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RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO

 Nota Controladora Consolidado          
Ativo Explicativa 2018 2017 2018 2017          
Circulante
 Caixa e equivalentes de caixa 3 57 5 2.248.061 3.411.577
 Aplicações financeiras 4 - - 895.713 735.712
 Contas a receber 5 442.338 - 2.078.182 2.197.078
 Estoques 6 - - 5.039.560 4.464.419
 Outros ativos circulantes 7 9.792 9.412 1.762.816 1.082.127          
Total do ativo circulante  452.187 9.417 12.024.332 11.890.913          

Não circulante
 Aplicações financeiras 4 - - 7.772 -
 Tributos diferidos  - - 89.394 63.119
 Outros ativos não circulantes 7 28.901 28.901 4.314.124 2.557.376
 Investimentos 8 4.285.229 3.536.174 5.630.613 5.499.995
 Imobilizado 9 - - 18.046.864 17.964.839
 Intangível 10 - - 7.253.175 7.272.046          
Total do ativo não circulante  4.314.130 3.565.075 35.341.942 33.357.375          

          
Total do Ativo  4.766.317 3.574.492 47.366.274 45.248.288          

 Nota Controladora Consolidado          
Passivo Explicativa 2018 2017 2018 2017          
Circulante
 Obrigações sociais e trabalhistas  - - 248.185 252.418
 Fornecedores  206 49 3.474.028 2.460.823
 Obrigações fiscais 7 27.440 27.428 279.186 291.525
 Empréstimos e financiamentos 11 169.455 62.856 5.822.894 6.589.758
 Outras obrigações 13 352.128 184.261 1.614.647 1.244.162
 Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas  
  e cíveis 15 - - 106.503 105.958          
Total do passivo circulante  549.229 274.594 11.545.443 10.944.644          
Não circulante
 Empréstimos e financiamentos 11 1.030.503 928.638 24.204.138 23.912.580
 Outras obrigações 13 89.975 43.161 317.303 172.484
 Tributos diferidos  - - 601.731 1.173.559
 Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas  
  e cíveis 15 - - 685.953 719.133
 Plano de pensão e saúde  - - 905.119 908.721
 Provisão para passivos ambientais e desativação 16 - - 281.766 337.013          
Total do passivo não circulante  1.120.478 971.799 26.996.010 27.223.490          
Patrimônio líquido 18
 Capital social integralizado  1.734.508 1.734.508 1.734.508 1.734.508
 Adiantamento para futuro aumento de capital  1.400 1.400 1.400 1.400
 Reserva de capital  346.902 - 346.902 -
 Reserva de lucros  503.603 (1.208.306) 503.603 (1.208.306)
 Resultado abrangente  510.197 1.800.497 510.197 1.800.497          
 Total do patrimônio de controladores  3.096.610 2.328.099 3.096.610 2.328.099          
 Participação dos acionistas não controladores  - - 5.728.211 4.752.055          
 Total do patrimônio líquido  3.096.610 2.328.099 8.824.821 7.080.154          
Total do Passivo + Patrimônio Líquido  4.766.317 3.574.492 47.366.274 45.248.288          

BALANÇOS PATRIMONIAIS LEVANTADOS NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS ABRANGENTES EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

 Controladora Consolidado        
 2018 2017 2018 2017         Nota Controladora Consolidado          

 Explicativa 2018 2017 2018 2017          
Receita líquida de vendas 19
Receita líquida  - - 22.968.885 18.524.601
Custo dos produtos vendidos  - - (16.105.657) (13.596.141)          
Lucro bruto  - - 6.863.228 4.928.460
Receita (Despesas) operacionais
Despesas com vendas  - - (2.263.688) (1.815.107)
Despesas gerais e administrativas  (1.337) (1.537) (495.360) (417.378)
Outras (despesas) receitas operacionais  9.769 (30) 2.715.106 177.312
Resultado de equivalência patrimonial  2.498.505 5.169 135.706 109.111          
Receita (Despesas) operacionais  2.506.937 3.602 91.764 (1.946.062)          
Resultado financeiro 21 (280.259) (82.485) (1.775.902) (2.546.112)          
Lucro líquido antes do imposto de renda e  
 contribuição social  2.226.678 (78.883) 5.179.090 436.286          
Imposto de renda e contribuição social 14 - - (250.334) (409.109)          
Resultado líquido das operações continuadas  2.226.678 (78.883) 4.928.756 27.177          
Resultado líquido das operações descontinuadas  - - - -          
  2.226.678 (78.883) 4.928.756 27.177          
Lucro líquido atribuído a sócios controladores  - - 2.226.678 (78.883)
Lucro líquido atribuído a sócios não controladores  - - 2.702.078 106.060
Lucro líquido por ação  6,4617 (0,2289)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 
(Valores expressos em milhares de reais - exceto o lucro por ação)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

    Reserva de lucros  Resultados abrangentes                                
       Perdas/ Perdas/  Perdas/
       Ganhos Ganhos  Ganhos
  Adianta-     em  atuariais Ativos variação Perdas/ Perdas/   Participa-
  mento  Ações  Ajuste aumento  planos dispo- percen- Ganhos Ganhos   ção acio-
  futuro  em Reserva acumu- redução  bene- níveis tuais de hedge hedge de Combi- Lucros nista não
 Capital aumento Reserva tesou- estatu- lado de de parti- fícios para investi- de fluxo investi- nação de acumu- contro-
 social de capital legal raria tária conversão cipação definidos venda mentos de caixa mentos negócios lados ladores Total                                
Saldos em 31 de dezembro de 2016 1.690.198 - 265.333 (120.252) - - 19.140,00 (79.058) 341.386 1.188.941 (219.736) (7.077) 263.235 (1.394.758) 4.267.435 6.214.787
Ajuste de avaliação reflexa em  
 controladas - - - - - - - (31.126) 355.060 3.637 20.708 65.641 - - - 413.920
Aumento de capital 44.310 - - - - - - - - - - - - - - 44.310
Adiantamento para futuro aumento  
 de capital - 1.400 - - - - - - - - - - - - - 1.400
Lucro do exercício - - - - - - - - - - - - - (78.883) 106.060 27.177
Participação dos acionista não  
 controladores - - - - - - - - - - - - - - 378.560 378.560                                
Saldos em 31 de dezembro de 2017 1.734.508 1.400 265.333 (120.252) - - 19.140 (110.184) 696.446 1.192.578 (199.028) 58.564 263.235 (1.473.641) 4.752.055 7.080.154                                
Constituição de reserva legal - - 81.569 - - - - - - - - - - (81.569) - -
Lucro do exercício - - - - - - - - - - - - - 2.226.678 2.702.078 4.928.756
Ajuste de avaliação reflexa em  
 controladas - - - 91.563 - - (4.754) (83.478) (696.446) (25.968) (510.665) (54.904) (5.650) - - (1.290.302)
Distribuição de dividendos - - - - - - - - - - - - - (167.865) - (167.865)
Participação dos acionista não  
 controladores - - - - - - - - - - - - - - (1.725.922) (1.725.922)                                
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.734.508 1.400 346.902 (28.689) - - 14.386 (193.662) - 1.166.610 (709.693) 3.660 257.585 503.603 5.728.211 8.824.821                                

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO NOS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Em milhares de reais)

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

Lucro líquido do exercício 2.226.678 (78.883) 4.928.756 27.177
Ganho/perda na variação percentual de investimento  
 reflexa (25.968) 3.637 (25.968) 3.637
Ganho hedge de fluxo de caixa reflexa (510.665) 20.708 (510.665) 20.708
Ganho/perda hedge de investimento reflexa (54.904) 65.641 (54.904) 65.641
Perdas/ganhos atuariais de plano beneficio definido  
 reflexa (83.478) (31.126) (83.478) (31.126)
Resultado com ativos disponíveis para venda reflexa (696.446) 355.060 (696.446) 355.060
Perdas/ganhos combinação de negócio reflexa (5.650) - (5.650) -
Ganho na variação percentual de investimento (4.754) - (4.754) -
Ajustes de conversão do período reflexa 91.563 - 91.563 -        

Total do resultado abrangente no período 936.376 335.037 3.638.454 441.097        
Atribuível a:
Participação dos acionistas controladores 936.376 335.037 936.376 335.037
Participação dos acionistas não controladores - - 2.702.078 106.060

DEMONSTRAÇÕES DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO (Valores expressos em milhares de reais)

 Controladora Consolidado        
 2018 2017 2018 2017        
Fluxo de caixa das atividades operacionais:
 Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício atribuível aos  
  acionistas controladores 2.226.678 (78.883) 7.300.814 (68.611)
 Lucro líquido/(Prejuízo) do exercício atribuível aos  
  acionistas não controladores - - 126.447 100.957
 Encargos sobre empréstimos e financiamentos captados 208.463 (4.345) 2.146.540 2.342.253
 Encargos sobre empréstimos e financiamentos concedidos - - (50.239) (54.777)
 Depreciação, exaustão e amortização - - 1.273.021 1.453.335
 Resultado de equivalência patrimonial (2.498.505) (5.169) (2.634.211) (114.280)
 Tributos diferidos - - (576.895) 50.128
 Provisões fiscais, previdenciárias, trabalhistas, cíveis  
  e ambientais - - (34.279) 10.166
 Variações monetárias e cambiais líquidas - - 1.023.695 250.660
 Resultado das operações com derivativos - - - (28.503)
 Baixas de imobilizado e intangível - - 38.245 28.127
 Provisão passivo atuarial - - (20.984) (36.953)
 Provisões passivos ambientais e desativação - - (55.247) (10.051)
 Crédito de PIS e COFINS - - (2.208.462) -
 Ganho com alienação de subsidiária no exterior - - (1.164.294) -
 Atualização ações VJR - - (1.655.813) -
 Correção monetária de empréstimos compulsório  
  da Eletrobrás - - (21.558) (755.151)
 Outras provisões - - (21.877) 82.682        
 (63.364) (88.397) 3.464.903 3.249.982        
Variação nos ativos operacionais:
 Contas a receber - terceiros - - 99.223 (300.449)
 Contas a receber - partes relacionadas - - 22.071 14.449
 Estoques - - (800.050) (442.109)
 Créditos - partes relacionadas/dividendos - - 113.800 68.224
 Tributos a compensar - (246) 238.181 (100.716)
 Depósitos judiciais (380) - (7.876) (6.720)
 Outros ativos - - - (27.867)        
 (380) (246) (334.651) (795.188)        
Variação nos passivos operacionais:
 Fornecedores 157 49 1.046.825 667.081
 Salários e encargos sociais - - (1.100) (3.658)
 Tributos/Refis 11 16 (23.795) 23.791

 Controladora Consolidado        
 2018 2017 2018 2017        
 Contas a pagar - partes relacionadas 46.814 42.811 175.845 88.892
 Juros pagos - - (2.141.710) (2.634.931)
 Outros passivos - - 5.026 (69.885)        
 46.982 42.876 (938.909) (1.928.710)        
Recursos líquidos gerados (consumidos) nas  
 atividades operacionais (16.762) (45.767) 2.191.343 526.084        
Fluxo de caixa das atividades de investimento
 Investimentos/AFAC/Aquisições de ações - - (218.840) -
 Aquisição ativo imobilizado - - (1.317.102) (1.059.481)
 Recebimento/(pagamento) em operações de derivativos - - (372) 30.453
 (Aumento)/Redução de capital de sociedade controlada  
  e joint venture 16.814 - 16.814 -
 Aquisição de ativo intangível - - (2.200) (622)
 Empréstimos concedidos - partes relacionadas - - (101.908) (49.072)
 Recebimento de empréstimos - partes relacionadas - - - 4.819
 Aplicação financeira, líquido de resgate - 38 (167.773) 24.717
 Caixa e equivalente de caixa na consolidação Namisa - - 39.377 -
 Caixa líquido proveniente da alienação do investimento  
  de operações descontinuadas - - 1.670.359 -        
Recursos líquidos consumidos nas atividades de  
 investimento 16.814 38 (81.645) (1.049.186)        
Fluxo de caixa das atividades de financiamento
 Captações Empréstimos e financiamentos - - 2.143.679 534.506
 Custo de Captação de empréstimos - - (92.287) (238)
 Amortização empréstimos - principal - - (5.019.978) (1.528.023)
 Dividendos e juros sobre capital próprio pagos - - (502.002) -
 Aumento de capital - 45.710 - 45.710
 Ações em tesouraria - - 213.402 -        
Recursos líquidos consumidos nas atividades de  
 financiamento - 45.710 (3.257.186) (948.045)        
Variação cambial sobre caixa e equivalentes - - (16.028) 11.538        
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 52 (19) (1.163.516) (1.459.609)        
 Saldo de caixa e equivalentes de caixa no início  
  do exercício 5 24 3.411.577 4.871.186
 Saldo de caixa e equivalentes de caixa no final  
  do exercício 57 5 2.248.061 3.411.577        
Variação líquida de caixa e equivalentes de caixa 52 (19) (1.163.516) (1.459.609)        

As notas explicativas são parte integrante destas demonstrações financeiras.

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, 20 de março de 2019.   A Administração



Vicunha Aços S.A.
CNPJ/MF nº 04.213.131/0001-08

...continuação

HORÁRIO MÁXIMO PARA APROVAÇÃO FINAL: DOESP/DCI 15H DO DIA ANTERIOR À PUBLICAÇÃODOESP – 3COL / DCI – 5COL X 15CM  –  Pág. 2

RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS INDIVIDUAIS E CONSOLIDADAS

Aos Administradores e Acionistas

Vicunha Aços S.A. 
São Paulo, SP

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras Individuais e consolidadas 
da Vicunha Aços S.A. (Companhia), identificadas como Controladora e 
Consolidado, respectivamente, 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 naquela data, assim como 
o resumo das principais práticas contábeis e demais notas explicativas. 
Em nossa opinião, com base em nossos exames, as demonstrações 
financeiras referidas no primeiro parágrafo, representam adequadamente, 
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira de 
Vicunha Aços 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 individuais e consolidadas”. 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 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas
A Administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada 
apresentação das demonstrações financeiras individuais e consolidadas 
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 financeiras livres de distorção 
relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Na elaboração das demonstrações financeiras individuais e consolidadas, 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 e suas controladas são 
aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração 
das demonstrações financeiras.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações 
financeiras individuais e consolidadas, 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 individuais e 
consolidadas.
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 demons-

trações financeiras individuais e consolidadas, 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 audi-
toria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas cir-
cunstâncias, mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a 
eficácia dos controles internos da companhia e suas controladas.

•	 Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabi-
lidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela 
administração.

•	 Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base con-
tábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de audito-
ria obtidas, se existe uma incerteza relevante em relação a eventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capaci-
dade de continuidade operacional da Companhia e suas controladas. Se 
concluirmos que existe uma incerteza relevante, devemos chamar aten-
ção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas 
demonstrações financeiras individuais e consolidadas ou incluir modifi-
cação 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 e suas controladas a não mais se manterem em con-
tinuidade operacional.

•	 Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demons-
trações financeiras, inclusive as divulgações, e se as demonstrações fi-
nanceiras individuais e consolidadas representam as correspondentes 
transações e os eventos de maneira compatível com o objetivo de apre-
sentação adequada.

•	 Obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente referente às in-
formações financeiras das entidades ou atividades de negócio do grupo 
para expressar uma opinião sobre as demonstrações financeiras indivi-
duais e consolidadas. Somos responsáveis pela direção, supervisão e 
desempenho da auditoria do grupo 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, 23 de abril de 2019.
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