)1 
Prejuízo do exercicio.............................,....... 	(42.7,6_1) 	.373) Outros ativos 	 (2.727) 	1130 

Total do ativo 	 552836 	605.538 Total do passivo e do património líquido__ 	554.636 	605.538  
pfl(urro pomobj, dooil  oçãog . Em  mais__ 	(2061 	2 •••-,16) 

. 	' le. •-• 
Agumpo de bces intangíveis. 	 (4.961) 	(13.645) 
Salários e encargos s.iais 	 (194) 	(1021 

As cotas eeciica.. da administração são parte integrante das demonstrações financeiras 
nor. explcetreas da administração sao parte integrante das 

demonstraçôes ficenceiras. Fornecedores 	 (859) 	1.648 
Tributos 

DEMONSTRAÇA0 DAS MUTAÇOES DO PATA IMONIO UOUIDO EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO Em milhares d temi DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE IXERCiCIOS 
a ce.lher.. 	 (23) 	(111) 

outroo paosivoo 	 211 	(2.069) 
Capitai Social 	 Prejuízos FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO Em Miriares de roais  

2018 	2017  
compromigso ciem o poder concedente.......... 	- 	(39.644) • 

Subscrito  A integrailzar 
Saldo ern 31 de dezembro de 2015........... 	371144 

	

Total 	AFAC  Ammudados 	Tura». ,, - 	377.144 	10.919 	I.47.227f 	coo(ruel 
Preprizo do exerckro .... 	 . 	(49.7611 	(79273) 
Outros resultados abrafigeMes . 	 - 

15.793)  .15,51L1) 
Cal. liquido aplicado nas atividades 

	

Subscrição de cap 	 00 

	

ital 
ar 	 1165 	(118.500) 

	

Integralização de cap 	 - 
Pr9jUi20 ti° exerc.. 

	

- 	- 	- 	- 

	

115345 	 - 

	

115545 	00.819) 	 104626 

	

- 	- 

Resultado abrangente do .ercido............ - (49.761) =-5) 
 Wh 	d 	d I ist 	sã 

''''''"as 	 XIII 	Ç 

operacionais 	 (7.584) _p1,22j_12) 
Fluxos ele calke das atividad. de 

....... 	(16.665) Saldo em 31 de dezembro de 2017. 	 49S.244.-  : 	(i2117121  ----WA (96.10) 	492.659 em 
Apfização financelradepsitos vinculados 	20.2ce 

- 
Subscrição de capital 	 272599 	(277599) 
Integral-unção de capital 
Prejuízo cio exaram 	 - 

- 

	

276.584 	276.584 	- 	- 	276.584 

	

- 	- 

DEMONSTRAÇAO DO VALOR ADICIONADO 
EXERCICIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

Em milhares de reais 

Caixa líquido gerado (aplicado) nes 
atividades de investimentos 	 20286 	(15.656) 

Fluxos de calcadas atividades de 
Saldo 31 de dezembro de 2018 	 771.243 '2.411) (1.970) -169.273 	: 	g..21  2018 	2019 financiamentos 

As notas expliceivas da adrninistraçao são parte integrante das demonstrop. financeiras. Valor adIcronado a distribuir integrafização de capital 	 . 	27E584 	104.626 
NOTAS 	EXP_UCATIVAS 	DA 	ADMINISTRAÇA0 	AS 
DEMONSTFIAÇOES FINANCEIRAS 
EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 
Em rrálnares de reais exceto quando indicado de outra forma 

negociação, data na quais Compancer se compromete a comprara° 
vassalo atice. Os ativos financeiros são d.reconhecidos quando os 
direitos de receber fl.os de caixa tenham vencido ou tenham odo 
transferidos e a Companhia tenha transferido substancialmente 

Receita  
Receitas jadárj. 	

64.529 	64.489 .. 

	

36.303 	34.916 
Receitas não tarifárias 	 29.545 	29.120 
cuba, reoeiraa 	 12 	562 
pr,1000  omarcepoces duvid0500 

Pagamento de principal de empréstim os 
e financiamentos 	 . (302212) 	(9.718) 

Pagamento de encangas e rem sobre 
empréstimos e financiamentos 	 13.8111 	2..1.2,301 

Caixa líquido gerado (aplicado) nas 
E INFORMAÇÕES GERAIS: A inframerIca Concessionária do 
Aeroporto do cão  Gonçalo do pujara,. 8.0. ( lnearcepa- ou 
`CompanNall), constitui. em 4 de ...ib. da 7011 , e uma 
sociedade por ações de capitai (adiado que tom Peu 0000 e 
exciusivo objeto soga' realizar a construaão parcial manutenção e 
exploração do Aeropoffo inierhmion. de 5e. 0.0O ai. do Amarante, 
ocaltzado na cidade de São Gonçalo do eunarante, Estado do Rio 

todos os riscos e benefícios da propriedade. Mensuramlor. No 
reconhecimento inicial a Companhia mensura um cevo financeiro ao 
Valor justo acrescido, no caso doam ativo finarmece não menSur000 
ao valor justo por mero do n.ultado, dos custos da treeceção 
diretamente  aidfitriceis à ligdeição do alo unian... 0........ 
transação de alvos financeiros ao valor jcere por meio do resultado 
seu .9."005  our. despe as . ms....rr mmrimmutes ri. 

- (Reversão:Constirtação). 	 11.331) 	(117) 
insumos adquiridos de terceiros ............ 	... (28.514) (12.898) 
Custos operaciona(,. 	 (20 552) (19.661) 
Outras despesas . 	 ,8.62.1 	6.763 

Valor adicionado bruto__ 	 36.015 	51.591 
Depreciação e amorfização 	 (152_165 04.782) 
Valor adicionado líquido produzido. 	21.750 	36.809 

adoidadas de financiamentos. 	. 	(29.439) 	74.628 
Aumento (redução) liquido de caixa e 
equivalemtes de cai. 	 _ . n 	15.750 

Caixa e equi.lentes de caixa 00 151010 
do exercido 	 19.236 	3.486 

Caixa e equivalentes de caixa no final 
do exercido 	 2.499 	19.236 

Grand 	ce N 	co 	ouras 	afiriades 	autoriz
l, 

 adas, e 	clo 	o. 	cern 	mo 	t 	t 	d 
ec.sarias ou úteis a e.cução de seu objeto socia 	em 

conforrnidade com o 	no 	 e 

dívida. A mensuração subsequente de tcelos de dívida depende do 
modelo ....9o.. d. coPanhia Pia aiân,  d. 
....tad"... d. 5... d. o.5. da auc. A ComP.fi......... 

Valor adicionado recebido em transferência ... 	1.436 	2.524 
Receitas trent:eiras .. 	 1.436 	2.524 

Valor 	total 	distribuir. 	 2R186 	39.333 adicionado 	a 
ns ra0 OS o par e r egren e d5 As notas explicathas da admi I t 	0 	a 	t 	I t 	- t 	41 

demonstrações financeiras. . 	.. disposto 	Contrare de Concessão 	desde 
que proclamado autorizado pela Agência Nacional de Aviação Civil 
- ANAC. A concessão tem prazo de vigência em 28 ance. podendo 
ser prorrogado por mal Sonos A remuneração ela Companhia dar. 

. Se-à atracão da cobrança de tad 	aeroportuárias e outras 
atividades comerciais que gerem receitas não tarifárias, conforme 
previsto ern contrato de concessão. Ocorriai° e dividido ern duas 
ases: Faso 1: Cons..° do Aerepo. pela Compan. Fase 2, 

Me-quierlqe. e ...kue0" qe  5à4"""" 	 1 
	

1 de Sã" Gonçalo do Amaranto. extinta a concessão. o Poder concedente 
assumirá a prestação de serviços. sendo.. reverlidos todos os 
bens reversíveis nos temos Oe contrato de concessão. Uma das 
obrigacces do Contrato de Concessão e o pagamento anual da 
Contribuição RXd ao Poder Concedente no valor de R$ 6.600, 
emigr. pele taxa Sebe, a perfir do 37. mês contado da data de 

eficácia do contrato. 00(00 das operações do aeroporto morreu em 
maio de 2014. A emissão dessas demonstrações financeiras for 

se ...a de 	 da de acordo com as categorias de mensurapo a 
seguir: • Custo amortizado: os cevo. que são mantidos pra ~ta 
de fluxos de cace contratuals 	quando 	tais fluxos 	de caixa 
7.1...ntani ai.... Pagainântas do prinCipar e de 	uros, são 
uleueur......... 	 ... r.....U..........lums Pm... v.. 
desses ativos fmanceros são registradce em receitas linanceir. 

el.. ààà.de 	 °...quer Fceends. prdas devido à taba do ativo são reconheddos Orarem°. no 
resuftado e a resentados  em  outros 	nhosi erdas)untamente com ,„ 	P 	_ , . 	9. 	O 	 _ 
.. qautu.s  . imr... ca7r1.55. As Fiem. Put meamuad soo 
apresentadas em uma conta separada na demonstra.° do „.,,,,,,,da  . j  ....... 	. 	. 	. 	. 	- 
- 	valor justo por mero ao receia.: os amos que na. 
atendem os °Menos de classificação de custo amortizado soda ,,,,,,„ 	• 	... Rimo por meio de outros resultados abrangenteS sào - 	 . rados ao .lor resto por melo do r.ultado. Eventuais ganhos 
ou n'perdas em um inveshmento em título de divida  
subsequentemente mensurado ao valor resto 	melo do r.ultado por 

j.... 

irestribuIção do valor adicionado 	 
peegom 	 12774 	18.647 

ftercernerageo direta ,. 	 13.451 	13.164 
BceetIcios. 	 5122 	4.397 
FGTS 	 1201 	1086 

Impostos, taxes e contribuições ....................... 	12203 	18.327 

	

zjr, 	Egg, 
ezumcipare 	 7ss 	753  

• ' Poder concedente 	 8.253 	7937 
Remuneração de capitais de terceiros ............. 	35.940 	8E732 
Jur. ,,,m.r., r,ambig(g e outros 	 n.,n 	05732  
- 	-d--  - 	 '"""'"'"'""" SS'- ' - Remuneraçao de capitais próprios 	 (48.7311 	(79.373) 

Prejulzo do exercido 	 ,= 	= 
Valor Adicionado Distribuído_ 	 g,. 	g,jggg 

„,... As notas explicathce da admidisO.à. Sã. Ofier° 'e.g.:" ... 
damonstrações financeiras. 

	

q 	r 	 ultad o 	acordo cem e amortizoes, ue são eomh 	das ao eci 	r. 	. eç 
prazo de vigênOa. seguro. 2.5 imposto de renda e contribuição 
social diferidos: As despesas de imposto de renda e contribuição 
social do exercício compreendem os tributos diferidos. Os impostos 
sobre a renda são reconhecidos na demonst 	çao do resultadv.  ra 	 • exceto na proporção em que 4...tiverem relacionados com itens 
reconhecidos diretamente no patrimônio liquido ou no resultado 
a brangeMa Nesse caso, o imposto também O recorre.. no 
patrimOnlo líquido ou no resultado abrangen)e. O imposto de renda e 
a 	contribuição 	social 	diferidos 	sce 	carouladce 	sobre 	os 
correspondent. prejuízo fiscal. bcee negativa e adições e excesões 
temporárias aplreando-se . ceguetas definidas atualmente para 
determinação 	d.ses 	medrios 	difendos 	em 	25% 	e 	9%. 
r.pecilvamente. O Imposto de renda e a contribuição social diferidos 
ativo são reconhecidos somente na proporção da probabilidade de 
que lucro tributedd futuro esteja dIsponlvel para compenceção. Os 
lributos aderidos ativos e pasceras são apresentados pelo liquido no 

autorizada pelo conselho de administração em 07 . fevereiro cie 
2019. 2. PRINCIPAIS POUTICAS CONTAREIS: As pdnolpais 
políticas contabeis aplicadas na preparação dessas demonstrações 
financeiras estão definidas abaixa 2.1. E1850 da preparação: As 
demonstra... financeira. 1.1501  Pree.rada. cdate00000 OU.un 
00018005 adotadas no 1314O1. incei.0 ce precenchementos emiti. 
pelo Comi. de Pronunciam... Conterbeis (CPC), e evidenciam 
todas as informações relevadas próprias cias demonstrações 
financerras e somente elas as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela admirestrapo ce sua gestão. Essas demonstrações 
financeiras foram preparadas considerando o custo historie° corno 
base de 50101. erecto para os ativos financeiros mensurados 00 50101 
justa A preparação de demonstrações financeinas requer o treo de 
cenas estanahvas conrebets erit . a também o exercício da 
Urgamenlo por parte da administrePo da Companhia no proce.o 
de aplicação do 	pces e políticas contab.,. Agueios áreas que 
requerem maior nivel de julpmenio e possuem maior complexidade, 
bem corno as áreas nas quais p1e015sas e estImareas sã0 
srontlicauves para as demonstrações financeiras, estão divulgad0s 
na Nota 3.1.2. Caixa e equivalentes de 03102 Caixa e equi.lentes 
de c.a Incluem o caixa e os seroes bancados mantidos em conta 
cocenR e em fcedos de investimento de renda fixa, prontamente 
comer.06 e com risco Insignificante de mudança de valor. 2.3. 
Ativos financeiros não derivativos. A paria de ir de janeiro de 
2018. a Companhia classifica seus ativos financeiros sob aS 
seguintes categorias de mensureção: • Mensurados ao valor juste 
por melo do resultado. • Mensurados ao custo amortizado. A 
classlficapo depcede do modelo de negódo da Companhia para 
gestão dos ativas financelros e os lermos contratuars dos fluxos de 
caixa A Companhia classifica os seguIntes atives financeiros ao 
valor justo por meio do moinado • investimentos arn muio ce divida 
que não se quallficam para Mensuração ao custo amorfizado 00 00 
ValOf ¡LIMO por meio de outros resultados abrangentes.• Investimentos 
patrimoniais mantidos para negociação: e mvestrmenros patrimoniais 
Oda os quais a Companhia não optou por reconhecer ganhos e 
perdas por moo de outros resultados abrangentes. A Companhia 
recressilice os 1m:estimados em títulos de divida somente quando o 
modelo de 	negocies 	para 	00 	00 	de 	tais ativos 	ê 	alterado. 
Reconhecimento e deereconneclmento: Compras e vendaS 
regulares de ativos financesos são reconhecidas na dela de  

são reconhecidas no resultado e apresentceos rept. em outros é classificado nessa categoria se foi adquirido, principalmente, pra balanço quando hã o direito legal e a Intenção de compencelos 
ganno0igerda, 	no 	periodo emq,.. ocory.ereg,, Ingfryment. fltIS de vceda no cerro prezo. Os atices dessa categoria são quando da apuração dos tributos correntes, em geral relacionado 
nanimonjajoj j, j  conrga„hra  s,,,e,ente,,ente  rnenqura.  ap ue.for classificados no ai. circulante e compreendem os saldos mantidos cem a m.ma ~cede legal e mesmo autoridade fiscal. 2.7 Demais 
ruo, rodoa oa  inveatimenjos gaunnoniaja.,,,,,,járhea no earer justo em fundo de Investimento em renda fixa categorizados como -Cabra divos: Os demais ativos são apresentados pelo valor oe 000 00 de 
das ativos financeiros ao varei justo por melo do resultado são e agire/Men0es de caixa: (ó) Emprêstimos e receblvels: Os mareação, 	Incluindo, quando apeava) 	os rendimentos e as 
reoranneoidas em outrora  egnfloa;perizap no  demonstração do empréstimos e r.ebfvels são ativos financeiros não derivativos, com vadações monetárias auferidos O a data do balanço. Coando 
resultado quando aplicável. Impainnent A partir de ir de janeira de pagamentos tons ou determináveis que não são cotados 9111 um necessaria, e consilluida provisão para .dução aos seus .100 de 
2012 a CompanNa passou a avaliar, enl basa prospectiva, es pedas mercado ali.. São apreSenlados no ativo circulante, exceto aqueles recuperação. 22 Imobilizado: O Imobilizaria a mencerado pelo seu 
esperadas de crédito associadas aos títulos cie dívida registrados ao Com prazo de vendmento superior a 12 meses após a data-base do custo histórico. menos depredação acumulada O c.to histórico 
custo amortizado.A meredelOgia de imPaiceere ePlicada dapende de baranço (estes são das.ficados no atice não circulante). Os inclui os cad 	diretamente atribuíveis à aquisição dos II os A 
ter havido ou não um aumento significativo no risco de credita Para empréstimos e ...eis da Companhia compreendem 'Contas a depredação ce outros atNOS é calculada usando o método linear 
ao  cantas a receber 00 ovantes.  a Com 00h10 anboa a abordagem  receber de clientes e Demais contas a receber: Froconheohnoroo e considerando . seus ousios e seus valores residuais durante a Mda 
gimmuoode conforme permitido paio ireis grcpc 48 , p.,, j,,,,,.. mensuração: As compras e as vendas de ativos financeiros são 015 estimada. Os valores residuais e a Oda tátil dos ativos são 

. OS investimentos revisados e ajuados, se apropriado. ao  final de cada exercício. Os reconhece as perdas esperadas ao longo da vicia útil a partir do normalmente reconhecidas na data da negocla çãO 	 d 
reconhecimento 	iniciai 	doa 	recebeuis 	compncepo 	dia são, incealmente, Te...medos pelo valor justa acrescidos dos pstos incorridos cem 	manutenção e reparo sanarno 	serão 
Instrumentos financeiros: Aficas e passivos financdros saia custos da transação para lodosos ativoslinanceirosnãoclassificados capitalizados se os benefícios económicos Muros aceornados a 
oompcesp. 0 000101  liquido o apresectado no balanço patrimomai coma ao valor justo por 00)0 00 resultado. Os ativos fin.ceiros . esses Itens foram pl0030e0 e os valores forem rnensuradus de lonna 
quando ha um direito legal de compensar os valores reconhecidas e valorjusto por meio de resullado s. inicialmente, reconhecidos pelo confias:0l enquanto 05 0011015 gastos são registrados diretamente no 
ha a intenção de liquida-los em uma base 1110104, 00 realizar o ativo valor juste, e os custos da transação são debitackg O demonstracao resultado quando M.a:Idos. Conforme OCPC 05 (RI), por se .lar 
e Nomxt  o paj,,,, sj,,,,Unegmen, itã direito logo)  não doge ger do rose... Os afivos fin.ceiros são nadados quando os direitos de um contrato de conwssão de exploração da infraestrutura. 
contingente em eventos futuros e devo ser aplicável no curso normal de receber firreos 00 0100 tenham vencido ou tenham sido somente os bens que pos.m ser retldos ou na 	000 	pelos 
dos negócios a no caso de inadimplência, insolvência 00 101800 da transferidos; neste Ultimo caso, desde que a Companhia tenha cencessionarios. sem Interferência do potof =cedente podem ser 
empresa 00 00 contraparte Nas demonstrações financeiras para os tronstendo, significatNamente todos os riscos e os beneficies de classificados corno Ative Imobilizado e contabilizado de acordo com 
execeeiosfindosem 31de dezembro de 2018 e de 2017, a Comp.hie ecereledade. Os ativos financeiros ao valor justo por meio do CPC 27 Os bens adquiridos pela companhia e vinculados à 
não realizou transações com ind..nlos finan..os clerical.s resultado são contabilizados pelo valor justo. Os emprastimos e corcessão são classificados como infraestruture da Concessão no 
espeariabos. Políticas contábeis adotadas 016 31 de dezembro roce. 	são contabilizados pelo custo amortizado, ceando o Intangível_ 00 500 	r.ebidos do pcler concedenie não devem ser 
de 2017: Conforme permitido pelas regras de transição de IFRS Si método datem efetiva de !unas. 2.4. Contas a receber de clientes: centairezados e classificados no imobilizado. pois são reversiveis ao 
CPC 40 a nova nonna for adotada pela Companhia a partir de i á de As contas a receber de clientes comspondern SOS valores a receber final da con.ssão e nao podem s. livremente negociadas ou 
janeiro ele 2018 sem a reepresenta.Po das cifras comparativas do paia prestação de serviços no curso normal das atividades da retidos pela Companhia. O poder concedente dete.ina porem, no 
exeroicio de 2017 Por e.e moi., as OU...cantai...dotadas na Companhia. Se o prazo de recebrmento a equivalente dom 000 00 Contrato de Concessão que a Companhia deverá rcenler controle de 
elaboração 	das 	informapes 	cocem:ativas 	sã0 	as 	mesmas menos, as contas a receber são classificadas no ativo circulante inventado areareado d.tes cens 2.9. Intangível Nos termos do 
divulgadas nas dernonstrapes ficenceires de exerõkro anterior de Caso contrário. estão apre.ntadas no ativo não circulante. A Contrato de Concessão e dentro clo alcacee cla Interpretação trrenica 
31 de dezembro de 2017 cujo resumo apresentamos a seguir: COMI..ia mantêm as centas a receber de clientes com objetivo de 1CPC 01 (51) - Contra. de Concessão, a companhia 0100 00000 
Cia.III..o: A Companhia classifica seus ativos financeiros, no arrecadar cerres de cacei contr.)00 a portanto essas contas são, prestadora de seri:iças construindo ou melhomndo a indraestrutura 
reconheortienta ¡Moi. sob ...Pintes cetegolaS menosaclos ao Inicialmene. reconh.idas pelo valor justo a subsequentemente. usada paia prestar um serviço públ., bem como operar e manler 
valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebrveis. A meceuredaS pelo cesto amortizado com o uso do morado da taxa essa infraest.ture durante determinado prazo O Contrato de 
classificação depende da finalidade para a qual os ativos financeiros defiva de juros menos a progsno para créditos de liquidação Concessão estabelecido entre a Agénoe Nacional cie 001 Ç00 Soai - 
foram adquiridos. (a) Ativos financeiros ao valor Justo por meio do duvido. (-POLO ou nnpeírrnent). 2.5. Despesas antecipadas: M ANAC 9 a Cope,10 não determtna nenhuma 10000 l00 em 
resultado: Os ativos bnanceiros ao valor justo por meio do resultado desposas antecipanas, compostas preponderantemente por prêmios Mos financeiros Des 	toroa. a remuneração se cera peia 
sce ativos financeiros mantidospara negociapa Um ativo financeiro de seguros a apropriar. são avairedas ao cuslo. liquidas das exploração da intraestrutura. O contrato estabeiece rembrom o 

Downloacled hy br-0)5e0ercore kens 107.0.94170 01 2019-10-15 20:50:22 BST. EMIS, UnA 	o 	Distribution Prohibíted. 
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Menor 	1 - 3 	3 - 5 

	

Roer ano 	anos 	anos 
Empréstimos ........ 	. 	. . 	 3 53 / 	26.15/ 	21.795 
Compromisso cana á-a;;;,-;,;:::: 	_ 	48.734 	38.834 
Fornecedores . 	 15.940 	 - 	- 
Partes Relacionadas. 	 - 	- 	_ 
Outros Pasáros.......................... 	4043 	- 	 

	

23.820 	73.90) 	60.629 
4.7. Estimativa do valor justo: PressupPe-se que o saldo de contas provbao_ 

	

a natureza e características preprias de cada transação. 	

12.1091 a receber de cli.tes e cordas a pagar a fornecedores com base Raveaão..., 	, „, .., . 	 .. 	1,031  
no valor OreNiail, manosPretas UmPairmedi) no caso  de  co 

	

aso 	baldo em 31 de dezembro de 2018_,..,....,............. 	(2.232) receber, são próximas de seus valores justos. Os valores justos dos 7. PARTES ....4,4),44,4s, 44  „44444444 en„4 	,4444  
financeiros, são estimados pelo desconto do fluxo de .ixa relacionadas são reatreadas em valores, prazos e laxas considerando 0001cratual Muro com a taxa de NTOS de mercado vigmre disponível 

para a C.,anpanhia para instrumentos financeiros similares. Os 
emproarmos são espere...rente centraros com o BNDES para a 	 31/12/0018 31/12/2017 

CiauVritiapefaogrr:trlacdetaZilLrnt acitV21g,ita)COrnViaa:Fiti: c°5°,,,,,SIV2 p, 
apresenta .pital circulante líquido negativo de RS 4.969. devido. -,J.,,- ,,,T,T,j're"„„,,,,,,,,.., . o._„,,,„„„,, 
principalmente, a fornecedores. Para fazer fmnte a esta obrigação '''""'''''''''' -9'9--  ' -'"`"Pãã  ''. 
estão presentes no plano de negócios da Companhia, aportes de liãdlieiottie- 
caprtal a serem efetuados por seus acionistas abá que a operação Despesas a Pagar 
entre em capacidade plena e alcance a maturidade neeessaria. 	Infrarnerica Concessonaria S.A. - Participante 
5, CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA: 

Cabía................................................ 	
mden(c).................................................... 

	

3 	

marco (b) 

	

59 	101 

	

- 	4.107 

	

31/12/2018 	31/12/201; P 

Contas comentes. ...... _ 	 1.422 

	

_ 	16.069  Aplicaca:no financeira (a) -------- 	 31/12/2018 31/12/2917 
Aplicaçao financeira (b).................... 

	

1.074 	0027 RESULTADO 
Tola),,,,,.,,,,,.,,,,,,.,,,,,,.,,,,,,,.,,,,,..,,,,,.,  	2.498 19.236 Despesas a recuperar 
(a) As aplicações financeiras são certificados de depósitos bancários iraram.. Coreessionária SA- • Participante 

rireacfladtZ.°Azilti:thrlerimadg'C'Ide'rn.dasZá75ZO.daduCcit'altadireamnitédddaid ez  paadaaaa dai  roden (c). 	 . 	
47 

104 
59 

83.52% do CD1, cern Ibuidez imediala. 	 ret., 	 47 	163 
5.1_ Depósitos vinculados: 	 31/12/2018 31/12/2017 , r 	Saldo do contrato EPC da obra a pagar: (0) calara-Se as 

despesas diversas dentre elas salários e encargos; 1c) Refere-se a Aplicações financeiras - garanta Outorga (a) 	1.078 	6.573 despesa com servidores. 7.1. A remuneração dos diretores e das A)Sreaçõ.firrenceiras - garantia pessoas-chaves da Administração no exercício findo em 31 de emprêstimo (Of.... 	 2.5712, 	

R 

16i2,7j dezembro é a seguinte: Aplreação Financeira - demais garantias ta) . 	 
Total 	 31/12/2018 31/11/2(n7  

	

itr5Z1 	22 '5°  emuneração lixa anual 
(a) As aplicações financeiras são certificados de depósitos bancários sare°o ou prorebree 	 19 	52 
de cudo prazo, a uma taxa medre de 9050% do CDI, com liquidez Encargos 	 . ........... 	 4 	-  
imediata. (b) Ouotas de fundo de investimento, a uma taxa média Total .. . 

	

23 	52  de 83,52% do C131. oom liquidez imediata. Os depósitos vincutados 8. TRIBUTOS A RECUPERAR:-  .- -. .. são em quotas de fundo de investimento de curto prazo e cédulas mr,,,,,,,,, 
de depósito bancado - CD13, a uma taxa média de 83,52% do CM e 	 31/12f2018 31/12/2017 

Imposto de renda retido na rente -IRRF., 	2.512 	1.234 não são classificadas cano caixa e equivalente de caixa por estarem ,,,,,,,,,,,,, saciar anacjo  agajdo  _ cai,: 	O 	3 vinculadas a garantia do seguro referente a divida de longo prazo 05 pmgrarna de integração saciai - P15151,,,,, 	1.493 	1.057 fiança bancária do contrato de compra de energia. 	 Contribuição para o finan, da seguridade 6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES: 
' 

	

31/12/2018 	31/12/2017  Oros 'ut ial  .. C°FINS  (a) 	
5.013 	4867 

	

536 	462 
Circulante 	 9.50 	7622 
Ativtdades tarifárias 
Passageiros__ 	 3.362 	

Não Circulante 
2.867 Programa de integrando sereia, - PIS Ca) ..... 	6.510 	7516 

Aeronaves__ 
Cargas .....____..................... 	

956 	
8 

	

344 	27784   soc CaddWial add  - Oog diNtrad ilaaa. da "'Idade  ra).  

	

4.662 	3.929 	 20,720 	33,205 

	

36.238 	40.772 
Athrldades não tarifárias 

11, IMOBILIZADO: 
Taxa anual de Saldos ern Movimentações 2017 Saldos em Movimentações 2018 Saldos em 
depredação  31/12/2016 Ades Baixas Trans/, 31/12/2017 Adloas Baixas Transf. 31/12/2018 

1.706 	
- 	- -2 	2 ar 

	

- 	- 	1.706 
Equipamentos de Informai. 	 0779   	 - 

6,0/0 	: 	: 	: 	J1R 	_ 
20% 	0125) 	(464) 	- 	- 	(1.589) 	(463) 	- 	- 	12.0521 
10% 	(379) 	(151) 	- 	- 	(530) 	(151) 	- 	- 	(681) 
20% 	52 	1) 84 	313 	 1.155) 

Pagamentos por Período 
Jarda a 	Valor 

'PM.;15, 	̀°7'n2 
(042.838) 	342.527 

15 940 
5.947 
4.343 

Mals 
5 anos 
76.181 

797797 

0.94 

079925 .030,275 	448.315 

Total  
126.680 
885.365 

15.940 
5.947 
4.343 

5.088 	5 901 

3.445 T‘gel 	
45.79/ 	48.39b 

Cessão de espaça. (a) C Oarros........... ............................ 	
3.977 

	

379 	1.236 	rerei° de PIS/COFINS da aquisbão de ativo intangível separado 

	

4.356 	4 	., entre circulante e não circulante de acordo 0001 a expectativa de 
31/12/2018 31112/2017  tie.87aCtac 

Perda Estimada 	 9. OUTROS ATIVOS: 	 31/12/2016 311122017 
Vencidos há mais de 3 meses......... 	 g,,,,q 	..„..„.1..,â_ 	 ABdir.an,,tdarric:notos..,da foonrn..e:cires. 

	

211 	95 

	

616 	128 

TOM ..._........................................... ---‘i-ne..--  -'fig` o... 	_ _ _ 	. . 	 68 	40 
Movimentação perda estimada 

10. DEPÓSITOS JUDICIAIS: 	---. 	865 	264 
Saldo em 31 de dezembro de 2016.............. 	 _ 

	

........... 	 11.239) 	 31/12/2018 31/12/2017 Provisão.... 	 . 	. . .. .... 
Reversão 387  Depos Saldo em 31 de dezembro de 2017. 	 tios Judiciar .  Trabalhista 	 327 	16 

	

.................. 	 1  (11541 q. ror 
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INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE S.A. 
14.639.72010901-06 

pagamento peta Companhia ao poder concedeste era asnos finan., 
ros arem da obrigação de ampliação da int raestrutura Marente. As 
construções efetuadas durante o prazo de concessão serão entregues 
ao poder concedente em contrapartida de ativos intangíveis repre.n-
ando °direito de cobrar dos limarias pelo seMço prestado, e a recei-
a será subsequentemente gerada pelos serviços prestado aos rarea-
rias A amortização do ativo intanglvel representado pelo reconheci-
mento do remito de exploração da Infraestruture e os dispêndios reali-
zados para ampliar esta estrutura é reconhecida no resultado do 
exercfcb de acorde com a curva de benefício econômico .perado ao 
longo do prazo de 358 meses contados a partir do rego da operação 
do aeroporto ates final do perlodo de concessão. tendo sido adotado 
a curva da passeares:is estimada como base para a amortização. 
(a) Direito de concessão (outorgai:A Companhia reconheceu o ati-
vo referente à concessão do rererio de construção e exploração de 
Aeroporto de São Gonçalo do Amaranto como ativo intangível na data 
de rego da operação do aeroporto sendo amortizado na sua totalida-
de até afirmo do período da conoessão. O inicio da operação se carac-
erizou pela transferência da operação coma do Aeroporto Augusto 
Sarem para a Companhia. A Iransfertrecia ocorreu na mês de rnaio de 
2014. (b) Int raestrutura da Concessão: A infraestrubira dentro de 
alcance da mterpretação téreni.ICPC 01 (R1) -Contratos de Cor..-
são, não é registrada como ativo imobtrzado da Companhia porque e 
contraindo concessao não transfere a concessionana o direito de °en-
role do uso da intratntrutura de sertiços públicos É prevista apenas 
a cessão da posse desses bens para a prestação de serviços para 
cos, sendo eles revertidos ao poder concedente no encerrarnenre de 
respectivo contrata sern direito a indenização. Olimpo de exploração 
de intraestrutura Andando dos dispêndios matizados na construção 
de obras de matrona em troca do direito de cobrar os usuários de 
aeroporto pela utilização da infraestrutura e ereplorar receitas comer. 
ciais arecionais pela maior disponibilidade da infraestrulura que rei 
ampliada Este direito é empaste pelo custo da constroMo somado à 
margem de lucro s ano custos dos empréstimos atribuíveis cesta ati-
vo. (c) Softwares: As licenças de softwates são capdaticadas com 
base nos custos incorridos para adquirir os sobrares e Marcara que 
eles esteíasn prontas para serem utilizados. Esses WS f OS são amorti-
zados ourante a vida net estimada dos saturares. Os custes asseda-
dos à marelenoão de sofhvares são reconhecidos como despesa, 
conforme inporndas. 2.10.1mpairment A Companhia atireto no final 
de cada exercício se ha evidência objetiva de que salvo financeiro ou 
o grupo de ativos (mancaios está deteriorado. Um atiro ou grupo de 
ativas finan.iros está deteriorado aos pmjuízos de Ondeiam.' são 
moonidos somente se ha evidência objetiva de irepadment corno re-
sultado dama carnais eventos acorridos apôs o reconhecimento rel-
erei dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de 
perda tem Urn impacto nos limas de caixa Muros estimados do ative 
a-tanoeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser estimado de 

manára confiável pela Administração. Os critérios que a Companhia 
usa pare deteménar se hã evidência objetiva de uma perda por repare 
rrteAt incluem: • Dividas vencidas ha mais dado dias: • Dificuldade fi-

anwira relevante do emitente ou tomarem, • Uma quebra de contrato, 
como inadimp(ência ou mora no pagamento dos juras ou principal, • 
Torna-se provável que o remador declare faléncia ou outra reorganiza-
ção financeira ou • O desaparecimento de um mercado ativo para 
aquele ativo financeiro devido às dificuldades financeiras. A Compe-
tire avalia em primeiro lugar se existe evidencia objettra de impele 

reerd.•A prOvisão para riscos sobre contas a receber é constituída em 
montante (migado suficiente para lazer face a eventuais perdas na rea-
reação de creditas °que leva em consideração os valores vencidos há 
mars de 90 dias, liquides de recuperaçies, independentemente de 
iniciados os procedimentos judiciais para o seu recebimento; • Demais 
operações: Constitulda através de anarises Individualizadas e em 
montante regado suficiente para lazer lace a eventuais perdas na ma-
reação dos créditos. Mediante avaliaçoes. a Companhia entende que 
provisão para riscos sobre o contas a receber esta adequada e refle-

e o histórica de pereas internas 2.11. Contas a pagar aos tonteai. 
dores: As contas a pagar aos lornecedotes são orelgações apagar 
por bens ou senriços que foram adquiridos no curso norrnal dos negó-
cios. sendo classificadas no passivo circulante se o pagamento for 

eardo no perlado de até um ano. Caso contrario, as contas a pagar 
são apresentadas no passivo não circulante. 2.12 Compromissos 

ora o poder concedente: O poder concedente, Agência Nadarei de 
Aviação comi - ARAR. estabelece no contrato de concessão que a 
Companhia pague uma contribuição fixa durante todo o mrleclo de 
concessão. A conarbuição fixa será registrada sob a denominação 
'Compromissos como poder concorrente' no passivo circulante e não 
circulante, conarderando os prazos de liquida.° Inferiores e superio-
res ao prazo de 1 ano e amortizados pelas tquidaeões financeiras. 
2.12.0 Outorga: A contribuição fixa anual estabelecida no contrato de 
concessão tr no valor de RS 6.800, comada .1a taco Sete A Compa-

hia tem corno edifica contarei a apropriareo no resultado da correção 
monetária do passivo relativo ao compromisso como poder conceden-
e (outorga) psts o ativo diretamente atribuivel ao direito de exploração 
o aeroporto M está plenamente em operação. 2.13. Previsões: Não 

constlredo provisão para manuencão, pois não foram idaratiread0n 
custos relevantes relacionados no contrato de conce.ão g. obrigam 
a Companhia a recuperar a int raestrutura exgorada. 214. Demais 
passivos circulantes: São demonstrados por valores conhecidos ou 
.1arrevels..rescidos, quando arecavel, dos correspondentes encar-

es e variaçõ05 monetérias recorridos viria Inalo balança abando 
requerido, . elementos do passivo decorrentes dco operações de 
longo prazo são ajustados a valor prose., sendo os demais ajusta-
dos quando Mi efeito rele500te.2.15. Reconhecimento da receita: A 
receita compreende o valor juste da contraprestação recebida ou a 
receber peta prestação de servos no curso normal das atividades da 
Companhia e forem registradas com base na competancia contar:41.A 
recata é apresentada liquide dos tributos. das develuções. dos abati-
rrent. e dos descontes bem como das eliminações desvendas entre 
empre.s. mie Companhia.A Companhia reconhece a .eia quando 
vare pode ser mensurado corri segurança, e provavel que benefícios 
econâmbos Muros fluirão para a Companhia e quando enredos espe-

fficos tiveram sido atendidos para cada urna das atividades da Com-
panhia, cordorme desontroo a cegam A Companhia baseia suas .O-
mareias em resultados Marrecos, levando em consideraçao o tipo de 
relente, o tipo de transação e as especificaçõos de cada venda. (a) 
Receitas tarifadas. A Companhia obtém receitas através da cobrança 
de ladras aos fatiares da intraestrututo areopoduaria. Os limites me-
emos de cada tarifa são estabelecidos pelo poder concedente através 
do Anexe 4 do cortado de concessão e são atualizadas anualmente 
pelo Endre° Nacional de Preces ao ConsumborAmplo -1PCA. As remi-
as tardarias são aretadas ainda por dois Indicadores da ANAC: fator X 

e O. 0 fiara X lá estabelecido para captar as variáveis associadas a 
produtiridade e referencia da indústria aemportueda, podendo gerar 
efeito postreto ou negativo nas tantas e o Inicio de sua aplicação acor-
rei partir da primeiro reajuste das tarifas conforme o sem 6.4 detere-
m 19 do Ereta' - Contrato de Concessão. O tutor O mensura a q.li-
crede dos serecos prestados através de pantinetros estabelecidos no 
PEA40000 de Exploração Aeroportuária e poderá afetar postrere ou 
negativamente as tarifas. Conforme estabel.uto no contrato de con-
cessão, aceda cinco anos haverá revisão dos parãmetros da conces-
são que vrea preservar o equillbrio.ontimicotinanceina Esta revisão 
abrange as Indicadores de qualidade de serviço que são base para c 
cálculo delator 0, a metodologia de calculo da fator X e do Mor 0 e a 
laca de desconto a ser utilizada no Fluxo de Catire Marginar Adicional-
menre, foi estabelecido no Anexo 11 do contrato de concessão uma 
regra a ser aplicada nos ajustes tarifarias. que estabelece o cálcian 

ara reversão de receitas não tarearias para modicidade tarifária. Em 
2017 houve uma venere° tarifaria negativa de 1.262%, conforme de-
cisão da ANAC n'78, de 29 de maio de 2017 (b) Receitas não tarifa. 

as: A Cor-reentre também obtêm recatas explorando outras ativide-
es no aeroporto como cessão de espaços que lhe foram Coneedidas 

earecionamereos e senriços de telecomurecações às empresas e ins- 

titureo00 que estão no sitio aeroportuária Estas r.eltas nua são regi-
das por nernuma regre estabelecida pelo poder concedenle e são 
nego-Áreas livremente entre as empresas interessadas. 2.16. Mudan-
ças nes políticas contábeis e divulgações: As seguintes normas 
foram adotadas pela primeira vez para o exercício refreado em 1. de 
janeiro de 2018 e tiveram impactos imateriais para a Companhia 
• CPC dl. instrumentos Financeiros': Marota a classificação, a me.n-
suração e o rerenhearnento da ativos e passivos financeiros e substb 
Ni a orientação no CPC 58. Que Ire respeito à classificação e à men-
suração de instrumentos finan.tros As principais alterarees que o 
CPC 48 traz são. (1) noves critérios de classificação de arear financei-
ros (11) novo modelo de impairrnent para ativos financelr., bíbrklo de 
perdou esperadas e Incorridas (dora.nte denomtnado modelo de 
perdas esperadas), em substitarMo ao modelo areal de perdas incor-
ridas e (titi fieebilização das exigências para adoção da renrebitidade 
de hedge. • CPC 41. -Receita de Contratos cosi CimentaR mAno nova 
norma traz os principias que uma entidade aplicará pais dereminar a 
r.nouração da receita e quando ela ê reconhecida. Essa omita ha-
sela-se no principio de que a receita é reconhecida quando o conto10 
de cm bem ou serviço e 'rangendo a urn cliente. assim, o itinnerelo de 
controle substituirá c princípio de riscos e benefícios. Ela substitui o 
CPC 17. -Contratos de Coastrucaor CPC 30 'Receitas" e co.spon-
dentes interpretaçães.2.17.1CPC 21 -Transações em moeda estran-
geira: soque se refere à Interpretação 'ERIC 22/ICPC Si - -Transa-
ções em moeda estrangeira: que lambem entrou em ságor em talo 
(metro da mas e provê esclarecimentos sobre a data da Mareação a 
ser usada para conversão de adiantamentos feires ou reeeredos em 
transaoties em moeda estrangeira. a Companhia optou por fazer a 
transrebo de reuna promectIva, 010v, os saldos de adiantamentos, 
recreado o valor do principal e sua respectiva .riação bernbial acu-
mulada, amar de dezembro de 2017 foram orerederados como sendo 
os saldos Iniciais dos adiantamentos ao data leal de dezembro de 
2017 como sendo a date de transreão. Os impactos de adoção dessa 
Interpretação não são materiais. 2.18. IslOrttlaS novas que alada não 
estão em vigore As seguintes novas nomes foram emttdas pelo 
IASS mas não estão em vigor paras e.rerelo de 2018.A actreão an-
tecipada cle normas, embora encorajada polo IASB, não é permitida, 
no Brasil. pelo Comitê de Pronunciamento Contribels (CPC). (a) IFRS 
16 (CPC 06)- -Operações de Arrendamento Mercantil": Com essa 
nova norma, os arrendarertos passam a ter que reconhecer o passivo 
dos pagamentos Muros e o dbetto de uso do Mn arrendado para 
praticamente todos os contratos de arrendamento mercantil, Incluindo 
os eperacianats podendo ficar lotado escopo des50 narra reuna de-
terminados contrates 10 0000 prazo ou de pequenos montantes Os 
critérios de recmhechnento e mensuração dos arrendamentos nas 
demonstrações financeiras dos arrendadores ficam substancialmente 
mantidos. O 1F85 16 entra em vigor para earecreres 'regados cor no  
após lã de janeiro devoro e substitui o IAS INCPC 00' 'Operações 
de Arrendamento Mercantir e correspondentes interpretações, A ad-
ministração não espera impados da adoção da nova norma em lodo 
janeiro de 2019. Nas ha outras nomes 1FRS ou interpretaçães IFRIC 
que renda não entraram em vigor que podedarn ter Impacto significati-
vo sobre as demonstrare. f mancaras de Companhia. 3. ESTIMATI-
VAS E JULGAMENTOS CONTAREIS CRMCOS: As eslimadvas e os 
julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-sa na 
experiência hererrea e em outros fatores incluindo expectafivas de 
event. Muros, consideradas razoáveis para ao circunstâncias. Com  
base em premtis.s. a Companhia faz estimafivas cem relação ao fu-
turo Por definição, as estimativas contábeis resuriantes mrammte 
serão iguais aas respectivos resultados reareAs estimativas e premia 
sas goe apn.entarn um risco significativo, com probabilidade de cau-
sar rim ajuste relevante nos vetores contereis de atives e castraos 
para o próximo mercicio Soerei estão ...Atempadas a segure (a) 
Amortização e recuperação do Intanghrel: A amortização do ativo 
Intangível com vida 051 doaras ta realizada dentro do prazo da comas-
500.0 calculo deve representar o padrão de consumo dos benefícios 
económicos luturos. quase dão aço função da remoa de demanda No 
arterardo de 2010,0 taxa média utilizada fel de 3,00% 12917 - 2,92%) 
que representa a partrelitia0ti do período no total de passageiros es-
perado para todas concessão. A redução da taxa média do período 
reflete a atualização do rellculo da arnortreaoão, que fel revreb em se-
tembro com base na atual curva de demanda projetada. Nota 52.0 (b) 
Apuração de tlIOU105 diferidos: É n.essitio um julgarnerão danifi-
cas. para determinar a provisão para tributos.A Companhia tambêm 
reconhece provisões por conta de situações em que é precavei que 
valores adicionais de tributos sejam devidos. (=Mando o resultado tino 
dessas questões é diferente dos valores Inicialmente estimados e re-
gistrados, essas diferenças afetam os atives e casares fiscais atuais 
e diferidos no garre00 em que 00501 definitivo é determinado. (c) 
Provisões: As provisões são mensuradas com base nas informações 
e avaliações de seus assessores legais, internos e areemos em ri-ma-
tarda considerado suficiente para cobrir es gastos que devem ser ne-
cessarias para toldara obrigação( vem o uso de uma taxa antes dos 
tributos que reflita as avaliações atuais do marcado para o valor do 
digheiro na tempo e para os riscos especnicos da Obrigação. 4, GES-
TA° DE RISCO FINANCEIRO: 4.1. Idenrecação e valonungio dos 
Instrumentos financeiros: A Companhia opera com Instrui 	inri es 1- 
nancelros, com destaque para disponibilidades, mcluindo reli.92.6  
financeiras, contas a receber e contas a pagara tarn.edores Os va-
lores registradosno asso e no passivo circulante têm liquidez Mediata 
ou vencimento, em sua maioria, em prazos inferiores a três meses. 
Considerando 001020 aos caracteristi.s desses restromentos. que 
são sistematicamente renegociados os .lores contábeis aproximam-
-se dos valores justos. Os calores contabilizados aproximam-se dos de 
realizareo. 42. Politica de gearão de riscos financeiros: A Compa-
nhia possui e segue politica de gerenclamento de rimo, que orienta 
em relação a transações e requer a diversificação de transações e 
contrapartidas.19os termos dessa politica_ a natureza e a posição ge-
ral dos riscos financeiros á regularmente monitorada e gentinciada a 
fim do arreliar os resultados e o impacto financeiro no fim0 desaba. 
4.3. Gestão de capital: Os objetivos da Companhia ao administrar 
seu Capital são os de .lvaguardar a capacidade de continvidade da 
Companhia para ofere.r retomo aos acionistas e beneficies às outras 
partes interessadas, alem de manter uma estrutura de capitai ideal 
para reduzir esse custo. Para manter ou ajustar a estrutura de capital 
da Companhia, a administração pode, ou propõe. nos casos em que 
os acionares rem de aprovas rever a politica de pagamento de divi-
dendos devolver capital aos acionistas ou, ainda. emitir novas açõ. 
ou 'render areres para reduzir por exemplo o nível de endividamento. 
Até o memento a Companhia não realizou nenhuma distribuição de 
cfividendos. 4.4. Risco de mercado: 4.4.1. Fileoa com taxa defuma: 
O risco associado é oriundo da possibilidade doa Companhia incorrer 
em perdas por causa de trereaçoes nas taxas demos que aumentem 
as despesas financeiras relativas aos compromissos. presentemente 
assumidos 4.5. Risco de crédito: Instrumentos financeiros que po-
tencialmente sureitam a Companhia às concentrações de risco de 
credito coasistem, primariamente, em bancos aplicações financeiras 
e contas a receber. A Companhia mantém contas correntes bancarias 
e aplicações financeiras em diversas institutireas financeiras, de acor-
do com critérios objetivos para riiversificaçao de riscos de crédito. As 
perdas estimadas de contas a receber foram registradas na rubrica 
provisão para crerelos de liquidação duvidosa (Nota 6). 4.6. Riscada 
liquides: A previsão de fluxo de caisa é realizada pelo departamento 
financeiro. Este departamento monitora as previsoes continuas das 
exigências de liquidez da Campanhã para assegurar qss ela tenha 
caixa sufreiente pare atender às necessidades operacionare.Tambilre 
mantém espaço fivre suficiente em suas linhas de crédito disponíveis 
a qualquer momento, afim de que a Companhia não quebre os limites 
ou demolas do empréstimo Miando aplicável) an arraigue' unre  de 
suas linhas de credito. Essa previsão leva ern consideração os planos 
de financiamento da dívida da Companhia, cumprimento de cláusulas 
cumprimento das metas intemas do quocaente do balanço patrimonial 
e, se apficavel, exigências regulatórias Monas ou legais. 

12, INTANGÍVEL: 

Intangreel em operara.' 
infraestruturo...___. 	............. 
Outorga de Con..ão..--  
Software 
Imprement 

Amortreação Acurrelada: 
Infr.reutura 
Outoroa de Concessão. 
Sofiviáre 

Intangível em Andamento: 
Int raestrarura 	 0621 	12.029 
Mimei. de Imoretizado 	 944  	 

2.565 12.029 
474.480 16.355 

12.1. hnpairment (Redução ao valor recuperável de ativos) 
impaIrment ern Reversão de ImpaIrment em 

31/12/2018 	 31/12/2017 
10.099 

Em 2018. não houve indreresque jus- tificas.. a mudança significativa 
na expectativa de fluxo de caixa futuro. Consequentemente, não 
houve a redução do valor recuperável do ativo Intangível e reversão 
do Impalment. Em 2017, houve Indícios que remataram na realização 
de reste de impaãment e consrementemente ereção do valor 
recuperável dos ativos na Companhia. A curva de passageiros do 
edital de concessão, tem projeção significativamente maior para 
O perlado (à transcorrido que a curva realizada, indicando uma 
adição na expectafiva dos beneficias .onómIcos Muros. Dessa 
tonna. a Companhia refez a projeção do Iluso de passageiros até 
01001 da concessão trazIdo a valor presente, utilizando uma taxa 
de desconte para cálculo de fluxo de caixa marginar de 6.81% aa. 

IPCA. COMO resultado, foi constatada urna diferença entre 00 1005 
curvas, o que toma o valor registrado no Ativo Mangare menor que 
seu valor recuperável, sendo a diferença r.onneelda como reversão 
de impa)ment em 20175 Companhia efetuará a cada rem-cicio o 
teste de recuperabireade para seus asmae havendo novo Indicio da 
perda, será reconhecida uma nova beira por impairment. Havendo 
alteração positiva no cenário, ocorrerá a 505000 da perda por 
desvalorização registrado no exercício anterior 

97 
131 
228 

491.142 

13, SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS: .0,8  
	 31/12/2017 

selados a pagar 	 665 
Impostos de Renda -IRRF 	 57 	146 
FGTS a recorher 	 184 	215 
INSS a recolher 	 686 	614 
Férreo a pagar 	 1.076 	0156 
Outros 	 9 	6 
Total 	 2.S75 	2772 
14. FORNECEDORES: 

31/12,2018 31/12/2017 
Fornecedores Nacionais_ 	 1047 	16.211 
Fornecedores Estrangeiros 	 193 	163 
Total ...... 	 15040 	16.407 
15, EM PRÉS11MOS G FINANCIAMENTOS: 

31/12/2018 31/12/2017  
Circulante 
Financiamento intraestrutura 1 1 	 3537 	14.021  

	

1537 	14.021  
Não circulante 
Financiamento intraestrutura (a) 	 76.021 	356.022 

76.021 358.022 
Total dos empréstimos e financiamentos 	79 550 	372.043 

Saldos em  Movimentações 2017 Saldos em  Ificivimentações 2018  Saldos em 
31112/2016 Adicoes Baixas Transt 31/12/2017 ~os Baixas Trans/. 31/12/2018 

.. 606.057 	1.616 	(357) 1.240 608556 	4.489 	15641 13.077 625.557 

	

217754 16.648 - 	- 234.402 
16,v592 - - - 592 240 - 275 1.107 ..5.4  

	

18.26ti 1 09742 1.24í1 0'j532-11" 	4./28 -(564 13.30í 

1258901 (71141 - - (33.0541 (7523) 55 - (40.472) 
02.6911 (6.8091 - - (19.5001 (5.8891 - - (25.3891 

.„tutá% 	 yã, :4/4 	 - _Tan 

- 0201 	12.730 	97 	- (12.7301 
- 13201  624 131 - (624) 
- 4(.240)  -13:O09 	212 	- (037354) 

9.742 	-  500.177  _18.473) 

Downloaded by br-g5evereore from 107.9.94.17040 2019-10-15 20:55:22 BST, EMI5, Unautborized Distribution Prohibrted. 
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32 	Di á rio Oficial 
RIO GRANDE DO NORTE 

ANO 86 EDIÇÃO N° 14.398 23 DE ABRIL DE 2019 

INFRAMERICA CONCESSIONÁRIA DO AEROPORTO DE SÃO GONÇALO DO AMARANTE S.A. 
CNPJ: 14.639.72CV0001-06 

(0)0 financiamento de infraestrutura do BNDES ioi contratado em 
22 da novembro 00 2012 pelo valor total de 80 329293, divididos 
em 9 subcredltos. 
Movimentação de empréstimo 
Saldo era 31 de dezembro de 2016................................. 366.570 
Amortização de principal....  
Amortização de juros e encargos. 	 (20.280) 
Apropriaçao de juros ... 	 35 471 
Saldo em 31 de dezembro de 2017 	 371043 
Amortização de principal. . 	 (302.212) 
Amortização de furos_ 	 (1811) 

procriação e litros 	 13530  
Salda are 31 de dezembro do 2010 	 79.559 

-- (2.188) 	 
Renda e conbibuiçãe;61ticiál- 

América Airports S.A. inlegralizou RS 270 milhões na inframerica ,..,..15). OUTR,..0_,  ,,,AS„SIVO--5-:. 	 31/12/2018  
da conclusão da renegociacao com o BNDES. a Corporaclon 

568 Concessionária do Aeroporto de São Gonçalo do Amarante, nrIPpasfio ri,,,"P^,„,..̀-'_i_./,,,, 
conforme ata da Assembleia Geral Extraordinária AGE, assinada em Pe0a-.0•Ei6sPi-1  ari ----------- 	977 
14 de março de 2018.0 recurso foi utilizado. contando tambem com 

	

1.151 	 (a) Valor da amortização da outorga fixa registrado na Companhia e a same ar. 	em a ede do remi moreia na Procuradoria- • Garantias (d).... o resgate de depósito vinculado de 80 20 milhões 08$ 10 milhares ,,„„,„..,_,„ Mensal  0.1 
	1.582 	,..,,, calculado com base na curva de t.neficio econômico esperado ao 1.112 	 •Geral da Fazenda Nadonal do qual Implicou a recuperação cie on- 

de aplicação financeiras  para liquidação de parte considerável da T'it,r,r°•••°'• 	 -,„; iongo do prazo de concessão do aeroporto. 	 Ratos recuperevels pelos saldos negativos do Imposto de Renda 
	4•343------"---='-' 21 DESPESAS ADMINISTRATIVAS 	31/12/2018 31/122017  ssoa Jurídica ORPJ) e de Contribuição Social sobre o Lucro liqui- 

„ 	 , do (CSLL) sobre a movimentação tributadas em 2017. (b.2)• Compo- apresentado a seguir 	 (a) O repasse FNAC corresponde ao adicional do Fundo Nacional pooNvai.,....... 	.....„,.............. 	(964) 
Captação Juros a 	Valor de Asiaçao Civil incidente sobre as tarifas de enibarque Internacional s tiaços  de  lij.a¡¡.,;;''' ' 	 (731) 	(2.235) i 	 , riça° do Imposto de renda e da contribuição social dile,rkloo.  passf2cnvoi  

31 de dezembro de 2016 	
Corrigida apropriar contebll  instituída pela lei nf 9.825, de 23 de agosto de 1999. O valor seguma.......... ....,................„....,.... 	(508) ws-1-67 05(1693 (284123) 366.570 repassado correspondera sempre s BBB 1B00 (asaam diapres Tecnologia da intirirmaçõo 

Empréstimo BNOES........................ 643.014 (279971) 371043 estadunidenses) indePerMentemente da tona praticada e dos impostos laxas °contribuições 	 (109) 
(70) 	(I.)  Diferenças entre depredaçáo societária e fiscal ..... 

31 de dezembro de 2017....... .. 	643.014 (270.971) 372.043 r,rre,),ER. :°°°°° 	. 

Banco 	Liberação Principal 
31/12/2017 	327.625 
BNDES mar/13 86.908 

Em marca de 2018. a Companhia concluiu a renegocia0o que vinha 
mantendo com a BNDES. Os termos da ienegoclacão Incluem o Não circulo,e  pagamento antecipado de grande parte da divida e reescalonarnento oãoãos  oo 	 5762 dos vencimentos atuais. Os aditivos que formalizam esta Donlots 	 821  renegoclação apresentam condições de cedida para que os 	 7583 

9.310 

Saldo eni 31 de dezembro de 2017........... 	321.738  21 RECEITA OPERACIONAL LIQUIDA: 31/12)201031/5212017  
Apropriaçã Co 	" 	Md 	 20.769  Receita bruta -Tarearia 	 36.303 	34.elo 

Receita bruta - Não Tarifaria. .„ ... „. ... 	29.545 	21128 Saldo em 31 de dezembro de 2018........................ 	341527  0,,,,a, rece,,. . 	.................................... 
17. ADIANTAMENTOS DE CLIENTES: A Companhia registre Contribuição tordáfin (a).:.............................. 	{8.25 3) 	(7.93T como adiantamentos decentes os valores cuja contrapartida está 00reN2,.  
relacionada à transmissão do dirello de exclusividade na exploração las_ 	 (5079) 	(1.056) de determinados negócios, dentro do escopo das atividades queis& . 
podem ser objeto de geração de receitas não-tarearias. Os referidos trote) 	 --5.7 "gir97' 	491743n)  valores são diferidos durante aprazo de vigência das contratos. 

	

31/12/2018 	31/12/2017  (a) As recefias não tarifárias referem-se a cessão de espaços bicos 
para a 	 Fã 	 • • 	. Os Impostos rira/dantes  

Direitos de excireMdade 	. 	 1.531 	1.681 sobre os serviços, consistem principalmente de ISS calculado às 

	

196 	54  etiquetas em vigor em Natal (2%) e relacion das ao PIS (1. 

	

5727 	1.125  COFINS (76%). 22. CUSTO DOS SERVIÇO:PRESTADOS:65%) e  

base negaisa e reentre° focal entendes. (ti quadro abaixo demonstra 
a composição dos saldos não registrados: 

2010 	2017  
Preluízos fiscais airoso negativa de CSLL........ 125.192 110.231 
Provisões para riscos tributários, civels e 

84 
Perdas estimada para credites de liquidação 
arenosa .. _ 

Provbão para despesas drrersas (e.................. 	1.330 	1.190 
Provisão estimadas por Impairment ..................  103.422 103.422  
reposto de Renda e contribuição Social 
Diferidos • Antes das compensações..........  238084 215.320  

(.1Compensagres do 61 0(01000 fiscais e base 

	

31/12/2018 	31/122017  InaroWor...  • ' 	226.2.  215.320 2.225  Pessoal 	 (21.60/1 	(21.01/) 
xsg  eire,,r2eonsçdãeote a-apus 	 (7966) 	17160)  (i) refere-se ao registro de provisão para atender o regime de com. 

	

(715,6) 	(6.540) pelência refletindo autênticas despesas inconidas dentro do período, 
.,?,".25,7,0  Utlidades e torecorriiniçO.CÚeá.....,...... 	(3.5726 	(4.405) Porem ainda sem emissão de faturas por parte dos fornecedorest (f) 

" 	"" f f Amortização Outorga fixa (a)........... 	(5.792) 	(8.710) A Companhia visando a redução da sua carga tributaria, faz adesão 
31/12)23„.17  Amortização e dePreciaçãO 	 (8.473) 	(um) ao Programa Especial de Regularização Tributaria (VERTI. instituído 

978  Total ....:21.....1.......................-......................... 	 (5U123 	(51aRS;  rgte,:,,,...1" P"rai.r,r0dg:[2.;70v1.3°.:2.1,1:0',22,;,''J'JJ.'",eae:= ....., 

Empréstimo 	 126.680 (47.122) 79.558 
31 de dezembro de 2018.............. 126.680 (47.122) 	79.558 

Venci- Encargos 

ustes 	ntes do Cantrato de Concessão.  (b O repasse Pr sõ . 'udid • 	 124 imposto de Renda e contribuição Social Diferidos 
Irei 	lei 20)0. de 12 	e'el 	

i 	as 	 (872) 

Diferido 	Corrente 
mento 	(% a a) 	Saldo  25 de julho de 20151(c) O repasse PAN lixado em funçao do uso 	 31/12/2018 31/12/2017 	 Ativo  Passivo 13 3  

00532 „„ + 3.14% 371, 0,81 	 grees7,,;:zit, tr.'or,rovitçõe' *flanco- 	224 	2.220 Saldo .3111 31 de dezembro de 2017.... 	- 	- 	- 
32 	46 	Resultado do exercido 	............ 	2.188 	- 	49 

	

T.R. ri 3.14% 	Departarnenlo de Controle ao Espaço Aéreo DCEA. Os percentuais Outros „ 	 530 	239 	Atualiza 	financeiras 	 - 	- 	(161) 

o adicionai tarifado inst dó polo 	 de multas.. 	 (4(886) 
dezembro 00 1989, cobrado sobre as tarifas aeroportuárias no valor Outros..„.. 
de 35,90% dos valores efetivamente cobrado dos Usuários A partir Total 

l• de janeiro de 2017 este adicionai foi extinto pela lei 13.319,00 24. RESULTADO FINASCM.Frej 
zreeerritehro de 2018 está assim representada 

A movimentação do imposto de renda e da contdburetio social cor-
e difeddos cri/ao passivo para o porlodo findo em 31 de de- 

ESSES 	mar/13 	6.409 jun32 	IPCA 	0.016 
05005 	nov/13 	125.712 set/32 TJLP • 3,14% 14.578 

T.R. 03,10% 
BNDES 	005113 	14.853 set22 	+ IPCA 	20.756 
BNDES 	1e0/14 	17433 5e022 	0,025 	8.302 
BNDES._ fev/14 	29.638 seV32 TJLP a 3,14% 3.480 

T.R. 3,14% 
BNDES__ feW14 	2.964 jul02 .1700 	3.836 

T.R. + 3,14% 
BNDES._ ma014 	1.270 eet32 	IPCA 	5.865 
BNDES._ ma014 	12.702 set/32 TJLP + 3,14% 	1458 
BNDES..... nov/14 	13.000 set/32 TJLP 314% 	1.435 
BNDES._ abr/15 	8.000 50032 TJLP 03.14% 	853 
BNDES._ mal/15 	5.376  Set12 TJLP 03.14% 	169 
31/122018 	324.265 	 79.550 
Segue abaixo a projeção por ano dos empréstimos de longo prazo' 

Valor 	Juros a 
Período   transcorrer  Pro e 

2021.. 	 6.590 	6.090 	12.680 

decolagem); (d) Garantias de cliente. coberturas contratuals para Correção monetária - direito de concessão (a) 	(20.289) (44.757) 
casos de inadimplêncla das cessões de espaço, (e) A contribuição Juros, encargos e taxas bancadas 	(16.180) (36.975) 
mensal. sancionada pela lei 13.319. de 25 de julho de 2016. 	 (36.95e)  {§,,,n  
um adicional cobrado sobre as tarifas aeroportuárias no valor de Total 	 (35.533)  (79.299) 
23.44%. que SUbStitUIU a partir de 01 de janeiro de 2017 o repasse (a) A correção monetária sofre Impacto areio da SELEI que em 
ATAERO, sendo que 000101 devera ser repassado ao Fundo Nacional dezembro de 2018 foi de 6.4215, acumulado 12017 - 9,89151. 
de Aviação Civil (FNAC), descontados os fritardes. Is. PROVISOES 25. IMPOSTO DE RENDA É CONTRIBUIÇÃO SOCIAL: (a) - 
PARA RISCOS FISCAIS, TRABALHISTAS E CIVEM: A Companhia Reconciliação entre Imposto de renda e contribuição social 
possui ações de natureza trabalhista. envoIvenoto riscos de perda nominais e efetivos. O Imposto de renda e a contribuição social 
classificados pela administração como possivels e provevels. com  oregúoo no Nogçicio reterem-sei  
base na avaliação de seus assessores legais, cepforme cornpoSSOO Imposto de Renda e Contribuição social 	2018 2017  O estimativa a seguir: 	 31/12/2018 	31/122017  mrejulzo contabil antes do imposta de renda e Possíveis 	 contribuição social 	 51.997 79.265 

2.684 	1.806 Alíquota combinada do imposto de renda e TrObullOOtas 	 2.136 	1583  odonotodão  sopai 	 34% 34% 
4.60-- 	3.309  Imposto de renda e contribuição social ás 

ai/quotas da 109510540 .......................................17619 26.950 446 	175 Ajustes no resultado líquido que afetam o 
606 	73  resultado do período 

244  Diferenças permanentes._ 	 (1877) 	(59) 
5.612 	3.637  Despesa de Imposto de renda e contribuição 

social constituídos de eleitos passados 	 49 	- 
372  Imposto de renda e contribuição social ditiralos 

..,.• 

Saldo em 31 de dezembro de 2918._ 	- 	- 	- 
(c) - Estimativa de recuperação dos crédhos de imposto 
de renda e contribuição social: As projeções sobre os lucra 
iribureveis futuros consideram estimativas que esVão relacanadas 
entre outros. coma performance da concessionária, assim como o 
comportamento do seu mercado de atuação° determinados aspectos 
económicos. Os resultados reais podem diferir das estimativas 
adotadas. 26. SEGUROS: A Companhia possui um programa de 
gerenciomento de doca para mitigar riscos, contratando a cobertura 
de seguro compativel com seu por/se operações no 50015000. 06 
valores do seguro silo considerados suficientes pela administração 
para cobrir possíveis perdas, levando em consideração a natureza 
das atividades, os riscos envolvidos nas opereçoes e o conselho 
de seus conpltores de seguros. Em 31 de dezembro de 2018. a 
Companhia apresenta as seguintes principais apólices de seguro 
Contratadas com temeres: 

Valor 
Bens segurados 	Riscos cobertos  segurado Vigência  

Perdas e danos 
nos bens parem, 
niais incluídos na 	185/2018 a 

RO - PATRIMONIAL 	apólice 	726.115 Jun,2019 
Cobertura de 
danos ao comes- 
simiano e operador 	J05/2018 a 

RC HANGAR 	aeroportuário 	303.000 Jun/2019 
Garantia de execu-
ção do contraio de 
concessão junto Er 	J05/2017 a 

PERFORMANCE 	ANAC 	 11.915 J0072020 
Jun/2018 a 

400 Ju5I2019 
Jun/2018 a 

400 )ar/2019 

1.052 

237  I 	t d 	d contribuição sedei diferidos 
(to) 000 000straldos 
	- 	 Total do imposto no resuitado'• efetiva 	2.238  

2.122 Imp osto de renda e contribuição social - corrente. 	49 

	

(13101  imposto de renda e contribuição soda! • diferido.. 2.)87 	- 1.052 soao 

	

31/12/2218 	31/12/2017  Inregrelizad° o montante de RS 277519 (ern 2017 - RS 116.0001 negativas de contribuição moial. diferenças temporárias que não 	 Responsabilidade 
NOS circulante. . .. 	 342 52/ 	321.738  	 2010  possuem prazo prescrícional e cuja compermaçao está limitada a 	 Civil aos Anninis. 
Contribuição fixa - Outorga.......... 	342.5'2/ 	321738 	 Corporaditin América 	A.C.). 	30% dos lucros anuais tributáveis. O valor contilbil do ativo fiscal 0.50 	 tradares e Diretores 

as parcelas da outorga referente ao exercicio de 2016 e 2017 e s,.,i e,,,, . 
antecipar Integralmente a parcela de 2018 na importencia de RS , , „. ...„- ••••••••••••••• 

Em 2017, os acionistas realizaram apodes de capitai para honrar . Ache ................... 	
Airport(1s.957.°A)  Airports 	Total  diferido é ~sedo periodicamente e as projeções são revisadas 

	

775093 	150 771.240  pelo menos anualmente ou guando existirem fatos relevantes que 

	

1. 	3 	150 771.243 venham a modificar as premissas de tais projeçoes. A Companhia RC -GERAL 	terceiros 
danos materiais a 

10.000 Jurv2019 
Jun/2018 a 

Reparação do 

	

- 	(1970) considera que as premissas °Mudas na elaboração das projeções SEGURO GARANTIA Garantia Contrato 13.102. Em virtude desta operação o endredamento com o poder ff ..'9'..".°'•-•••••••••• 

	

769.273 	150 769.273  de resultados E. consequentemente, a determinaorião do valor de FINANCEIRA 	
set/2018 a 

concedente aumentou RS 16.648 para manter o mesmo VP1 	 1152 des2018 
(valor presonte liquido) do projeto. Movimentação da Outorga: 
Saldo em 31 de dezembro de 2016 	 239 528 	

20-17  realização dos impostos diferidos, espalham objetivos e metas (a) Seguro contratado emEmngoedaie  estrangeira (Dotar estadunidenses) 

	

Corporación America 	A.C.I. 	a serem atingidos. (b.1) - Composição do Imposto de nanda e da 	  
Muste repactuaçâo contratual 	 16,48 	 04 83 	Airports 	Total  coetribulçao social diterid. atNo. Core° a° 15,0160,30fi ail3E01.2adefi 	Jorge Asada Filho 	Paulo Junqueira de Are/rios relho 

051 
Amorfização 	 493.494 	150 493.644 para realização dos impostos diferidos não se concretizaram no 

	

493.494 	150 491644 exercício findo em 31 de dezembro de 2018. a Companhia mantêm o 	Diretor Presidente 	 Diretor Financeiro 
Capitaltzação de encar 	 (955) 	- 	(955) principio de não registrar o arem diferido provenieMe do Imposto do 	 Bruno Souza Ferreira da Silva gos . 

	

492.539 	150 492.689  renda e contribuição social sobre adições e exclusões temporárias, 	 - ContadopCSC, BA 023534/0-S 'S' RN 

RELATOMO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇOES FINANCEJRAS 

• Fiança corporativa dos acionistas: American internacional Airports 
LIJC (AIA), ACI Airports .5.8.19.5 - (ACI) e Corporacren América 5.0 20.. PATRIMONIO LIQUIDO: Capital social: O captai (b) • Imposto de renda e contribuição social diferidos: A 

16. COMPROMISSOS COMO PODER CONCEDESTE °°°.°I  ° representado pot 771.242714 Ações Nominaiivas. companhia, da acedo com o CPC 32 - impostos sobra o Lucro (IAS 
AI  paree da ObrIgaÇão coe,  ° Fo°11° .07.0dente é corrigiria sendo: 150.036 ações detidas pela A.C.I Airports S.A.R.I. e 12) e fundamentada na expectativa de geração ele luertre tributevels SEGURO AUTO FROTA Seguro auto trota 
monetariamente com base 	 SELIC e o primeiro pagamento 771.092.678 ações detidas pelo Corporación America Airports 	o on., ost000loog0000Ny000  pojokhinistrooão.moonh000.  
ocorreu em janeiro de 2016. na taxa 

	
S.A. No exercicio findo ern 31 de dezem 	

gomo,.
bro de 2018 fel reondo aplicável, créditos Intutárlos sobre prom2o2  goo,,,, boão2  SEGURO ONIBUS 	Seguro ônibus 

2023 	 4.788 	5.166 	9.954 Movimentação das provisões 

2025 em 	 47252 	19.251 	66.503 mous..  
Total 	 76.021 	47122 	123.143  go, 
Nos contratos de financiamentos de longo prazo, celebrados entre a Saido em 21 d.e dezembro 80 2017................... 
Companhia e o BNDES foram apresentarias as seguintes garantias, moo,. . 
• Cessão Fldudária de Receblveis • Penhor de ações da filtra/Perita Baixas __ 
Concessionária do Mropono de Sào Gonçalo do Amar ante S.A., Saldo em 31 de dezembro de 2018. 

Dez/2018 a 
103.835 1301.201.9 

Aos Administradores e Acionistas. Inframenca ConcessiosIna do Ae-
roporto de São Gonçalo do inerente S.A Opinião: Examinamos as 
demonstração& financeiras da intramerica Concessioneria do Aero-
porto de São Gonçalo do Amaranto S.A. 0Companreaf), que comprei 
endem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as res-
pectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das 
mutações do património liquido e dos fluxos de caixa para o exercício 
Indo nessa data, bem corno as correspondentes notas explIcativas, 
Incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opi-
nião, es demonstrações linanderas acima referidas apresentam ade-
quadamente, em todos os aspectos relevantes. a posição patrimonial 
e tinamo. da Intrarnedca Concessionária do Aeroporto de 5/01000-
50(0 CieN Arnarante S.A em 31 de dezembro de 2018, o desempenho 
de suas operações e assoas fluxos de cabra para o enrolai° Indo 
nessa data, de acareio camas praticas contábeis adotadas no Brasil 
Base para opinião: Nossa enfitaria 101 conduzida 00 000010 camas 
normas brasileiras e internacionais de roxfitorla. Nossas responsadti. 
credes em cornormidade com taO normas, estão descritas na seção 
a seguir, intitulada 'Responsabilidades do auditor pela auditoria das 
demonstrações financeirastSomos independentes em relação à Com-
panhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Etica Profissional do Contadora nas normas profissionais 
emindas peio Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com 
as demais responsabilidades éticas conforme essas normas. Acredi-
tamos q. a evidência de arai:Iria obtida é suficiente e apropriada 
para fundamentar nossa opinião. Outros assuntos: Demonstração 
do Valor Adicionado: A Demonstraçáo do Valor Adicionado (DVA) 
referente ao exercido findo ern 31 de dezembro de 2018. elaborada 
sob a responsabilidade da administração da Companhia e apresenta. 
da corno intionnação suplementar, moi submetida a procedimentos de 
auditoria executados em conjunto COM a audire io das demcnoroç505  

tnancelras da Companhia. Para a formaç.ão de nossa opinião, avalia-
mos se essa demonstração está conclada cioni as demonstrações 
frearoeiras e registros contábeis. conforme aplicável, e se a sua rema 
O conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronun-
ciamento Monco CPC 59- "Demonstração do Valor 050000451 08 
nossa opinião, essa demonstração do valor alarmado foi adequa-
damente elaborada, em todos os aspectos relpiantes, segundo os 
critérios definidos nesse Pronunciamento Mento e e consistente oro 
relação ás demonstrações financeiras tomadas em pánjunto. Outras 
Informações que acompanham as demonstrações financeiras e 
o relatório do auditor: A administração da Companhia é responsável 
por asas outras informações que compreendem o Relatóho da Ad-
ministração. Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não 
abrange o Relendo da Administração e não expressamos qualquer 
forma 000000l0500 de auditoria sobre esse relatório. Em conexão com 
a auditoria das demonstrações financeiras nossa responsabilidade é 
ode ler o Relatório da Administração e, ao fazê4o, considerarse esse 
relendo está, de forma tele/ante. Inconsistente com as demonstra-
ções financeiras ou com nosso conhennento obtido na anktorre ou, 
de ourma forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com 
base no trabalho reafizado, concluirmos que há cistoreào relevante no 
Relatório da Administração, somos requeridas 000marr10ar esse falo. 
Não temos nada ele/orara este respeito. Responsabilidades da ad-
minIstraçõo e da govemança pelas demonstrações financeiras: A 
administração da CorripanNa é resporsávet pela elaboração e ade-
queda apresentação das demonstrações financeiras de acordo com 
as praticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles Internos 
que da determinou como necessários para permitir 001050105/0 de 
demonstrações financeiras livres de distorção referente, independen-
temente se causada por fraude ou ene. Na elaboração das densos- 
1 	fmnaroelras. a admirestração e responsevel pela areliação da 

capacidade vie a Companrea continuar operando, dorulgando, quando 
aplicável, os assintas relacionados com 0000 continuidade operacio-
nal co uso dessa base contábil na elaboração das demonstrapties 
financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidara Compa-
nhia csi cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa re-
alista para Mario encerramento das operaçaes Os responstivels pela 
govemança da 0010005104 020 arpeies cern responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financei-
ras Responsabilidades do auditor peia auditoria das demonstra-
ções financeiras: Nossos otriefivos sâo obter segurança razoevel de 
que as demonstrações financeiras, tomadas e•n conjunto, estão livres 
de distorção relevante. independentemente se causada por fraude ou 
erro, e ernfiir relatório de auditoria correndo nossa Opinião. Segurança 
razoável Bamatto nivel da segurança, mas não uma garantia de que a 
auditoria realizada de acordo com as normas bmsileiras e internacio-
nais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude 02 000 e 
são consideradas relevantes quando, indivIduatmenle ni em conjunto 
possam influenciac dentro decoro perspectiva razoável, as decisões 
económicas dos usuários tomadas com base nas referidas demars-
1105/es Ananceiras. Como parte de uma auditoda realizada de acordo 
com as normas brasileiras e internadonals de auditoria, exercemos 
julgamento protissional e mantemos ceticismo profissional ao longada 
auditoria. Além d.o: • identificarnas e avaliamos os riscos de disto, 
ção relevante nas demonstrações financeiras. Independentemente se 
causada por fraude 00 0110 planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta atais riscos, bem corno obtemos evidência 
de auditoria apropriada e suficiente para lundamentar nossa opinião. 
O nsco de não detecção de c:Estorça° relevante resultante de fraude rti 
maior dogue* proveniente de erre, ja que a fraude pode envobet o ato 
de burlar os controles Internos, conluio, falsificação. omissão ou repre. 

sentações falsas intencionais. • Obtemos entendimento dos controles 
retemos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos 

e auoltoria apropriados às dreunslanclas. mas não cama objetivo de 
expressamos opinião sobre a eficácia dos controlas internos da Com-
adre. • Avatiamos a adequação das poillicas conlatols Aludas e 
razoabifidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações 

eitas pela administração. • Conclulmos sobre a adequadtio do .o, 
ela administraçãs da base contabil de condnuidade operacional e, 
om base nas evidências de auditona obtidas. se  oeste incerteza relê-
arde em relação a eventos ou condições q. possam Levantar do/da 

signIficatba em relação à capacidade de continuidade operacional da 
Companhia. Se concluirmos que existe Incerteza relevante, devemos 
chamar atenção 00 00555 relatório de auditoria pare as respectivas 

treigações nas demonstrações financeiras ou Incluir modlicação em 
nossa opinião. soas divulgações tomem Inadequadas Nossas condir. 
sões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas ate a 
datado nosso relatório. Todavia, eventos ou oondlpSes Muras podem 
evar a Companhia anão mais se manter em continuidade operacio-
nal • Avaliamos a apresereação geral, a estrutura 50 cagare° das 
emonstrações finanoalrae inclusivo as dtvulgaçoes e se essas de-

monstreuías financeiras representam as correspondentes transações 
os centos de maneira campal vel com o objetivo de apresentação 

degreda. Comunicafno-nos comes responseveis pela governança 
O respeito. entre outros aspectos do alcance planejada da /0500 00 
odiada e das constelações significativas de auditoria. inclusive as 

eventuais deficiências sltirdcativas nos controles internos que Ides-
Mames durante nossos trabalhos Bradka. 11 de fevereiro de 2019 

PricewaterhouslCoopers 
Auditores Independentes 	Marcos Magnusson de Carvalho 

RC 200900160/0-5 	Contador COO 15P21537310.9_,  

Dowielcatied by br-g5evercore bom 187.9.94.170 0( 2019.10.15 20:50:22 BST, EMIS, Unautho 	7113000E1 Probibited. 
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EY 
Building a better 
working world 

Centro Empresarial PB 370 
Praia de Botafogo, 370 
50  ao 100  andar - Botafogo 
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 

Tel: (5521) 3263-7000 
ey.com.br  

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 

Aos Administradores e Acionistas da 
ATE IV - São Mateus Transmissora de Energia S.A. 
Rio de Janeiro - RJ 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da ATE IV - São Mateus Transmissora de Energia S.A. 
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ATE IV - São Mateus 
Transmissora de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os 
seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 

1 

Uma empresa-membro da Ernst & Young Global Limited 
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EY 
Building a better 
working world 

Ênfase - Recuperação judicial dos acionistas 

Chamamos atenção para a Nota Explicativa 1 às demonstrações financeiras, que descreve que dois 
dos três acionistas da Companhia, Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. - Em Recuperação 
Judicial ("Abengoa Concessões") e Abengoa Construção Brasil Ltda. - Em Recuperação Judicial 
("Abengoa Construção"), entraram com pedido de Recuperação Judicial, na justiça brasileira, em 
conjunto com a empresa ligada Abengoa Greenfield Brasil Holding S.A. - Em Recuperação Judicial 
("Abengoa Greenfield"), nos termos da Lei n° 11.101/05, que foi deferido pelo Juiz da 6a  Vara 
Empresarial de Justiça do Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 2016. O plano de recuperação do 
acionista Abengoa Concessões foi aprovado pela Assembleia Geral dos Credores no dia 18 de 
agosto de 2017 e homologado pelo juiz em 08 de novembro de 2017. Os possíveis efeitos sobre as 
operações da Abengoa Concessões, Abengoa Construção e a parte relacionada anteriormente 
mencionada e, caso haja, sobre a Companhia, ainda não foram mensurados até a presente data, 
tendo em vista a dependência do resultado de sua execução, conforme descrito na referida nota. 

Também, chamamos a atenção para a Nota Explicativa 13.2, que descreve que os dois acionistas da 
Companhia, Abengoa Concessões e Abengoa Construção concederam a totalidade das ações da 
Companhia, de suas titularidades, em garantia ao empréstimo junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a 
esses assuntos. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 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 supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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EY 
Building a better 
working world 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Rio de Janeiro, 14 de março de 2018. 

Fernãndo Alberto S. de Magalhães 
Contador CRC-1SP133169/0-0 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Balanço patrimonial 
Em milhares de reais 

Ativo Nota 31/12/2017 31/12/2016 

Circulante 
Caixa e equivalentes de caixa 5 19.170 17.072 
Clientes 6 2.591 2.550 
Partes relacionadas 9 418 
Tributos a recuperar 7a 5.271 4.863 
Ativo financeiro da concessão 8 15.572 15.807 
Outros ativos 1.345 262 

44.367 40.554 
Não circulante 
Depósitos vinculados 10 2.868 2.678 
Tributos a recuperar 7a 4.510 5.455 
Ativo financeiro da concessão 8 179.284 192.602 
Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 3.893 2.952 
Outros ativos 1.168 1.515 

191.723 205.202 

Total do ativo 236.090 245.756 

Passivo e Patrimônio liquido 

Circulante 
Fornecedores 12 390 3.127 
Empréstimos e financiamentos 13 5.926 5.898 
Partes relacionadas 9b 101 109 
Tributos a recolher 7b 151 40 
Provisões 14 659 1.874 
Encargos setoriais 15 1.136 1.064 
PIS e COFINS diferidos 16 1.155 1.145 
Outros passivos 275 66 

9.793 13.323 
Não circulante 
Fornecedores 12 604 604 
Empréstimos e financiamentos 13 29.084 34.512 
Tributos a recolher 7b 270 314 
Provisões 14 5.070 2.326 
PIS e COFINS diferidos 16 12.692 14.054 

47.720 51.810 
Patrimônio líquido  
Capital social 17.1 189.328 189.328 
Prejuízos acumulados (10.751) (8.705) 

178.577 180.623 

Total do passivo e do patrimônio líquido 236.090 245.756 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Demonstração do resultado do exercício 
Em milhares de reais, exceto o lucro líquido por ação 

Operações continuadas 
Nota  31/12/2017 31/12/2016 

Receita líquida 18 5.824 19.229 
Custos de serviços prestados 19 (3.297) (2.965) 

Resultado bruto 2.527 16.264 

Despesas operacionais 
Despesas gerais e administrativas 19 (3.452) (8.917) 

Resultado operacional antes do resultado financeiro (925) 7.347 

Resultado financeiro 
Receitas financeiras 20 1.704 1.528 
Despesas financeiras 20 (3.765) (4.480) 

(2.061) (2.952) 

Resultado antes do imposto de renda e contribuição social (2.986) 4.395 

Imposto de renda e contribuição social diferidos 11 940 (2.077) 

Resultado líquido do exercício (2.046) 2.318 

Resultado líquido básico e diluído por ação (0,011) 0,012 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Demonstração do resultado abrangente 

Resultado líquido do exercício 

Outros componentes do resultado abrangente 

Total do resultado abrangente do exercício 

Em milhares de reais 

31/12/2017 31/12/2016 

(2.406) 2.318 

	(2.406) 2.318 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Em milhares de reais 

Capital 
social 

Prejuízos 
acumulados Total 

Em 31 de dezembro de 2015 189.328 (11.023) 178.305 

Resultado líquido do exercício 2.318 2.318 

Em 31 de dezembro de 2016 189.328 (8.705) 180.623 

Resultado líquido do exercício (2.046) (2.046) 

Em 31 de dezembro de 2017 189.328 (10.751) 178.577  

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Demonstração dos fluxos de caixa 
Em milhares de reais 

Nota 31/12/2016 31/12/2016 

Fluxos de caixa de atividades operacionais 
Resultado antes do imposto de renda e da contribuição social (2.986) 4.395 

Ajustes: 

Remuneração do ativo financeiro da concessão 18 (2.345) (19.243) 
Juros sobre empréstimos e financiamentos 20 3.524 4.174 

Variação nos ativos e passivos: 
Clientes (41) (305) 
Partes relacionadas (426) 2.984 
Tributos a recuperar 537 2.729 
Ativo financeiro da concessão 15.898 15.331 
Outros ativos (736) (400) 
Fornecedores (2.737) 2.334 
Tributos a recolher 67 324 
Provisões 1.529 1.174 
Encargos setoriais 72 66 
PIS e COFINS diferidos (1.352) 1.662 
Outros passivos 209 (622) 
Caixa gerado pelas operações 11.213 14.603 

Juros pagos sobre empréstimos e financiamentos (3.139) (3.581) 

-- 
11.022 Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 8.074 

Fluxos de caixa de atividades de financiamento 

Amortização de empréstimos e financiamentos (5.786) (5.711) 
Depósitos vinculados (190) (9) 

Caixa liquido aplicado nas atividades de financiamento (5.976) (5.720) 

Aumento liquido no caixa e equivalentes de caixa 2.098 5.302 

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 17.072 11.770 
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 5 19.170 17.072 

Aumento líquido no caixa e equivalentes de caixa 2.098 5.302 

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Notas explicativas às demonstrações financeiras 
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma 

1. Informações gerais 

A ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. ("ATE IV" ou "Companhia"), com sede na cidade do Rio de 
Janeiro, RJ, é uma sociedade por ações, de capital fechado e prazo indeterminado. A Companhia foi constituída 
em 11 de novembro de 2004 com o propósito específico e único de explorar concessões de serviços públicos de 
transmissão de energia elétrica, prestados mediante a implantação, operação, manutenção e construção de 
instalações de transmissão da Rede Básica do Sistema Elétrico brasileiro interligado, segundo os padrões 
estabelecidos na legislação e regulamentos em vigor. Seus acionistas são Abengoa Concessões Brasil Holding 
S.A. — Em recuperação judicial, Abengoa Construção Brasil Ltda.- Em recuperação judicial e Compahia Espariola 
de Financiación dei Desarrollo, COFIDES, S.A.. 

A Companhia não desenvolveu, nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, atividades não 
vinculadas ao objeto de suas concessões. 

A emissão destas demonstrações financeiras foi aprovada pela Diretoria da Companhia em 23 de fevereiro de 
2018. 

1.1. Concessão 

A Companhia detém a concessão do serviço público de energia elétrica nos termos do Contrato de Concessão 
n° 008/07 firmado com a ANEEL em 21 de junho de 2007, pelo prazo de 30 anos, para construção, operação e 
manutenção da Linha de Transmissão Coletora Bateias (PR) — Curitiba (PR), em corrente contínua, em 525kV, e 
da Linha de Transmissão Canoinhas (SC) — São Mateus do Sul (PR), em corrente contínua, em 230kV. 

A Companhia entrou em operação em 29 de dezembro de 2009 e recebe pela prestação do serviço público de 
transmissão de energia uma Receita Anual Permitida-RAP de R$19.348 (salvo o montante necessário à cobertura 
das contribuições sociais recuperáveis relativas ao PIS e COFINS). O valor da RAP é reajustado anualmente, no 
mês de julho, nos termos do Contrato de Concessão. 

1.2. Plano de recuperação judicial do acionista 

A partir de novembro de 2015, dois dos acionistas da Companhia, a Abengoa Concessões Brasil Holding S.A, - 
Em Recuperação Judicial e a Abengoa Construção Brasil Ltda.- Em recuperação judicial, foram acometidos por 
desafios e dificuldades financeiras decorrentes de diversos fatores externos e imprevisíveis, que impactaram 
negativamente parte de suas operações. 

Um dos fatores que afetaram drasticamente as suas operações foi a crise econômico-financeiras, de âmbito 
global, de sua matriz espanhola Abengoa S.A, que requereu, na Espanha, de uma medida preliminar de 
proteção contra seus credores, denominado "pre-concurso de acredores", que teve por objetivo assegurar 
tempo adicional necessário para estruturar um plano de negociação com seus credores. 

Em 29 de janeiro de 2016, a Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. - Em recuperação judicial, sua 
controladora Abengoa Construção Brasil Ltda. — Em recuperação judicial e sua empresa ligada Abengoa 
Greenfield Brasil Holding S.A. — Em recuperação judicial (em conjunto "Recuperandas") ajuizaram na Comarca 
da Capital do Estado do Rio de Janeiro pedido de recuperação judicial, nos termos da Lei n° 11.101, de 9 de 
fevereiro de 2005. O pedido foi deferido pelo Juízo da 6 Vara Empresarial de Justiça do Rio de Janeiro em 23 de 
fevereiro de 2016. Conforme a referida Lei, as Recuperandas apresentaram em juízo, no dia 22 de abril de 2016, 
o plano de recuperação com discriminação pormenorizada dos meios de recuperação a serem empregados, 
demonstração de sua viabilidade econômica e laudo econômico-financeiro e de avaliação dos bens e ativos das 
empresas. A assembleia geral de credores, nos termos da referida Lei, votará pela aprovação ou não do referido 
plano em data a ser fixada pelo Juízo da recuperação judicial. A Companhia não foi incluída neste processo 
judicial. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Em 26 de junho de 2016, as Recuperandas protocolaram uma petição argumentando que a aprovação do plano 
de recuperação judicial em 180 (cento e oitenta) dias não ocorreu, por atrasos do Poder Judiciário ao não 
publicar editais (i) de recebimento do plano de recuperação judicial e (ii) da 2a  Lista de Credores, considerando o 
recesso do Poder Judiciário em função das Olimpíadas realizadas no Rio de Janeiro. 

Em 2 de agosto de 2016, foi publicada a decisão do juízo da recuperação judicial, concordando que a ausência 
de aprovação do plano de recuperação judicial durante o "stay period" não poderia ser imputada às 
Recuperandas, prorrogando o prazo de suspensão de todas as ações e execuções contra as Recuperandas por 
mais 180 (cento e oitenta) dias. 

Foi solicitado ao juízo em 18 de janeiro de 2017, novo pedido de prorrog ração do "stay period", fundamentado 
em razão de ainda não ter sido possível a realização da Assembleia de Credores, e, por consequência, a 
aprovação do Plano de Recuperação Judicial, em razão da quantidade de credores e demais aspectos de 
complexidade regulatória que envolvem as sociedades em recuperação judicial. Em 20 de março de 2017, a Juíza 
proferiu decisão fixando novas datas para realização da Assembleia de Credores, sendo a primeira chamada para 
30 de maio de 2017 e, a segunda, para 13 de junho de 2017. 

Em 18 de agosto de 2017, o Plano de Recuperação Judicial da acionista Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. 
- Em recuperação judicial foi aprovado pelos Credores. O referido Plano foi homologado em 8 de novembro de 
2017. Em dezembro de 2017, após recebimento do empréstimo DIP, iniciaram-se os pagamentos de credores 
conforme o Plano de Recuperação Judicial. 

Como parte do processo e recuperação judicial, houve leilão judicial para alienação da participação societária da 
Abengoa nos seguintes ativos: ATE IV, ATE V, ATE VI, ATE VII, ATE VIII, Manaus Transmissora de Energia, Norte 
Brasil Transmissora de Energia; tendo sido proferida decisão de primeira instância adjudicada a proposta do TPG, 
por meio de sua afiliada TSI management LLC, em 18 de dezembro de 2017. Atualmente, a referida venda de 
ativos encontra-se em fase de aprovação pelos órgãos governamentais e agentes financiadores. 

2. Resumo das principais políticas contábeis 

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas demonstrações financeiras estão definidas 
abaixo. Estas políticas foram aplicadas de modo consistente no exercícios apresentados, salvo quando indicado 
de outra forma. 

2.1. Base de preparação e apresentação 

As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo apresentadas com base no custo histórico, exceto 
por determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos, quando aplicável, conforme 
descrito nas práticas contábeis a seguir. 

A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o 
exercício de julgamento por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação das políticas 
contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como as 
áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações financeiras, estão divulgadas na 
Nota 3. 

2.1.1. Normas e interpretações novas e revisadas 

a) Aplicação das normas novas e revisadas, a partir de 1° de janeiro de 2017, que não tiveram efeito 
ou não tiveram efeito material sobre os montantes divulgados no exercício atual e em exercícios 
anteriores 

• Modificações à IAS 7 (CPC 03) - Necessidade de inclusão de divulgação de mudanças nos passivos oriundos 
de atividades de financiamento. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

• Modificação à IAS 12 (CPC 32) - Reconhecimento de ativos fiscais diferidos para perdas não realizadas. 

• Modificações à IFRS 12 (CPC 45) - Ciclos de melhorias anuais 2015-2017. 

b) As normas e interpretações emitidas, mas ainda não vigentes, até a data de emissão das 
demonstrações financeiras da Companhia 

• CPC 48 (IFRS9) - Instrumentos Financeiros - A norma inclui novos modelos para os três aspectos de 
contabilização de instrumentos financeiros: classificação e mensuração, redução ao valor recuperável do ativo 
e contabilização de hedge. 

Classificação e mensuração - A Companhia não espera um impacto significativo em seu balanço 
patrimonial ou patrimônio líquido na aplicação dos requisitos de classificação e mensuração da norma. 
Continuará avaliando pelo valor justo todos os ativos financeiros atualmente mantidos ao valor justo e espera 
que determinadas aplicações financeiras e títulos e valores mobiliários possam vir a ser mensuradas pelo valor 
justo por meio de outros resultados abrangentes, uma vez que espera não só manter estas aplicações, mas 
também negociá-las de forma relativamente frequente. 

As contas a receber, são mantidos para captar fluxos de caixa contratuais e deverão gerar fluxos de caixa 
representando apenas pagamentos de principal e juros. A Companhia entende que as características 
contratuais de fluxo de caixa desses instrumentos atendem aos critérios de mensuração de custo amortizado. 
Portanto, não se faz necessária a reclassificação para esses instrumentos. 

Redução ao valor recuperável - A norma exige que a Companhia registre as perdas de crédito esperadas 
em todos os seus títulos e valores mobiliários e contas a receber, com base em 12 meses ou por toda a vida. 
Devido a natureza garantida dos recebíveis, registradas em contrato entre a Companhia e o Poder 
Concedente, não são registradas provisões para perdas de crédito. 

• CPC 47 (IFRS 15) - Receita de Contratos com Clientes - A norma estabelece um modelo de cinco etapas para 
contabilização das receitas decorrentes de contratos com clientes, onde a receita é reconhecida por um valor 
que reflete a contrapartida a que uma entidade espera ter direito em troca de transferência de bens ou 
serviços para um cliente. 

Prestação de serviços de transmissão - A Companhia atua na construção, operação e manutenção e 
transmissão de energia elétrica, por meio de contratos de concessão estabelecidos em licitações realizadas 
pelo Poder Público para concessão de serviço público de transmissão. Para estes contratos com a ANEEL em 
que geralmente se espera que a construção, operação e manutenção das instalações de transmissão sejam as 
únicas obrigações de execução, a adoção da norma não deverá ter impacto na receita e no resultado da 
Companhia. A Companhia reconhece a receita ao longo tempo, conforme o serviço de disponibilização da 
rede de transmissão é prestado. 

• CPC 06 (R2) (IFRS 16) - Operações de Arrendamento Mercantil — A norma entra em vigor para períodos 
anuais iniciados em 1° de janeiro de 2019. A norma estabelece os princípios para o reconhecimento, 
mensuração, apresentação e evidenciação de arrendamentos e exige que os arrendatários contabilizem todos 
os arrendamentos sob um único modelo no balanço patrimonial, semelhante à contabilização de 
arrendamentos financeiros. Em 2018, a Companhia planeja avaliar o potencial efeito da norma nas suas 
demonstrações financeiras. 

A Companhia pretende adotar essas normas, se for o caso, quando elas entrarem em vigor. Não é esperado 
impactos significativos nas demonstrações financeiras quando da adoção, se aplicável. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

2.2. Moeda funcional e moeda de apresentação 

Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados usando a moeda do principal ambiente 
econômico no qual a Companhia atua ("moeda funcional"). As demonstrações financeiras estão apresentadas 
em Reais (R$), que é a moeda funcional e a de apresentação da Companhia. 

2.3. Caixa e equivalentes de caixa 

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, os depósitos bancários e outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez e com risco insignificante de mudança de valor, normalmente com vencimentos originais 
de até três meses da data de contratação. Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a 
compromissos de caixa de curto prazo e não para investimento ou outros fins. 

2.4. Instrumentos financeiros 

2.4.1. Ativos financeiros 

a) Classificação e mensuração 

A Companhia possui ativos financeiros classificados na categoria de empréstimos e recebíveis. A classificação 
depende da finalidade para a qual os ativos financeiros foram adquiridos e é determinada no reconhecimento 
inicial. 

• Empréstimos e recebíveis: Incluem-se nessa categoria os ativos financeiros não derivativos com 
pagamentos fixos ou determináveis, não cotados em um mercado ativo. São apresentados como ativo 
circulante, exceto aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são 
classificados como ativos não circulantes). Os empréstimos e recebíveis da Companhia estão relacionados 
na Nota 4.5. 

Os empréstimos e recebíveis são contabilizados pelo custo amortizado, usando o método da taxa de juros 
efetiva. 

b) Redução ao valor recuperável de ativos financeiros 

As perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas se, e apenas se, houver evidência objetiva da 
redução ao valor recuperável do ativo financeiro como resultado de um ou mais eventos que tenham ocorrido 
após seu reconhecimento inicial, com impacto nos fluxos de caixa futuros estimados desse ativo. 

c) Baixa de ativos financeiros 

A Companhia baixa um ativo financeiro apenas quando os direitos contratuais aos fluxos de caixa provenientes 
desse ativo expiram, ou transferem o ativo e substancialmente, todos os riscos e benefícios da propriedade para 
terceiros. 

2.4.2. Passivos financeiros 

a) Classificação e mensuração 

A Companhia possui passivos financeiros classificados na categoria de outros passivos financeiros. A classificação 
depende da finalidade para a qual os passivos financeiros foram assumidos e é determinada no reconhecimento 
inicial. 

• Outros passivos financeiros: Os passivos classificados nessa categoria são mensurados pelo valor de custo 
amortizado utilizando o método de taxa de juros efetiva. São apresentados como passivo circulante, exceto 
aqueles com prazo de vencimento superior a 12 meses após a data do balanço (estes são classificados como 
passivos não circulantes). Os outros passivos financeiros da Companhia estão relacionados na Nota 4.5. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

b) Baixa de passivos financeiros 

A Companhia baixa os passivos financeiros somente quando suas obrigações são extintas e canceladas ou 
quando vencem. A diferença entre o valor contábil do passivo financeiro baixado e a contrapartida paga e a 
pagar é reconhecida no resultado. 

2.5. Ativo financeiro da concessão 

Refere-se às contas a receber da Companhia no âmbito das concessões de transmissão de energia elétrica. 

O Contrato de Concessão regulamenta a exploração dos serviços públicos de transmissão de energia elétrica 
pela Companhia, onde: 

O preço é regulado (tarifa) e denominado Receita Anual Permitida - RAP. A RAP é reajustada anualmente 
por índice de preços e revisada a cada cinco anos. A transmissora não pode negociar preços com usuários; 

Os bens são reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento de indenização (caixa) do Poder 
Concedente sobre os investimentos ainda não amortizados 

De acordo com a interpretação ICPC 01(R1) - Contratos de Concessão e a orientação OCPC 05- Contratos de 
Concessão, as concessionárias de transmissão de energia elétrica no ambiente regulatório brasileiro adotam o 
modelo do ativo financeiro, conforme estabelecido pelo parágrafo 93 da referida orientação. Desta forma, a 
parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados ou depreciados até o final da concessão é 
classificada como um ativo financeiro (e não como ativo imobilizado) por ser um direito incondicional de receber 
caixa ou outro ativo financeiro diretamente do Poder Concedente. 

A Companhia mensura o ativo financeiro no início da concessão (fase da construção) pelo valor justo e 
posteriormente o mantém ao custo amortizado. No início de cada concessão, a taxa interna de retorno - TIR 
é estimada pela Companhia por meio de componentes internos e externos de mercado. 
A taxa interna de retorno é estimada por concessão e utilizada para remunerar o ativo financeiro da referida 
concessão. 

O saldo do ativo financeiro reflete o valor do fluxo de caixa futuro descontado pela TIR da concessão. São 
consideradas no fluxo de caixa futuro as estimativas da Companhia na determinação da parcela mensal da RAP 
que deve remunerar a infraestrutura e da indenização que se espera receber do Poder Concedente no final da 
concessão. O valor indenizável é considerado pela Companhia como o valor residual contábil no término da 
concessão. 

Essa indenização será efetuada com base nas parcelas dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não 
amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de garantir a continuidade e atualidade 
do serviço concedido. 

A Companhia utiliza os seus resultados históricos como base para determinação de suas estimativas, levando em 
consideração o tipo de concessão, a região de operação e as especificidades de cada leilão. 

A Administração entende que o custo de construção da linha de transmissão de energia elétrica da Companhia, 
contempla todos os custos para implantação do empreendimento. Alguns bens que formam o ativo financeiro 
da concessão da Companhia foram adquiridos em moeda estrangeira. Desta forma, o custo de variação cambial 
está intrínseco a operação de construção, formando o ativo financeiro. 

2.6. Fornecedores 

Referem se a obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos negócios, 
sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no exercício de até 1 ano da data de 
encerramento do balanço. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não circulante. 

As contas a pagar aos fornecedores são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequentemente, 
mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de taxa efetiva de juros. 

14 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4772



ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

2.7. Empréstimos e financiamentos 

Os empréstimos e financiamentos são reconhecidos inicialmente, pelo valor justo, líquido dos custos incorridos 
na transação e são subsequentemente mensurados pelo custo amortizado. Qualquer diferença entre os valores 
captados (líquidos dos custos de transação) e o valor total a pagar é reconhecida na demonstração do resultado 
durante o exercício em que os mesmos estejam em aberto, utilizando o método da taxa efetiva de juros. 

2.8. Provisões 

As provisões são reconhecidas quando: (i) a Companhia tem uma obrigação presente, legal ou não formalizada 
(constructive obligation), como resultado de eventos já ocorridos; (ii) é provável que uma saída de recursos seja 
necessária para liquidar a obrigação; e (iii) o valor puder ser estimado com segurança. 

2.9. Tributos 

As despesas de imposto de renda e contribuição social do exercício compreendem os impostos correntes e 
diferidos. Os impostos sobre a renda são reconhecidos na demonstração do resultado, exceto na proporção em 
que estiverem relacionados com itens reconhecidos diretamente no patrimônio líquido, quando aplicável. Nesse 
caso, o imposto também é reconhecido no patrimônio líquido. 

A Administração avalia, periodicamente, as posições assumidas pela Companhia nas declarações de impostos de 
renda com relação às situações em que a regulamentação fiscal aplicável dá margem a interpretações. 
Estabelece provisões, quando apropriado, com base nos valores estimados de pagamento às autoridades fiscais. 

O imposto de renda e a contribuição social são mensurados pelo regime de lucro real. A provisão para imposto 
de renda é constituída à alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente aos 
limites fiscais estabelecidos, conforme determina a legislação em vigor. A provisão para contribuição social sobre 
o lucro líquido é constituída à alíquota de 9% sobre o lucro tributável, também de acordo com a legislação 
vigente. 

O imposto de renda e contribuição social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias decorrentes 
de diferenças entre as bases fiscais dos ativos e passivos e seus valores contábeis apresentados nas 
demonstrações financeiras. As alíquotas desses tributos, definidas atualmente para determinação desses 
impostos diferidos, são de 25% para o imposto de renda e de 9% para a contribuição social. 

Impostos diferidos ativos são reconhecidos na extensão em que seja possível que o lucro futuro tributável esteja 
disponível para ser utilizado na compensação das diferenças temporárias, com base em projeções de resultados 
futuros elaboradas e fundamentadas em premissas internas e em cenários econômicos futuros que podem, 
portanto, sofrer alterações. Impostos diferidos passivos são integralmente reconhecidos. 

Os impostos de renda diferidos ativos e passivos são compensados quando há um direito exequível legalmente 
de compensar os ativos fiscais correntes contra os passivos fiscais correntes e quando os impostos de renda 
diferidos ativos e passivos se relacionam com os impostos de renda incidentes pela mesma autoridade tributável 
sobre a entidade tributária ou diferentes entidades tributáveis onde há intenção de liquidar os saldos numa base 
líquida. 

2.10. Capital social 

O capital social da Companhia é composto por ações ordinárias, sendo estas classificadas no patrimônio líquido. 

2.11. Lucro por ação 

O lucro básico por ação é calculado dividindo-se o resultado do exercício pela quantidade média ponderada de 
ações em circulação no exercício. 
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2.12. Reconhecimento de receita 

A Companhia reconhece a receita quando esta puder ser mensurada com segurança, for provável que seus 
benefícios econômicos futuros fluirão para a Companhia e quando critérios específicos tiverem sido atendidos 
para cada uma das atividades. 

Receita operacional proveniente de Contratos de Concessão: de acordo com o modelo do ativo financeiro, 
a RAP é composta por uma parcela que remunera o ativo financeiro constituído (investimento realizado nas 
construções das linhas de transmissão), e por uma parcela que remunera a operação e a manutenção da rede de 
transmissão, sendo esta última reconhecida de forma linear, conforme descrição a seguir: 

Receita financeira decorrente da remuneração do ativo financeiro da concessão: é calculada com base na 
TIR do projeto de 2,32% ao ano; 

• Receita de operação e manutenção: reconhecida de forma linear com base no custo incorrido e mensurada 
no início/ de cada concessão, de acordo com o CPC 30(R1)— Receitas; 

• Receita de desenvolvimento da infraestrutura é incorrida na fase de construção e apenas relacionada com 
as construções das linhas de transmissão e com expansões que gerem receita adicional (receita de reforço). 
A receita de desenvolvimento da infraestrutura é reconhecida no resultado na medida do estágio de 
conclusão da obra, de acordo com o que dita o pronunciamento CPC 17 (R1) - Contratos de Construção e 
mensurada com base nos seus valores justos. Os custos de desenvolvimento da infraestrutura são 
reconhecidos à medida que são incorridos. Considerando que esses serviços são realizados por terceiros e 
por parte relacionada, e ainda que o propósito da Companhia seja obter remuneração pelo ativo financeiro, 
a Companhia apura margem de construção suficiente para cobrir os impostos incidentes (PIS e COFINS). 

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos 

As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e baseiam-se na experiência histórica e 
em outros fatores, incluindo expectativas de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias. As 
estimativas e premissas significativas utilizadas pela Administração da Companhia na elaboração destas 
demonstrações financeiras estão contempladas a seguir: 

3.1. Perda ("impairment") estimada de ativos financeiros e não financeiros 

A Companhia verifica se há evidência objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros esteja 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado e as perdas de "impairment" são 
incorridas somente se há evidência objetiva de "impairment" com resultado de um ou mais eventos ocorridos 
após o reconhecimento inicial dos ativos (um "evento de perda") e aquele evento (ou eventos) de perda tem 
impacto nos fluxos de caixa futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que pode ser 
estimado de maneira confiável. Em 31 de dezembro de 2017 e de 2016, não foram identificadas pela 
Administração evidências objetivas que requeressem o registro de perdas de "impairment" tanto para ativos 
financeiros, quanto para não financeiros. 

3.2. Base de determinação do ativo financeiro de concessão 

A Companhia adota a premissa que os bens são reversíveis no final da concessão, com direito de recebimento 
integral de indenização (caixa) do poder concedente sobre os investimentos ainda no amortizados com base em 
seus valores contábeis no final da concessão. Com  base nas disposições contratuais e nas interpretações dos 
aspectos legais e regulatórios, a Companhia adota a premissa de que será indenizada pelo projeto básico e 
investimentos posteriores. O valor indenizável é considerado pela Companhia como o valor residual contábil 
corrigido pela inflação no término da concessão. Adicionalmente, a Companhia utiliza estimativas para a 
determinação das premissas adotadas no cálculo do ativo financeiro, e consequentemente para a mensuração 
das suas receitas auferidas. 
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3.3. Provisões para riscos tributários, trabalhistas e cíveis 

A Companhia é parte de diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as 
contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída de recursos seja feita para 
liquidar a contingência/obrigação e uma estimativa razoável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de 
perda inclui a avaliação das evidências disponíveis, a hierarquia das leis, as jurisprudências disponíveis, as 
decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos 
advogados externos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em conta alterações nas circunstâncias, 
tais como prazo de prescrição aplicável, conclusões de inspeções fiscais ou exposições adicionais identificadas 
com base em novos assuntos ou decisões de tribunais. 

3.4. Créditos fiscais diferidos 

Os créditos fiscais de imposto de renda e contribuição social diferidos sobre prejuízos fiscais e bases negativas de 
contribuição social, que serão utilizados para a redução de carga tributária futura, são reconhecidos tomando 
por base estimativas de geração de lucros tributáveis da Companhia nos próximos exercícios conforme modelo 
do ativo financeiro. Essas estimativas são periodicamente revisadas, de modo que em eventuais alterações na 
perspectiva de geração de lucros tributáveis, estes créditos fiscais sejam reduzidos pelo montante que não seja 
realizável por meio de lucros futuros ou acrescidos por montante realizável. 

A compensação dos prejuízos fiscais acumulados fica restrita ao limite de 30% do lucro tributável gerado em 
determinado exercício fiscal. A Companhia não têm diferenças temporárias tributáveis ou planejamentos fiscais 
que poderiam parcialmente justificar o reconhecimento de imposto diferido ativo. 

4. Instrumentos financeiros 

4.1. Gerenciamento de riscos 

As atividades exercidas pela Companhia estão expostas a diversos riscos financeiros: risco de mercado (incluindo 
risco cambial, risco de taxa de juros e risco de inflação), risco de crédito e risco de liquidez. O Modelo de Gestão 
de Risco na Abengoa busca minimizar potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro do Grupo. A gestão 
de risco é controlada pelo Departamento Financeiro Corporativo que identifica e avalia os riscos financeiros com 
a colaboração direta dos segmentos corporativos do Grupo, quantificando os mesmos por projeto, área e 
sociedade. 

As normas internas de gestão proporcionam políticas escritas para a gestão de risco global, assim como para as 
áreas concretas como risco cambial, risco de crédito, risco de taxa de juros, risco de liquidez, emprego de 
instrumentos de cobertura e derivativos. 

Os principais riscos financeiros identificados no processo de gerenciamento de riscos são: 

a) Riscos de mercado 

É o risco de alterações em variáveis de mercado, tais como taxas de câmbio e taxas de juros. O objetivo do 
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições aos riscos de mercado, dentro de 
parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o retorno. 

• Risco cambial — Em 31 de dezembro de 2017, a Companhia não apresentava operações em moeda 
estrangeira, não sendo esperado nenhum efeito subsequente no resultado e patrimônio líquido relativo à 
variação cambial. 

• Risco de taxa de juros — Este risco surge principalmente dos passivos financeiros com taxas de juros 
variáveis. Em 31 de dezembro de 2017,0 perfil dos passivos financeiros relevantes remunerados por juros 
variáveis da Companhia era: 

31/12/2017 
Empréstimos e financiamentos — TJLP 35.010 
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• Risco de inflação - A receita da Companhia atuando no segmento de transmissão é atualizada anualmente 
por índices de inflação. Em caso de deflação, a concessionária terá suas receitas reduzidas. Em caso de 
repentino aumento da inflação a concessionária poderia não ter as suas receitas ajustadas tempestivamente e 
com isso incorrer em impactos nos resultados. 

b) Riscos de crédito 

É o risco de incorrer em perdas decorrentes do não cumprimento de obrigações contratuais por parte de 
terceiros. Neste sentido, as principais exposições ao risco de crédito na data das demonstrações financeiras estão 
relacionadas a seguir: 

• Caixa e equivalentes de caixa — Nota 5 

Para controlar o risco de crédito do caixa e equivalentes de caixa, a Companhia possui critérios que 
estabelecem que as contrapartes devam ser sempre instituições financeiras de 1a linha e divida pública de alto 
nível de qualificação de crédito assim como política estabelecida de limites máximos a investir ou contratar 
com revisão periódica dos mesmos. 

• Clientes e ativo financeiro da concessão — Notas 6 e 7 

A Administração entende que não há risco de crédito em relação aos seus clientes, pois o Contrato de Uso 
Sistema de Transmissão — CUST, celebrado entre a Companhia e o Operador Nacional do Sistema Elétrico — 
ONS, garante o recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos serviços prestados por meio do 
Contrato de Constituição de Garantia — CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. 

As principais vantagens desses mecanismos de proteção são: (i) riscos diluídos, pois todos os usuários pagam 
a todos os transmissores; (ii) as garantias financeiras são fornecidas individualmente pelos usuários; e (iii) 
negociações de pagamento são feitas diretamente entre transmissores e usuários. 

No caso de não pagamento, a Companhia, como agentes de transmissão, poderá solicitar ao ONS o 
acionamento centralizado da garantia bancária do usuário relativa ao CCG ou à CFB. 

A RAP de uma companhia de transmissão é recebida das companhias que utilizam sua infraestrutura por 
meio de tarifa de uso do sistema de transmissão - TUST. Essa tarifa resulta do rateio entre os usuários de 
transmissão de alguns valores específicos; (i) a RAP de todas as transmissoras; (ii) os serviços prestados pelo 
ONS; e (iii) os encargos regulatórios. 

O poder concedente delegou às geradoras, distribuidoras, consumidores livres, exportadores e importadores 
o pagamento mensal da RAP, que por ser garantida pelo arcabouço regulatório de transmissão, constitui-se 
em direito contratual incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro e deste modo o risco de crédito 
é baixo. 

c) Risco de liquidez 

É o risco da Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos 
financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A política de liquidez e de 
financiamento da Companhia, na qual se engloba e segue as diretrizes estabelecidas na Abengoa, tem como 
objetivo assegurar que a Companhia mantenha disponibilidade de recursos suficientes para cumprir com seus 
compromissos financeiros. 

As tabelas a seguir mostram em detalhes o prazo de vencimento dos principais passivos financeiros não 
derivativos detidos pela Companhia: 
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31/12/2017 
Até 3 
	

De 3 meses 	De 1 a 5 	Após 5 
meses 	a 1 ano 	anos 	anos 

	
Total 

Fornecedores 390 604 994 
Empréstimos e financiamentos 1.579 4.347 29.084 35.010 
Partes relacionadas 101 101 

2.070 4.347 29.688 36.105 

31/12/2016 

Fornecedores 
Empréstimos e financiamentos 
Partes relacionadas 

Até 3 
meses 

De 3 meses 
a 1 ano 

4.315 

4.424 

109 - 

De 1 a 5 
anos 

604 
28.742 

29.346 

Após 5 
anos Total 

3.127 
1.583 5.770 

. 

3.731 
40.410 

109 
4.710 5.770 44.250 

4.2. Análise de sensibilidade dos principais instrumentos financeiros 

A tabela de sensibilidade a seguir demonstra os impactos nos empréstimos e financiamentos que seriam gerados 
por mudanças nas variáveis de riscos indexados a Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP às quais a Companhia 
estará exposta para 31 de dezembro de 2018. 

A Administração entende que o cenário provável para a TJLP é de 7% conforme expectativa de mercado. 

Valor exposto Cenário 
31/12/2017 	provável 

      

Empréstimos e financiamentos - TJLP 
Efeito esperado no resultado do exercício e no patrimônio líquido 

Fonte: A TJLP utilizada foi a fixada pelo Conselho Monetário Nacional - CMN. 

 

35.010 	2.451 

 

   

2.451 

 

4.3. Estimativa do valor justo 

A Companhia aplica CPC 40/ IFRS 7 para instrumentos financeiros mensurados no balanço patrimonial pelo valor 
justo, o que requer divulgação das mensurações do valor justo pelo nível da seguinte hierarquia: 

• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos. 

• Nível 2 - Outras informações disponíveis, exceto preços cotados, incluídos no Nível 1, que são observáveis 
para o ativo ou passivo, diretamente (ou seja, como preços) ou indiretamente (ou seja, derivados dos preços). 

• Níypi - Premissas, para o ativo ou passivo, que não são baseadas em dados adotados no mercado (ou seja, 
inserções não observáveis). 

Ativos financeiros 	 Nível 	31/12/2017 	31/12/2016 „....,.. 
Caixa e equivalentes de caixa 2 19.170 17.072 
Depósitos vinculados 2 2.868 2.678 
Ativo financeiro da concessão 2 194.856 208.409 

A Administração da Companhia entende que os valores justos de seus ativos financeiros aproximam-se dos 
seus valores contábeis. 

-- 
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4.4. Gerenciamento do capital 

Os objetivos da Companhia ao administrar seu capital são os de salvaguardar a capacidade de continuidade da 
Companhia para oferecer retorno aos acionistas e benefícios às outras partes interessadas, além de manter uma 
estrutura de capital ideal. 

A Companhia monitora o capital com base no nível de endividamento, bem como nos compromissos previstos 
nos contratos de empréstimos assinados. O nível de endividamento da Companhia é medido pelo montante 
total dos empréstimos menos o caixa e equivalentes de caixa e dividido por seu patrimônio líquido. A 
Administração também monitora o nível de dividendos para os acionistas. 

O índice de endividamento em 31 de dezembro é o seguinte: 

31/12/2017 31/12/2016 
Dívida bancária 35.010 40.410 
Caixa e equivalentes de caixa (19.170) (17.072) 
Dívida líquida (a) 15.840 23.338 
Patrimônio líquido (b) 178.577 180.623 
Índice de endividamento líquido (a/b) 0,09 0,13 

4.5. Instrumentos financeiros por categoria 

Ativos financeiros 

31/12/2017 

Empréstimos 
e recebíveis 

31/12/2016 
Valor justo 

por meio do 
resultado 

Valor justo 
por meio do 

resultado 
Empréstimos 
e recebíveis 

Caixa e equivalentes de caixa 19.170 - 17.072 - 
Depósitos vinculados 2.868 - 2.678 - 
Clientes - 2.591 - 2.550 
Partes relacionadas 418 - - 
Ativo financeiro da concessão - 194.856 , — -------- - 208.409 

22.038 197.865 210.959 19.750 

Passivos financeiros 

31/12/2017 31/12/2016 
Outros passivos 

financeiros 
Outros passivos 

financeiros 

Fornecedores 994 3.731 
Empréstimos e financiamentos 35.010 40.410 
Partes relacionadas 101 109 

36.105 44.250 

5. Caixa e equivalentes de caixa 

31/12/2017 31/12/2016 
Recursos em conta corrente 8.454 2.287 
Certificados de depósitos bancários — CDB (*) 10.716 14.785 

19.170 17.072 

(*) Referem-se a aplicações financeiras indexadas pelo CDI. Essas aplicações são de curto prazo, de alta 
liquidez, que são prontamente conversíveis em montante conhecido de caixa, com compromisso de 
recompra pelas instituições financeiras, e estão sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

6. Clientes 

31/12/2017 	31/12/2016 
Concessionárias e permissionárias 2.591 

 

2.550 

    

2.591 	2.550 

31/12/2017 31/12/2016 
A vencer 2.160 2.238 
Vencidos até 90 dias 78 72 
Vencidos a mais de 90 dias (i) 353 240 

2.591 2.550 

(i) 	O saldo refere-se aos clientes que entraram com processos administrativos junto ao ONS contestando a 
porcentagem cobrada no serviço de transmissão. 

A Administração entende que não é necessário o reconhecimento de provisão para créditos de liquidação 
duvidosa em relação aos seus clientes, pois o CUST celebrando entre a Companhia e o ONS garante o 
recebimento dos valores devidos pelos usuários pelos serviços prestados por meio do Contrato de Constituição 
de Garantia — CCG e da Carta de Fiança Bancária - CFB. 

7. Tributos 

a) A recuperar 

Circulante 

31/12/2017 31/12/2016 

Imposto de renda — IRPJ e contribuição social - CSLL 2.126 1.691 
Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 653 478 
Programa de Integração Social — PIS 119 657 
Contribuição para financiamento da Seguridade Social — COFINS 25 177 
PIS e COFINS s/ AIS (i) 1.790 1.853 
Outros tributos a recuperar 558 7 

5.271 4.863 

Não circulante 
PIS e COFINS s/ AIS (i) 4.510 5.455 

4.510 5.455 

(i) Referem-se substancialmente a créditos de PIS e COFINS sobre o ativo anteriormente classificado como 
imobilizado em serviço, oriundos de aquisições de máquinas e equipamentos, excluindo as despesas com 
pessoal, administrativas e tributos incidentes sobre o custo de aquisição, calculados a aliquota de 1,65% para 
o PIS e 7,6% para a COFINS. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

b) A recolher 

Circulante 

31/12/2017 31/12/2016 

IRPJ e CSLL — parcelamento (i) 108 16 
Outros tributos a recolher 43 24 

151 40 

Não circulante 
IRPJ e CSLL — parcelamento (i) 270 314 

270 314 

(i) A ATE IV aderiu ao Programa Especial de Regularização Tributária — PERT junto à Secretaria da Receita Federal 
do Brasil e à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, nos termos da Lei N° 13.496 de 24 de outubro de 2017, 
e substituiu o parcelamento de débitos de IRPJ e CSLL existente em 2016 no montante de R$480 (incluindo 
juros e multas). A Empresa pagou de entrada 7,5% da dívida equivalente a R$22 e teve redução de 80% dos 
juros e 40% da multa. O saldo remanescente de R$378 será pago em 42 parcelas. 

8. Ativo financeiro da concessão 

31/12/2017 31/12/2016 

A ser recebido na operação 149.691 164.322 

A ser recebido por indenização 45.165 44.087 

194.856 208.409 

Circulante 15.572 15.807 
Não circulante 179.284 192.602 

194.856 208.409 -- 

A Companhia apresentava um ativo financeiro no montante de R$194.856 em 31 de dezembro de 2017 
(R$208.409 em 31 de dezembro de 2016), representando o valor atual dos pagamentos mínimos anuais 
garantidos a serem recebidos do Poder Concedente. Em 31 de dezembro de 2017, os juros e as atualizações 
monetárias incorridos no exercício foram de R$2.345 (R$19.243 em 31 de dezembro de 2016), registrados como 
receita de remuneração do ativo financeiro. 

A taxa utilizada pela Companhia para remunerar o saldo de recebíveis de concessão de serviços, incluindo saldo 
de indenização, reflete o custo de oportunidade de um investidor à época da tomada de decisão de investir nos 
ativos de transmissão, tendo sido apurada por meio da metodologia do "Capital Asset Pricing Model — CAPM", 
cuja composição observou os valores à época da realização do investimento. 

A seguir a movimentação do ativo financeiro da Companhia no exercício: 

Linha de transmissão  
Bateias (PR) — Curitiba (PR) 
Canoinhas (SC) — São Mateus do Sul (PR) 

Juros e 
atualização 

TIR (*) 31/12/2016 	monetária Recebimentos 31/12/2017  — 
2,32% 	208.409 	2.345 	(15.898) 	194.856 

(*) Refere-se à TIR anual média ponderada para remunerar os saldos de recebíveis das concessões de serviços. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Acordo de concessão de serviços 

A seguir estão descritas as principais características do Contrato de Concessão do serviço público de transmissão 
para construção, operação e manutenção das instalações de transmissão (Nota 1): 

• Receita Anual Permitida - RAP - A prestação do serviço público de transmissão dar-se-á mediante o 
pagamento à transmissora da RAP a ser auferida, a partir da data de disponibilização para operação 
comercial das instalações de transmissão. A RAP é reajustada anualmente pelo índice de Preço ao 
Consumidor Amplo - IPCA. 

• Faturamento da receita de operação, manutenção e construção - Pela disponibilização das instalações de 
transmissão para operação comercial, a transmissora terá direito, ao faturamento anual de operação, 
manutenção e construção, reajustado e revisado anualmente. 

Parcela variável - A receita de operação, manutenção e construção estará sujeita a desconto, mediante 
redução em base mensal, refletindo a condição de disponibilidade das instalações de transmissão, conforme 
metodologia disposta no Contrato de Prestação de Serviços de Transmissão - CPST. A parcela referente ao 
desconto anual por indisponibilidade não poderá ultrapassar 12,5% da RAP de operação, manutenção e 
construção da transmissora, relativa ao exercício contínuo de 12 meses anteriores ao mês da ocorrência da 
indisponibilidade, inclusive este mês. Caso seja ultrapassado o limite supracitado, a transmissora estará sujeita 
à penalidade de multa, aplicada pela ANEEL nos termos da Resolução n°318/98, no valor máximo por 
infração incorrida de 2% do valor do faturamento anual de operação, manutenção e construção dos últimos 
12 meses anteriores à lavratura do auto de infração. 

• Ativo financeiro indenizável - Extinção da concessão e Reversão de Bens Vinculados ao Serviço Público de 
Energia Elétrica - o advento do termo final do contrato de concessão determina, de pleno direito, a extinção 
da concessão, facultando-se à ANEEL, a seu exclusivo critério, prorrogar o referido contrato até a assunção de 
uma nova transmissora. A extinção da concessão determinará de pleno direito, a reversão, ao Poder 
Concedente dos bens vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos e às avaliações, bem como à 
determinação do montante da indenização devida à transmissora, observados os valores e as datas de sua 
incorporação ao sistema elétrico. 

O valor da indenização dos bens reversíveis será aquele resultante de inventário realizado pela ANEEL ou por 
preposto especialmente designado, e seu pagamento será realizado com os recursos da Reserva Global de 
Reversão - RGR, na forma do artigo 33 do Decreto n° 41.019/57, Regulamento dos Serviços de Energia 
Elétrica, e do artigo 4° da Lei n° 5.655/71, alterado pelo artigo 9° da Lei n° 8.631/93, depois de finalizado o 
processo administrativo e esgotados todos os prazos e instâncias de recursos, em uma parcela, corrigida 
monetariamente até a data de pagamento. A Companhia não é obrigada a remunerar o Poder Concedente 
pela concessão da linha de transmissão de energia por meio de investimentos adicionais quando da reversão 
dos bens vinculados ao serviço público de energia elétrica. A Administração entende que a melhor estimativa 
para o valor de indenização é o valor residual do ativo imobilizado. 

• Renovação ou rescisão - A critério exclusivo da ANEEL e para assegurar a continuidade e qualidade do serviço 
público, o prazo da concessão poderá ser prorrogado por no máximo, igual exercício, de acordo com o que 
dispõe o parágrafo 3° do artigo 4° da Lei n° 9.074/95, mediante requerimento da transmissora. A eventual 
prorrogação do prazo da concessão estará subordinada ao interesse público e à revisão das condições 
estipuladas no contrato de concessão. 

• Aspectos ambientais - A transmissora deverá construir, operar e manter as instalações de transmissão, 
observando a legislação e os requisitos ambientais aplicáveis, adotando todas as providências necessárias com 
o órgão responsável para obtenção de licenciamentos, por sua conta e risco, e cumprir todas as suas 
exigências. Independentemente de outras exigências do órgão licenciador ambiental, a transmissora deverá 
implementar medidas compensatórias, na forma prescrita no artigo 36 da Lei n° 9.985/00, que trata de 
"reparação de danos ambientais causados pela destruição de florestas e outros ecossistemas", a serem 
detalhadas na apresentação do Projeto Básico Ambiental, de sua responsabilidade, junto ao órgão 
competente, submetendo-se, ainda, às exigências dos órgãos ambientais dos Estados onde serão implantadas 
as linhas de transmissão. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

■ Descump_rimento de penalidades - Nos casos de descumprimento das penalidades impostas por infração, ou 
notificação ou determinação da ANEEL e dos procedimentos de rede, para regularizar a prestação de 
serviços, poderá ser decretada a caducidade da concessão, na forma estabelecida na lei e no contrato de 
concessão, sem prejuízo da apuração das responsabilidades da transmissora perante o Poder Concedente, a 
ANEEL e os usuários e terceiros, e das indenizações cabíveis. Alternativamente à declaração de caducidade, 
poderá a ANEEL propor a desapropriação do bloco de ações de controle da transmissora e levá-lo a leilão 
público. 

O valor mínimo definido para o leilão será o montante líquido da indenização que seria devida no caso da 
caducidade. Aos controladores será transferido do montante apurado, o valor equivalente às suas respectivas 
participações. 

Estrutura de formação da RAP 

A Companhia detentora da concessão da linha de transmissão de energia é remunerada pela disponibilidade de 
suas instalações de transmissão, integrantes da Rede Básica e da Rede Básica de Fronteira, não estando vinculada 
à carga de energia elétrica transmitida, mas, sim, ao valor homologado pela ANEEL quando da outorga do 
contrato de concessão. 

9. Partes relacionadas 

a) Transações e saldos 
31/12/2017 	 31/12/2016 

Contas 
a 

receber 

Contas 
a 

pagar 

Custo 	Contas 
de 	a 

serviços 	receber 

Contas 
a 

pagar 

Custo 
de 

serviços 
Omega Brasil Operação e Manutenção S.A (i) - 101 (1.540) 109 (1.138) 
ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A. (ii) 89 - - 	- - 
ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia S.A. (ii) 171 - - - - 
ATE VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia S.A. (ii) 124 
ATE VIII Transmissora de Energia S.A. (ii) 34 - - - - __,... 

418 101 (1.540) 109 (1.138) 

(i) Refere-se aos serviços de operação e manutenção das instalações de transmissão da Companhia. 

(ii) Refere-se a reembolso de gastos com seguros. 

As transações com partes relacionadas são decorrentes de operações normais da Companhia, não se 
constituindo como empréstimos ou transações não usuais. 

b) Remuneração do pessoal-chave da Administração 

O pessoal-chave da Administração inclui os diretores. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da 
Administração, por seus serviços, está apresentada a seguir: 

31/12/2017 31/12/2016 
Salários 768 603 
Encargos sociais 380 278 
Benefícios 61 45 

1.209 926 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

10. Depósitos vinculados 

Referem-se às contas reservas atreladas ao empréstimo captado junto ao BNDES (Nota 13.2 c). 

11. Imposto de renda e contribuição social diferidos 

a) Imposto de renda e contribuição social diferidos ativos apresentados no balanço patrimonial 

31/12/2017 31/12/2016 

IRPJ e CSLL sobre diferenças temporárias, líquidas (584) (1.525) 
IRPJ e CSLL sobre prejuízos fiscais e base negativa 4.477 4.477 

3.893 2.952 

b) Reconciliação das despesas de imposto de renda e contribuição social 

31/12/2017 31/12/2016 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social (2.986) 4.395 
Alíquota nominal 34% 34% 
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas da legislação 1.015 (1.494) 
Adições decorrentes do ativo financeiro 1.758 4.840 
Exclusões decorrentes do ativo financeiro (1.758) (4.840) 
Outras adições e exclusões (75) 
Adições temporárias para cálculo da alíquota efetiva - (583) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos reconhecidos no resultado 940 (2.077) 

12. Fornecedores 

31/12/2017 31/12/2016 
Serviços 624 3.636 
Outros 370 95 

994  3.731 

Circulante 390 3.127 
Não circulante (i) 604 604 

994 3.731 

(i) 	Referem-se serviços prestados por fornecedores os quais estão sendo discutidos em juízo (Nota 14b). Por 
este motivo, o referido saldo está apresentado no passivo não circulante até que haja a conclusão do 
processo. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

13. Empréstimos e financiamentos 

13.1. Composição e vencimentos 

31/12/2017 	 31/12/2016 
Agente 	 Taxa 	 Empréstimo 	 Não 	 Não 
financeiro 	Modalidade 	de juros 	Vencimento  Moeda 	liberado 	Circulante  Circulante 	Total 	Circulante circulante 	Total 

Abertura de 	TJLP + BNDES 	 15/12/2023 R$ 	 80.101 	5.926 29.084 35.010 	5.898 34.512 40.410 crédito 	2,49% aa 

5.926 29.084 35.010 	5.898 34.512 40.410 

Em 15 de janeiro de 2011, foi assinado contrato de financiamento com o BNDES no valor de R$80.101 divididos em dois subcréditos: 

• Subcrédito "A"; R$79.101, destinados à aquisição de máquinas e equipamentos nacionais, à execução de obras civis e aos demais itens necessários à implantação do 
projeto; 

• Subcrédito "13"; R$1.000, destinados a investimentos sociais no entorno do projeto, não contemplados nos licenciamentos ambientais e/ou nos programas 
socioambientais do Projeto Básico Ambiental para a implantação do projeto. 

O crédito foi destinado à implantação e operação do sistema de transmissão localizado nos Estados de Santa Catarina e Paraná, composto pelas Linhas de Transmissão 
Bateias-Curitiba, com 37 km de extensão em 525 kV, e Canoinhas Mateus, com 48 km de extensão em 230 kV, bem como as entradas de linha nas respectivas 
subestações associadas. Adicionalmente, o projeto previa investimentos sociais não contemplados nas condicionantes do processo de licenciamento ambiental. 

As parcelas de longo prazo têm vencimento nos seguintes anos: 

2019 	2020 	2021 	2022 	2023 	Total  

BNDES 
	

5.812 	5.812 	5.812 	5.812 	5.836 	29.084 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

13.2. Garantias concedidas 

a) Cessão fiduciária 

A ATE IV cedeu fiduciariamente, em favor do BNDES, em caráter irrevogável e irretratável, a partir de 15 de 
janeiro de 2011, data da assinatura do contrato de financiamento mediante Abertura de Crédito n° 
09.2.0308.1, e até o final da liquidação de todas as obrigações nele assumidas pela Companhia, 
compreendendo, mas não se limitando a: 

• O direito de receber todos e quaisquer valores que, efetiva ou potencialmente, sejam ou venham a se tornar 
exigíveis e pendentes de pagamento pelo Poder Concedente a ATE IV, incluído o direito de receber todas as 
indenizações pela extinção da concessão outorgada nos termos do Contrato de Concessão n° 008/2007 - 
ANEEL e seus posteriores aditivos; 

• Os direitos creditórios da ATE IV, provenientes da prestação de serviços de transmissão de energia elétrica, 
previstos no Contrato de Concessão n° 008/2007 - ANEEL e no Contrato de Prestação de Serviços de 
Transmissão n° 008/2008 e respectivos aditivos; 

• O direito da ATE IV de transmitir energia elétrica; e 

• Todos os demais direitos, corpóreos ou incorpóreos, potenciais ou não, da ATE IV que possam ser objeto de 
cessão fiduciária de acordo com as normas legais e regulamentares aplicáveis, decorrentes da concessão. 

b) Penhor de ações 

As intervenientes Abengoa Concessões Brasil Holding S.A.- Em recuperação judicial e Abengoa Construção Brasil 
Ltda. — Em recuperação judicial deram ao BNDES, em penhor, em caráter irrevogável e irretratável, a partir da 
assinatura do contrato e até o final da liquidação de todas as obrigações nele assumidas pela ATE IV, a 
totalidade das ações de emissão da ATE IV de suas titularidades. 

c) Contas Reserva 

• Conta Reserva do Serviço da Dívida, com recursos no valor equivalente a 3 vezes o valor da última prestação 
mensal vencida do serviço da dívida, incluindo pagamentos de principal, juros e demais acessórios da dívida 
decorrente do Contrato de Financiamento. 

• Conta Reserva de O&M, com recursos equivalente a 3 (três) vezes o último pagamento vencido do contrato 
de O&M. 

13.3. Cláusulas restritivas ("covenants") 

Os principais "covenants" da Companhia estão descritos abaixo: 

• Manter em conta reserva pelo menos 3serviços de dívida e 3 meses de pagamento de contrato O&M; 

• Em caso de mudança do responsável pela operação das linhas de transmissão de energia elétrica, a 
Companhia deverá apresentar ao BNDES Contrato de O&M em termos satisfatórios, firmado com 
Companhia de reconhecida capacidade técnica; 

• Manter o índice de Cobertura da Divida - ICD mínimo de 1,3x; 

• Não distribuir sem autorização do BNDES dividendos ou pagamento de juros sobre capital próprio cujo 
valor, isolado ou conjuntamente, exceda o valor do dividendo mínimo obrigatório. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

14. Provisões 

31/12/2017 31/12/2016 

Ambientais 659 660 
Fundiário 5.070 3.540 

5.729 4.200 

Circulante 659 1.874 
Não circulante 5.070 2.326 

— 5.729 4.200 

Provisões ambientais 

Referem-se a provisão de contratação de serviços para atendimento às condicionantes do licenciamento 
ambiental. Entre os principais destacam-se programas de fauna, educação ambiental, comunicação social, 
diagnóstico socio ambiental, gestão ambiental, reposição florestal, compensação ambiental, dentre outros. 

Fundiário 

Correspondem aos valores relacionados à liberação de faixa de servidão da linha de transmissão (indenizações, 
perícias, processos judiciais, dentre outros). 

a) Movimentação das provisões 

Ambientais Fundiário Total 
Em 31 de dezembro de 2015 660 2.366 3.026 
Adições 1.568 1.568 
Baixas/ pagamentos (394) (394) 
Em 31 de dezembro de 2016 660 3.540 4.200 
Adições 3.873 3.873 
Baixas/ pagamentos (1) (2.343) (2.344) 
Em 31 de dezembro de 2017 659 5.070 5.729 

b) Passivos contingentes 

A Companhia possui processos judiciais com riscos de perda classificados como possíveis, com base na avaliação 
de seus assessores jurídicos externos, para as quais não há provisão constituída em 31 de dezembro de 2017 e 
2016, em conformidade com o CPC 25— Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes. 

31/12/2017 	31/12/2016 
Cível (i) 
Tributário (ii) 

 

12.042 
2.279 

2.279 

1.656 

 

13.698 

(i) Referem-se ações de cobrança e indenizatorias movidas por fornecedores onde são pleiteados valores retidos 
sobre os serviços prestados e multas, decorrentes de descumprimento contratual. Em março de 2017, as ações 
foram extintas e os autos arquivados. 

(ii) Refere-se a uma execução fiscal para cobrança de débitos consubstanciados em certidões de dívidas ativas. 
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ABENGOA 
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O departamento jurídico da Companhia mantém acompanhamento constante dos mesmos. Não é esperado 
nenhum desembolso relevante resultante dos passivos contingentes. 

15. Encargos setoriais 

31/12/2017 31/12/2016 

Reserva Global de Reversão - RGR 543 543 
Pesquisa e Desenvolvimento - P&D 507 435 
Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica - TFSEE 86 86 

1.136 1.064 

Reserva Global de Reversão — RGR 

A contribuição para a formação da RGR é de responsabilidade das Empresas Concessionárias do Serviço Público 
de Energia Elétrica, mediante uma quota denominada Reversão e Encampação de Serviços de Energia Elétrica, de 
até 2,5% do valor dos investimentos dos concessionários e permissionários, limitado a 3% da receita anual. O 
valor da quota é computado como componente do custo do serviço das concessionárias. 

Pesquisa e desenvolvimento - P&D 

As concessionárias de energia elétrica estão obrigadas a aplicar, anualmente, o montante de, no mínimo, 1% de 
sua receita operacional líquida ajustada, em pesquisa e desenvolvimento do setor elétrico, nos termos da Lei n° 
9.991, de 24 de julho de 2000. 

Os recursos do P&D têm a finalidade de custear os estudos e pesquisas de planejamento da expansão do sistema 
energético, bem como os de inventário e de viabilidade necessários ao aproveitamento dos potenciais 
hidrelétricos. Atendendo determinação dos citados dispositivos legais, em contrapartida aos lançamentos 
registrados no passivo, as concessionárias contabilizam no resultado, em pesquisa e desenvolvimento, como 
dedução da receita operacional. 

Taxa de fiscalização de serviços de Energia Elétrica - TFSEE 

A Taxa de Fiscalização de Serviços de Energia Elétrica — TFSEE foi criada, pela Lei 9.427, de 26 de dezembro de 
1996, e regulamentada pelo Decreto 2.410, de 28 de novembro de 1997, com a finalidade de constituir a 
receita da Agência Nacional de Energia Elétrica cobertura das suas despesas administrativas e operacionais. 

A TFSEE equivale a 0,5% do valor econômico agregado pelo concessionário, permissionário ou autorizado, 
inclusive no caso de produção independente e autoprodução, na exploração de serviços e instalações de energia 
elétrica. A TFSEE é devida desde 10  de janeiro de 1997, sendo fixada anualmente pela ANEEL e paga em doze 
cotas mensais. 

16. PIS e COFINS diferidos 

Refletem os efeitos fiscais diferidos do PIS e da COFINS na aplicação dos procedimentos contábeis relacionados à 
interpretação técnica ICPC 01 (R1) - Contratos de Concessão. 
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ABENGOA 
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17. Patrimônio líquido 

17.1. Capital social 

O capital social em 31 de dezembro de 2017 e 2016 é representado por 189.327.698 ações ordinárias, 
nominativas e sem valor nominal, assim distribuídas: 

Quantidade Participação 

Abengoa Construção Brasil Ltda. — Em recuperação judicial 144.764.697 76,43 
Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. — Em recuperação judicial 1 0,00 
Comparlia Espariola de Financiación dei Desarrollo, COFIDES, S.A. (*) 44.623.000 23,57 

189.327.698 100,00 

(*) Em 2 de fevereiro de 2012, a Abengoa Concessões firmou um contrato de venda de parte das ações da 
ATE IV junto a COFIDES, no valor total de R$44.623. A a COFIDES detém participação acionária na ATE IV 
de 23,57% com opção de compra e venda para a Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. — Em 
recuperação judicial. 

17.2. Reservas de lucros 

a) Reserva legal 

Constituída pela destinação de 5% do lucro líquido do exercício social, limitada a 20% do capital social, em 
atendimento à legislação societária brasileira em vigor. 

b) Reserva de retenção de lucros 

Refere-se à retenção do saldo remanescente de lucros acumulados. Os administradores efetuarão a proposta 
sobre a destinação deste saldo em Assembleia Geral. 

17.3. Resultado por ação 

31/12/2017 31/12/2016 

Número de ações ordinárias em circulação no início do exercício (milhares) 189.328 189.328 
Número de ações ordinárias em circulação ao término do exercício (milhares) 189.328 189.328 
Resultado líquido exercício findo em 31 de dezembro (2.046) 2.318 
Número médio ponderado das ações ordinárias no exercício (milhares) 189.328 189.328 
Resultado básico e diluído por ação (0,011) 0,012 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

18. Receita 

31/12/2017 31/12/2016 
Receita bruta: 
Remuneração do ativo financeiro da concessão 2.345 19.243 
Receita de operação e manutenção 5.585 5.387 
Outras receitas 74 336 

8.004 24.966 
Deduções da receita: 
Impostos sobre serviços (PIS e COFINS) (622) (3.535) 
Encargos do setor (748) (786) 
Parcela variável (810) (1.416) 

(2.180) (5.737) 
Receita líquida 5.824 19.229 

19. Custos e despesas por natureza 

31/12/2017 31/12/2016 
Pessoal 2.546 3.002 

Serviços de terceiros 2.321 3.989 
Provisão (reversão) para contigências 1.530 1.568 
Impostos e taxas (22) 1.782 
Seguros 117 112 
Outras despesas 257 1.429 

6.749 11.882 
Classificação: 
Custo de serviços prestados 3.297 2.965 
Despesas gerais e administrativas 3.452 8.917 

6.749 11.882 

20. Resultado financeiro 

31/12/2017 31/12/2016 
Receitas financeiras: 
Rendimentos de aplicações financeiras 1.437 1.503 
Atualizações monetárias 267 25 

1.704 1.528 

Despesas financeiras: 
Juros sobre empréstimos e financiamentos (3.524) (4.174) 
Juros e multas (236) (302) 
Despesas bancárias (5) (4) 

(3.765) (4.480) 
Resultado financeiro (2.061) (2.952) 

32 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4789



ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

21. Compromissos assumidos 

21.1. Operação e manutenção 

As atividades relacionadas à operação e manutenção da linha de transmissão são realizadas pela parte 
relacionada Omega Brasil Operação e Manutenção S.A., através de contrato firmado em 12 de junho de 2009. O 
valor dos serviços rotineiros e dos serviços emergenciais a ser pago é de R$1.197 por ano, conforme aditivo 
firmado em 1° de julho de 2015, com vigência até 1° de maio de 2020. 

21.2. Aspectos ambientais 

A política nacional do meio ambiente determina que o funcionamento regular de atividades consideradas efetiva 
ou potencialmente poluidoras, ou que, de qualquer forma, causem degradação do meio ambiente, está 
condicionado ao prévio licenciamento ambiental. 

A Companhia, em consonância com as determinações legais vigentes, busca o atendimento na íntegra, a todos 
os comandos necessários à perfeita execução do objeto de sua concessão, por meio da obtenção de todas as 
licenças ambientais necessárias para a condução das atividades de instalação, operação e manutenção da linha 
de transmissão. O conceito de sustentabilidade empresarial, baseado na gestão dos aspectos econômico, social e 
ambiental, vem sendo adotado e por consequência, ensejou o desenvolvimento de um Sistema de Gestão 
Ambiental - SGA. O SGA foi construído com base em uma política ambiental única, sendo calcado nas normas 
ABNT - ISO 14001:2004 e ABNT - ISO 14031:2004. O SGA é um processo ininterrupto, participativo e 
transversal, que atinge diversas áreas da Companhia. 

A Política Ambiental, documento central do SGA, representa os compromissos socioambientais adotados. Entre 
eles destacam-se: (i) o cumprimento de requisitos legais; (ii) a minimização dos riscos ambientais; (iii) a prevenção 
da poluição; (iv) a preservação dos recursos naturais; (v) o desenvolvimento sustentável; (vi) o atendimento às 
necessidades e expectativas de suas partes interessadas; (vii) a transmissão desses mesmos valores aos seus 
parceiros e fornecedores. 

A seguir tabela detalhada das licenças ambientais expedidas à Companhia até a data de aprovação dessas 
demonstrações financeiras: 

Data de 
Empreendimento Órgão ambiental Iip_o_deiicensa emissão Vencimento 
LT 230 kV Canoinhas - São Mateus LO 1.047/2011 01/09/2011 IBAMA 01/09/2017(*) 

Instituto Ambiental 
SE Bateias - SE Curitiba do Paraná - IAP LO 21.959/2016 16/05/2016 13/05/2020 

(*) Foi solicitada ao IBAMA a renovação da LO 1.047/2011 em 10 de abril de 2017 referente ao processo 
02001.001701/2007-66. Conforme Art. 18 da Resolução CONAMA n° 237/1997, a renovação da Licença de 
Operação - LO de uma atividade ou empreendimento deverá ser requerida com antecedência mínima de 120 dias da 
expiração de seu prazo de validade, fixado na respectiva licença, ficando este automaticamente prorrogado até a 
manifestação definitiva do órgão ambiental competente. 

Compensação ambiental 

Compensação ambiental é um termo de compromisso assumido pelo empreendedor com o órgão Ambiental 
licenciador cujo objeto é a fixação das medidas compensatórias decorrentes do processo de licenciamento 
ambiental cuja aplicação obedece à legislação correspondente. 

A Lei n° 9.985/00, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza, através de seu 
artigo 36, impõe ao empreendedor a obrigatoriedade de apoiar a implantação e manutenção de unidade de 
conservação da Companhia de proteção integral, quando, durante o processo de licenciamento e com 
fundamento em EIA/RIMA, um empreendimento for considerado como de significativo impacto ambiental. 
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ABENGOA 
ATE IV São Mateus Transmissora de Energia S.A. 

Empreendimento 	 Compensação  ambiental 	 - 
LT 230 kV Canoinhas - São Mateus 	Não aplicável. 

Concluída através do TQCA N° 04/2011 (SID N° 07.768.594-4) em 1T 230kv Curitiba - Bateias 
30/08/2011 emitida pelo Instituto Ambiental do Paraná - IAP. 

22. Seguros 

A Companhia adota a política de contratar cobertura de seguros para os bens sujeitos a riscos por montantes 
considerados pela Administração como suficientes para cobrir eventuais sinistros, considerando a natureza de 
sua atividade. As premissas de riscos adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo da auditoria, 
consequentemente, não foram examinadas pelos nossos auditores independentes. 

,,Sffluradora Ramo - Apólice n° Vigência Valor 
Tokio Marine 
Sompo 

Riscos operacionais (*) 

Responsabilidade civil (*) 
960 0000001357 
80.001.807 

Dez/2017 a Dez/2018 
Dez/2017 a Dez/2018 

87.100 
10.000 

(*) 	A referida apólice inclui a Companhia e as seguintes partes relacionadas: ATE V Londrina Transmissora de 
Energia S.A., ATE VI Campos Novos Transmissora de Energia e ATE VII Foz do Iguaçu Transmissora de Energia 
S.A. e ATE VIII Transmissora de Energia S.A. 
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ATE V Londrina Transmissora de Energia S.A. 

Índice das demonstrações financeiras 

Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações financeiras 
Balanço patrimonial 
Demonstração do resultado do exercício 
Demonstração do resultado abrangente 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido 
Demonstração dos fluxos de caixa 
Notas explicativas da Administração às demonstrações financeiras 

1 
5 
6 
7 
8 
9 

1 Informações gerais 10 
2 Resumo das principais políticas contábeis 11 
3 Estimativas e julgamentos contábeis críticos 17 
4 Instrumentos financeiros 18 
5 Caixa e equivalentes de caixa 21 
6 Clientes 22 
7 Partes relacionadas 22 
8 Tributos 23 
9 Ativo financeiro da concessão 24 
10 Depósitos vinculados 26 
11 Impostos de renda e contribuição social correntes e diferidos 26 
12 Empréstimos e financiamentos 27 
13 Provisões 29 
14 Encargos setoriais 30 
15 PIS e COFINS diferidos 31 
16 Patrimônio Líquido 31 
17 Receita líquida 31 
18 Custos e despesas por natureza 32 
19 Resultado financeiro 32 
20 Compromissos assumidos 32 
21 Seguros 33 

C
S

A
T

C
A

P
20

19
10

21
08

A

Autenticado digitalmente por JOAO PAULO VIEIRA DA SILVA em 21/10/2019 00:00:00.
Documento Nº: 752017.3376730-4814 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar

INFRAERO

CENTRO

 D
E

 S
E

R
V

IÇ
O

S A D MINISTR
A

T
IV

O
S

 E
 T

É

CNICOS

4793



EY 
Building a better 
working world 

Centro Empresarial PB 370 
Praia de Botafogo, 370 
5' ao 100  andar - Botafogo 
22250-040 - Rio de Janeiro - RJ - Brasil 

Tel: (5521) 3263-7000 
ey.com.br  

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras 

Aos Administradores e Acionistas da 
ATE V - Londrina Transmissora de Energia S.A. 
Rio de Janeiro - RJ 

Opinião 

Examinamos as demonstrações financeiras da ATE V - Londrina Transmissora de Energia S.A. 
("Companhia"), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2017 e as 
respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas 
explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 

Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da ATE V - Londrina Transmissora 
de Energia S.A. em 31 de dezembro de 2017, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as 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 do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras". Somos independentes em 
relação à Companhia, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética 
Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e 
cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a 
evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 
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EY 
Building a better 
working world 

Ênfase - Recuperação judicial dos acionistas 

Chamamos atenção para a Nota Explicativa 1 às demonstrações financeiras, que descreve que os 
dois acionistas da Companhia, Abengoa Concessões Brasil Holding S.A. - Em Recuperação Judicial 
("Abengoa Concessões") e Abengoa Construção Brasil Ltda. - Em Recuperação Judicial ("Abengoa 
Construção"), entraram com pedido de Recuperação Judicial, na justiça brasileira, em conjunto com a 
empresa ligada Abengoa Greenfield Brasil Holding S.A. - Em Recuperação Judicial ("Abengoa 
Greenfield"), nos termos da Lei n° 11.101/05, que foi deferido pelo Juiz da 6 Vara Empresarial de 
Justiça do Rio de Janeiro em 23 de fevereiro de 2016. Os possíveis efeitos sobre as operações da 
Abengoa Concessões, Abengoa Construção e a parte relacionada anteriormente mencionada e, caso 
haja, sobre a Companhia, ainda não foram mensurados até a presente data, tendo em vista a 
dependência do resultado de sua execução, conforme descrito na referida nota. 

Também, chamamos a atenção para a Nota Explicativa 13.2, que descreve que os dois acionistas da 
Companhia, Abengoa Concessões e Abengoa Construção concederam a totalidade das ações da 
Companhia, de suas titularidades, em garantia ao empréstimo junto ao Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social ("BNDES"). Nossa opinião não contém ressalva relacionada a 
esses assuntos. 

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras 

A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. 

Na elaboração das demonstrações financeiras, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade de a Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar 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 supervisão 
do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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EY 
Building a better 
working world 

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 

Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas em 
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e 
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e 
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As 
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, 
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões 
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações financeiras. 

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, 
exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além 
disso: 

• Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de 
auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de 
burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais. 

• Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos 
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas não com o objetivo de 
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia. 

• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas 
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. 

• Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de continuidade 
operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em 
relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade 
de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza relevante, 
devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras ou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações forem 
inadequadas. Nossas conclusões estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a 
data de nosso relatório. Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não 
mais se manter em continuidade operacional. 

• Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive 
as divulgações e se as demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e 
os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
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Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do 
alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as 
eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 

Ri de Janeiro, 14 de março de 2018. 

Fernando Alberto S. de Magalhães 
Contador CRC-1SP133169/0-0 
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