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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO
Senhores Acionistas: Em cumprimento às normas legais e estatutárias, submetemos à apreciação de V.Sas. o balanço patrimonial e demais demonstrações financeiras, relativas ao exercício findo em 
31 de dezembro de 2018. As notas explicativas encontram-se disponíveis na sede da Sociedade e podem ser acessadas através do QRCode ao lado.
Permanecemos ao inteiro dispor de V.Sas. para quaisquer esclarecimentos que eventualmente possam ser necessários. São Paulo, 23 de abril de 2019.   A Administração

 Nota
Ativo Explicativa 2018 2017      
Circulante  298.319 184.334
 Impostos e contribuições a recuperar 3 30 73
 Dividendos a receber 4 298.289 184.261

Não circulante  2.103.966 1.581.929
 Aplicações financeiras 5 77 67
 Investimentos 6 2.103.889 1.581.862    

Total do ativo  2.402.285 1.766.263    

 Nota
Passivo Explicativa 2018 2017      
Circulante  214.226 176
 Impostos e contribuições a recolher  46 22
 Partes relacionadas 5 490 154
 Dividendos a pagar 7 213.690 -
Patrimônio líquido 8 2.188.059 1.766.087
 Capital social  1.131.787 1.131.787
 Reserva de lucros  139.153 63.547
 Ajuste de avaliação reflexa patrimonial  346.562 1.215.083
 Adiantamento futuro aumento de capital  1.400 1.400
 Resultados abrangentes  (71.913) (63.969)
 Lucros (Prejuízos) acumulados  641.070 (581.761)    
Total do passivo  2.402.285 1.766.263    

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais) DEMONSTRAÇÕES DO RESULTADO EM 31 DE DEZEMBRO 
(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

 2018 2017    
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Lucro líquido do exercício 1.512.127 (53.612)
Ajustes por equivalência patrimonial (1.512.520) 53.583    
 (393) (29)    
Variações dos ativos e passivos circulantes
Aplicações financeiras (10) (4)
Dividendos a pagar - -
Impostos a recuperar 43 (5)
Impostos a pagar 24 22
Partes relacionadas 336 16    
Caixa líquido gerado pelas atividades 
 operacionais - -    
Fluxo de caixa das atividades de 
 investimentos
Dividendos recebidos - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - (1.400)    
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
 investimentos - (1.400)    
Fluxo de caixa das atividades de 
 financiamentos
Dividendos pagos - -
Adiantamento para futuro aumento de capital - 1.400    
Caixa líquido gerado pelas atividades de 
 financiamentos - 1.400    
Aumento(Redução) líquido de caixa e 
 equivalentes de caixa - -
Caixa e equivalentes no início do exercício - -
Caixa e equivalentes no final do exercício - -    
 - -    

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO
PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

(Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

  Adianta-     Ajuste de 
  mento Reservas de lucros Lucro/  acumulado Total do                
 Capital aumento Reserva Especial de prejuízo Resultado conversão patrimônio
 social capital legal dividendos acumulado abrangente reflexa líquido                
Em 31 de dezembro de 2016 1.087.477 - 63.547 - (528.149) (60.914) 933.920 1.556.795
Ajustes de avaliação 
 patrimonial reflexa - - - - - - 281.163 281.163
Aumento de capital 44.310 1.400 - - - - - 45.710
Perda na participação societária - - - - - (3.055) - (3.055)
Lucro líquido do exercício - - - - (53.612) - - (53.612)                
Em 31 de dezembro de 2017 1.131.787 1.400 63.547 - (581.761) (63.969) 1.215.083 1.766.087                
Ajustes de avaliação 
 patrimonial reflexa - - - - - - (868.521) (868.521)
Perda na participação societária - - - - - (7.944) - (7.944)
Constituição reserva legal - - 75.606 - (75.606) - - -
Dividendos distribuído - - - - (213.690) - - (213.690)
Lucro líquido do exercício - - - - 1.512.127 - - 1.512.127                
Em 31 de dezembro de 2018 1.131.787 1.400 139.153 - 641.070 (71.913) 346.562 2.188.059                

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.

 Nota
 Explicativa 2018 2017      
Receitas/Despesas operacionais
 Gerais e administrativas  (399) (39)
 Financeiras 11 6 10
 Resultado de equivalência 
  patrimonial  1.512.520 (53.583)    
Lucro operacional 1.512.127 (53.612)    
Lucro antes da contribuição social 
 e imposto de renda  1.512.127 (53.612)
 Contribuição social  - -
Lucro do exercício antes do 
 imposto de renda  1.512.127 (53.612)    
 Imposto de renda  - -
Lucro do exercício líquido do 
 exercício  1.512.127 (53.612)    

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações contábeis.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
Aos Administradores e Acionistas

Vicunha Steel S.A. 
São Paulo, SP

Opinião
Examinamos as demonstrações contábeis da Vicunha Steel S.A. que 
compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2018 e as 
respectivas demonstrações de resultado, das mutações do patrimônio 
líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo naquela data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo um resumo das 
principais políticas contábeis.
Em nossa opinião, com base em nossos exames, as demonstrações 
contábeis referidas no primeiro parágrafo, representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de 
Vicunha Steel S.A. em 31 de dezembro de 2018, 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.

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 
“Responsabilidade do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis”. 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 - CFC 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.

Responsabilidade da administração e da governança pelas demons-
trações contábeis
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil, assim como pelos controles internos que 
ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas 
demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente 
se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 contábeis, 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 contábeis.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
contábeis 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
contábeis, 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 contábeis.
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 contábeis, 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 nas 
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 uma 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 uma incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso 
relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações 
contábeis 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 
manterem em continuidade operacional.

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das 
demonstrações contábeis, inclusive as divulgações, e se as 
demonstrações contábeis representam as correspondentes transações 
e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação 
adequada.

•	 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às 
informações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações contábeis. Somos 
responsáveis pela direção, supervisão e desempenho da auditoria e, 
consequentemente, pela opinião de auditoria.

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.
 São Paulo, 24 de abril de 2019.
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