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COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS) 
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO 

EXERCÍCIO 2019 
 

Senhores Acionistas, 

 

Em cumprimento às disposições legais e estatutárias, submetemos para apreciação o Relatório da 
Administração e as Demonstrações Financeiras da Companhia, com os pareceres dos Auditores 
Independentes e do Conselho Fiscal, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro 
de 2019. 
 
Dando continuidade à estratégia de expansão da Companhia, em 2019 a POTIGÁS alcançou o maior 
número de interligação de clientes da sua história: 2.810 novas unidades consumidoras e a maior 
extensão de rede implementada: 25 km de gasodutos, ampliando o atendimento aos diferentes 
setores produtivos do Rio Grande do Norte e aos segmentos de varejo, pautando sua atuação na 
sustentabilidade do Negócio. 
 
O volume total de gás natural comercializado no período foi de 106 milhões de m³, com maior 
participação dos segmentos industrial e de GNV (Gás Natural Veicular), que juntos, responderam por 
94,43% das vendas. Comparativamente a 2018, as vendas tiveram uma queda de 8%, decorrente do 
encerramento das operações de um cliente industrial de grande porte, ocorrida em junho de 2019 e 
queda nas vendas de GNV.  
 
No tocante à gestão da Companhia, destacam-se ações voltadas à busca de novos supridores locais 
de gás natural, investimentos realizados em atualização tecnológica, com aquisição de novos 
servidores e infraestrutura de TI, implantação do POTIGIS - sistema de geo-referenciamento.  
Paralelamente, foram feitos investimentos em melhoria no sistema de distribuição, que se refletem 
em segurança operacional e reafirmam o compromisso da POTIGAS com seus valores 
organizacionais.  
  
Fiel à Missão de realizar a distribuição de gás natural no Estado do Rio Grande do Norte de forma 
sustentável, visando promover o desenvolvimento do Estado, a POTIGAS trabalha ativamente na 
consolidação do gás natural como alternativa energética e nesta trajetória, conta com a energia que 
vem de todos que fazem a POTIGAS. 

 
Aos Acionistas, Colaboradores, Clientes e Fornecedores, expressamos os nossos sinceros 
agradecimentos. 
 
A Administração. 
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DESEMPENHO FINANCEIRO E DE MERCADO CONSOLIDADOS 

 

A tabela abaixo apresenta os valores relativos aos grandes indicadores que expressam o 
desempenho recente da POTIGAS e onde pode-se observar o crescimento consistente do resultado 
da Companhia, refletido nos indicadores financeiros e de mercado. 

 

*EBITDA = Earnings before interest, tax, depreciation and amortization (Lucro antes dos juros, 
impostos, depreciação e amortização). 
 

MERCADO DE GÁS NATURAL  

1. Volume de Vendas 
 

 

 

 

 

 

 

No segmento industrial, o volume médio diário de vendas foi de 138.832 m³/dia em 2019 e de 147.863 
m³/dia em 2018, representando uma redução de 6,11%, causada, principalmente, pelo encerramento 
das operações de um grande cliente têxtil e a parada no consumo durante 77 dias de um cliente 
cerâmico. Mesmo com a saída do cliente têxtil, o setor continua desempenhando participação 
importante nas vendas da POTIGÁS, movimentando cerca de 60% do volume industrial e 29% do 
volume total distribuído. 

No segmento veicular, a média diária do volume foi de 134.220 m³/dia em 2019 e de 139.994 m³/dia 
em 2018, representando uma redução nas vendas de 4,12%, provocada pela redução da 

Econômico-financeiros   
(R$ 1000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Receita operacional líquida 110.694 113.101 116.045 111.153 111.587 151.319 194.913 215.287

Lucro bruto 15.179 16.489 16.549 16.904 22.402 35.069 42.367 42.680

Margem bruta (%) 13,71% 14,58% 14,26% 15,21% 20,08% 23,18% 21,74% 19,82%

EBITDA (LAJIDA)* 10.154 9.840 9.112 9.291 14.311 24.023 30.016 27.692

Margem EBITDA (%) 9,17% 8,70% 7,85% 8,36% 12,82% 15,88% 15,40% 12,86%

Lucro líquido 4.299 4.452 2.473 6.120 7.899 15.786 22.399 19.358

Margem líquida (%) 3,88% 3,94% 2,13% 5,51% 7,08% 10,43% 11,49% 8,99%

Patrimônio líquido 44.281 45.483 48.223 53.063 55.575 63.805 73.251 76.432

Retorno s/ Patrimônio líquido médio 9,71% 9,79% 5,13% 11,53% 14,21% 24,74% 30,58% 25,33%

IPCA (IBGE) 5,84% 5,91% 6,40% 10,67% 6,29% 2,95% 3,69% 4,31%

IGP-DI (FGV) 8,11% 5,52% 3,78% 10,67% 7,15% -0,42% 7,10% 7,67%

Mercado 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Número de clientes 5.883 10.679 13.335 16.007 18.499 21.101 22.885 25.665

Gás natural vendido (mil m³) 127.722 127.202 125.740 106.211 101.195 113.350 116.016 105.783

Extensão da rede (km) 324 338 351 367 391 407 416 442

Durante 2019, a POTIGÁS comercializou 
105.782.825 m³ de gás natural, que representa 
8,82% a menos do volume de 2018, que foi 
116.015.948 m³.   

Os segmentos com maior participação de 
mercado são o industrial e o GNV, que juntos 
respondem por 94,43% do total comercializado, 
seguidos pelos segmentos de varejo 
(residencial, comercial e co-geração), cuja 
participação é de 5,57%. 
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competitividade do gás natural em relação aos combustíveis líquidos, ainda que esta diferença ainda 
seja bastante favorável ao gás natural.  

Nos segmentos comercial e residencial, o volume médio de vendas foi de 16.016 m³/dia em 2019 e 
15.078 m³/dia em 2018, representando um aumento nas vendas de 6,23%, ressaltando-se que este 
aumento é resultado direto da prioridade dos investimentos da Companhia na expansão e saturação 
da rede nos últimos anos. 

Os gráficos a seguir demonstram a evolução do mercado atendido pela POTIGAS, por segmento: 
 

  

Para 2020 a previsão de vendas é de 250.020 m³/dia, volume abaixo do alcançado em 2019, devido 
à  a saída de importante cliente têxtil, a redução de consumo de outro cliente do mesmo segmento a 
partir de abril/2020 e a inexistência de novos empreendimentos industriais neste horizonte de 
planejamento. 

 
2. Número de Clientes 
 

Durante o exercício de 2019, a POTIGÁS incorporou em sua carteira 2.810 clientes, sendo: 87 
(oitenta e sete) unidades comerciais, 01 (um) cliente de GNV e 2.722 (dois mil, setecentos e vinte e 
dois) UDA´s (Unidades Domiciliares Autônomas) residenciais, contribuindo cada vez mais para o 
fortalecimento das vendas da Companhia. 

A POTIGÁS projeta para 2020 um crescimento de 12,33% em seu atual número de clientes, 
sobretudo no segmento residencial e comercial, segmentos nos quais a Companhia planeja ampliar 
seus investimentos, devendo, ao final de 2019, incrementar 3.165 (três mil, cento e sessenta e cinco) 
novos clientes à carteira da Companhia. 
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INVESTIMENTOS  

 

Os investimentos realizados em 2019 totalizaram R$ 11,11 milhões, sendo 82% dos recursos 
destinados à melhoria operacional da rede e à implantação de rede e os 18% restantes, investidos 
em melhoria da sede social e atualização tecnológica dos equipamentos de TI, conforme detalhado 
a seguir: 

 

• Rede de Distribuição: implantação de 25 km, dos quais 17km foram implantados na Grande 
Natal e 8,3 km em Mossoró, atendendo aos bairros de Tirol, Lagoa Nova, Nova Parnamirim, 
Centro de Parnamrim, Petrópolis, Quintas, Alecrim e Candelária (Grande Natal) e Nova 
Betânia, Costa e Silva e Alto de São Manoel (Mossoró); 
 

•  Projetos de segurança operacional: i) Implantação do Sistema de Informações Geo-
referenciadas (POTIGIS); ii) Remanejamento do gasoduto e eliminação da interferência do 
mesmo com as obras de mobilidade Urbana do DNIT na BR 101 na altura do Gancho de Igapó 
(confluência da BR406 com a RN-160; 

 

Adequação da nova sede da Potigás, com a instalação das redes elétrica e lógica do novo prédio, 
bem como investimentos na aquisição de servidores, ativos de rede e no-breaks, bem como 
mobiliários de modo a permitir a mudança para a nova sede com todos os recursos e comodidade 
necessária. 

O Gráfico abaixo ilustra o ritmo de crescimento dos investimentos da POTIGAS nos últimos 07 
Exercícios 

 

Para o ano de 2020, a previsão é de investimentos da ordem de R$ 8,5 milhões com recursos próprios 
oriundos da comercialização de gás natural, com destaque para os seguintes projetos: 

• Expansão da Rede principal na Grande Natal, com lançamento projetado de 18,7km de rede 
de PEAD nos seguintes bairros: Tirol, Lagoa Nova, Pajuçara, Neópolis, Alecrim, Cidade da 
Esperança, Candelária, Ponta Negra e Capim Macio; 
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• Expansão da Rede principal em Mossoró, com lançamento projetado de 2,6km de rede de 

PEAD nos seguintes bairros: Nova Betânia, Santo Antonio, Abolição e Doze Anos. 
 

• Implantação de melhorias no pátio de armazenamento da POTIGÁS no Cia Macaíba. 
 

• Implantação de novos módulos no sistema de informações georreferenciadas (GIS) para um 
melhor acompanhamento e gerenciamento da rede da POTIGÁS e seus diversos ativos; 

 

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

O Lucro Líquido do exercício de 2019 foi de R$ 19.358 mil, cerca de 13,6% abaixo do lucro de 2018, 
como resultado da queda nas vendas nos segmentos industrial e automotivo. A despeito disso, o 
desempenho dos indicadores econômico-financeiro foi positivo, conforme pode-se observar no 
quadro abaixo: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RESPONSABILIDADE SOCIAL  
 
Compreendendo a importância do apoio a projetos que contribuam efetivamente com o 
desenvolvimento social, em 2019, a Potigás lançou a segunda edição do Edital de Responsabilidade 
Social, Cultural e Esportiva e contribuiu com os seguintes projetos e instituições: 
 

• Projeto “25ª Corrida Soldados do Fogo”, que comemora o Dia Nacional dos Corpos de 
Bombeiros no Brasil. A corrida é realizada pelo Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar 
do Rio Grande do Norte há 25 anos e, além de incentivar a prática de atividade física, também 
arrecada alimentos para doações a instituições filantrópicas. Valor do patrocínio: R$ 20 mil. 

Econômico-financeiros  
(R$ 1000) 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Margem bruta (%) 13,71% 14,58% 14,26% 15,21% 20,08% 23,18% 21,74% 19,82%

Margem EBITDA (%) 9,17% 8,70% 7,85% 8,36% 12,82% 15,88% 15,40% 12,86%

Margem líquida (%) 3,88% 3,94% 2,13% 5,51% 7,08% 10,43% 11,49% 8,99%

Retorno s/ Patrimônio líquido médio 9,71% 9,79% 5,13% 11,53% 14,21% 24,74% 30,58% 25,33%
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• Projeto “Sal, Menino Mar Vai à Escola”, que consistiu em um circuito de apresentações do 

espetáculo teatral ‘Sal, Menino Mar’, juntamente com uma palestra sobre educação ambiental, 
para oito escolas públicas situadas em comunidades consideradas vulneráveis. Valor do 
patrocínio: R$ 20 mil. 

 
• Projeto “Meia do Sol”, que fomenta a corrida de rua e seus benefícios à saúde e qualidade de 

vida e conta ainda com o incentivo da prática para deficientes. Valor do patrocínio: R$ 15 mil. 
 

• Projeto “Mês Setembro Cidadão”, que apresentou temas centrais da cidadania através da arte 
por meio da exposição ‘Casa da Cidinha’, realizando uma visitação guiada para mil alunos da 
rede pública de ensino em 50 sessões. Valor do patrocínio: R$ 20 mil. 

 
• Projeto “Festival Internacional de Cinema Infantil – A tela na sala de aula”, que levou sete mil 

crianças da rede pública de ensino para acompanhar a 8ª edição do festival, juntamente com 
associação ao conteúdo pedagógico trabalhado antes e depois das sessões. Valor do 
patrocínio: R$ 20 mil. 

 
• Projeto “Ginástica Rítmica Potiguar – um salto para a vida”, que teve como objetivo o 

aperfeiçoamento das atletas dos polos e de rendimento através da compra de aparelhos 
adequados para os treinamentos e competições da modalidade. Valor do patrocínio: R$ 
19,799 mil. 

 
• Projeto “Criança Ativa”, promovido pelo Instituto do Bem e visa manter as crianças constantes 

da lista de espera por transplante renal de maneira ativa, como uma forma de sanar a 
deficiência da rede pública. Valor do patrocínio: R$ 20 mil. 

 
 
METAS 2019 
 
O desempenho de 2019 resultou no alcance de todas as metas corporativas estabelecidas para o 
ano 
 

• Realizar Volume previsto no Orçamento; 
• Realizar Margem prevista no Orçamento; 
• Realizar Custos e Despesas previstos no Orçamento; 
• Realizar os Investimentos previstos no Orçamento; 
• Implantar extensão de rede prevista no Orçamento; 
• Interligar os clientes previstos no Orçamento. 

 
 
PERSPECTIVAS PARA 2020 
 
Para 2020, a expectativa é um crescimento de mercado nos segmentos de varejo, a continuidade 
dos investimentos para viabilizar a expansão desses mercados, assim como os investimentos em 
melhoria, segurança e modernização da rede de distribuição.  
 
Além dos desafios de mercado, inclui-se aqueles voltados à gestão, tais como controle de custos, 
melhoria de processos, gestão da margem regulatória harmonização da Lei do Gás com a regulação 
estadual. 
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OUTROS ASSUNTOS: 
 
Os valores em trânsito com as partes relacionadas, Governo do Estado e Petrobras S/A, provenientes 
das aquisições de gás incentivado, correspondem aos valores retidos pela Potigás, referentes ao 
Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial pelo Incentivo de Gás Natural – PROGÁS 
oferecido às indústrias do Rio Grande do Norte pelo Governo do Estado.  

 
Em 05/05/2014 houve o ingresso por parte da PETROBRAS de Ação Ordinária de Cobrança 
cumulada com Resolução Contratual por Onerosidade Excessiva contra o Governo do Estado do Rio 
Grande do Norte e a POTIGÁS, perante a 3ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN - 
Proc. n. 0804220-85.2014.8.20.0001, tendo por objeto a resolução do contrato de compra e venda 
de gás (PROGÁS), pela suposta existência de onerosidade excessiva para a PETROBRAS. 

 

A presente ação foi devidamente contestada pela POTIGÁS em 31/07/2014, bem como pelo Governo 
do Estado do RN, em 01/09/2014, onde foram pleiteados a aplicação da prescrição quinquenal, nos 
termos da Lei n˚ 9494/97, art. 1. C, o chamamento para integrar a lide em seu polo passivo do IDEMA-
RN e GASPETRO, a realização de perícia contábil e o julgamento pela sua total improcedência.  

 

A Assessoria Jurídica da Potigás, através do seu parecer n.º 100/2016, classifica como possível a 
perda da ação movida pela PETROBRAS S/A em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte e da 
POTIGÁS, estando o processo em fase de conhecimento, sem haver julgamento até a data de 
emissão deste Relatório de Administração.  

 

 
AUDITORES INDEPENDENTES 
 

Em atendimento à Instrução CVM nº 381, de 14 de janeiro de 2003, a Companhia informa que não 
possui outros contratos com seu auditor independente que não o de auditoria das Demonstrações 
Contábeis presentemente divulgadas. 

 

 

Natal, 02 de abril de 2020 

 

 

Larissa Dantas Gentile 

Diretora Presidente   

 Eliana de Menezes Bandeira                         
Diretora Administrativa Financeira 

   

 

 

 

 

Sérgio Henrique Guimarães de Paula 
Diretor Técnico Comercial 
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Companhia Potiguar de Gás (Potigás)         
Balanço Patrimonial                  
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018    
(Em milhares de reais)         
  Ativo Nota 31/12/2019 31/12/2018    Passivo Nota 31/12/2019 31/12/2018 

Circulante     Circulante    
     Caixa e Equivalentes de Caixa 6       48.528         35.642        Fornecedores 10        18.729         10.555  
     Contas a receber 7       11.452      13.727             Terceiros           1.393           1.591  
          Clientes            9.638         11.917             Partes relacionadas 11.1         17.336           8.964  
          Partes relacionadas 11     1.814   1.810        Obrigações trabalhistas e encargos sociais            2.407           2.184  
     Imposto e contribuições a recuperar   57                46        Tributos a pagar   13.4          2.723           2.445  
     Estoques           1.219            1.431        Obrigações com arrendamentos  5.1.8             209                   -   
     Despesas antecipadas              166             223        Dividendos a pagar 12.2           3.616           4.187  
     Outros ativos              203              285        Contas a pagar partes Relacionadas  11.2          3.135              742  
          Débitos nas operações de venda de gás    22.2           1.731               311  
          Outros passivos                 79              123  
          61.625         51.354              32.629         20.547  
Não Circulante     Não Circulante    
 Realizável a longo prazo         
     Contas a receber                   -                  -         Fornecedores                   -                    -   
          Partes relacionadas 11.3        80.446         80.446             Partes relacionadas 11.3        80.446         80.446  
         (-) Conta retificadora PROGÁS         (80.446)      (80.446)           (-) Conta retificadora PROGÁS   (80.446)      (80.446) 
     Tributos diferidos  13.3          2.168           1.867        Provisão para contingências  20         4.593           4.274  
     Depósitos Judiciais              509              346        Obrigações com arrendamentos  5.1.8          2.301                 -   
     Provisões ativas - CPC 06 5.1.8             342                   -         Outros passivos               273              638  
     Outros ativos               67                  -        
             3.086           2.213                7.167           4.912  
Ativo não circulante destinado a venda     8            518              518   Patrimônio líquido 12   
 Intangível 9         50.999         44.625        Capital social 12.1         51.528         46.999  
           Intangível Concessão   49.024         Reservas de lucros 12.3       14.057         13.690  
           Direito de uso do Ativo intangível - CPC 06 5.1.8          1.975             Reserva legal           6.537            5.569  
               Reserva de incentivos fiscais            4.519           5.120  
               Reserva de Retenção de Lucros            3.001           3.001  
          Dividendos adicionais propostos   12.3        10.847         12.562  
           51.517          45.143              76.432         73.251  
         
Totais do Ativo         116.228         98.710   Totais do Passivo        116.228         98.710  
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.      
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Companhia Potiguar de Gás (Potigás)    
    
Demonstração de Resultados Abrangentes  
    
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018   
(Em milhares de reais)    
        

  Nota 31/12/2019 31/12/2018 

Lucro Líquido do exercício           19.358               22.399  
Outros Resultados Abrangentes                   -                       -    
Resultado Abrangente total do exercício            19.358               22.399  
    
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.  

 

Companhia Potiguar de Gás (Potigás)    
    
Demonstração do Resultado    
    
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018   
(Em milhares de reais)    
        

  Nota 31/12/2019 31/12/2018 

    

Receita operacional líquida 14        215.287             194.913  
Receita de Construção (CPC 47 - ITG 01 (R1) 14.2          11.119                5.302  
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados 15 (172.607) (152.546) 
Custo de Construção (CPC 47 - ITG 01 (R1) 15.1  (11.119) (5.302) 
Lucro bruto            42.680               42.367  
Receitas (despesas) operacionais    

   Administrativas e gerais 16 
        

(16.334) 
            

(15.270) 

   Tributárias     13.4 
          

(3.455)              (2.715) 
   Resultado de outras receitas e despesas 
operacionais 17 

          
(1.966)                 (268) 

   Resultado financeiro 18            2.625                2.919  
     Receitas financeiras             3.142                3.324  
     Despesas financeiras              (517)                 (405) 
Lucro antes do imposto de renda, contribuição 
social             23.550               27.033  

Imposto de renda e contribuição social correntes  13.1 
          

(8.538)              (9.374) 
Imposto de renda e contribuição social diferidos  13.3              302                   117  
Incentivos Fiscais 13.3.2 4.044 4.623 
Lucro Líquido do exercício            19.358               22.399  
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Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido 
Posição acumulada até 31 de dezembro de 2019 e 2018        
(Em milhares de reais)        
        

  Capital 
social 

Reservas de lucros Dividendos 
adicionais 
propostos 

Lucros ou 
prejuízos 

acumulados 
Total 

Legal Incentivos 
fiscais 

Reserva de 
retenção de 

lucros 
        

 Saldos em 01 de janeiro de 2018  43.689 4.449 3.901 3.001 8.765 0 63.805 
        

Lucro líquido do exercício                 22.399            22.399  
Aumento de capital             3.310       (3.310)                     -   
Destinações do lucro do exercício:                        -   
     Reserva legal              1.120        (1.120)                  -   
     Reserva de incentivos fiscais               4.529          (4.529)                  -   
     Reserva de retenção de lucros                        -   
     Dividendos adicionais propostos               12.562       (12.562)                  -   
     Distribuição de lucros           (8.765)     (4.188)    (12.953) 
 Saldos em 31 de dezembro de 2018  46.999 5.569 5.120 3.001 12.562 0 73.251 

        
Lucro líquido do exercício                 19.358            19.358  
Aumento de capital             4.529             (4.529)                    -                    -   
Dividendos pagos             (12.562)   
Destinações do lucro do exercício:                       -                    -   
     Reserva legal                968                  (968)                  -   
     Reserva de incentivos fiscais               3.928              (3.928)                  -   
     Dividendos mínimos obrigatórios                (3.615) - 
     Dividendos adicionais propostos               10.847          (10.847)                  -   
 Saldos em 31 de dezembro de 2019  51.528 6.537 4.519 3.001 10.847 0 92.609 

 

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 
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Companhia Potiguar de Gás (Potigás)    
Demonstração dos Fluxos de Caixa (método 
indireto)    
    
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018    
(Em milhares de reais)    

  Nota 31/12/2019 31/12/2018 

Fluxos de caixa das atividades operacionais    
     Lucro Líquido antes do imposto de renda e contribuição social  23.550 27.033 
          Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido com o Caixa:    
               Depreciação e amortização  9.1.1 6.767 5.902 
               Provisão para processos judiciais   20 320 124 
               Provisão para perdas nos recebimentos de créditos     7.3 1.722 838 
               Participação nos lucros de funcionários e administradores 2.1.1 e 11.3 757 689 
               Ajuste de variação monetária   117 184 
    
    Lucro Líquido Ajustado  33.234 34.771 
          Variações nos Ativos:    
              Contas a receber  561 (4.629) 
              Partes relacionadas  (4) (280) 
              Imposto e contribuições a recuperar   38 (21) 
               Estoques  212 (532) 
              Despesas antecipadas  57 (10) 
              Depósitos judiciais  (163) (144) 
              Outras contas a receber  376 1.862 
    
          Variações nos Passivos:    
               Fornecedores  (198) 2.638 
               Partes relacionadas  10.194 (597) 
               Imposto e contribuições a recolher  (97) 596 
               Imposto de renda e contribuição social pagos  (4.192) (4.634) 
               Obrigações trabalhistas e encargos sociais  (534) (1.021) 
               Outras contas a pagar  1.011 (331) 
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais   40.494 27.668 
Fluxos de caixa das atividades de investimentos    
     Adições ao intangível 9.1.1 (13.588) (5.968) 
     Baixa do intangível 9.1.1 220 - 
    
Caixa líquido usado nas atividades de investimento   (13.368) (5.968) 
Fluxos de caixa das atividades de financiamentos    
     Obrigações com arrendamentos - CPC 06 5.1.8 2.510 - 
     Dividendos pagos 12.2 (16.750) (11.686) 
Caixa líquido usado nas atividades de financiamento   (14.240) (11.686) 

    
Aumento do caixa e equivalentes de caixa   12.886 10.014 
      No fim do período  6 48.528 35.642 
     No início do período   35.642 25.628 

    
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações  
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Companhia Potiguar de Gás (Potigás)     
Demonstração do Valor Adicionado     
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018     
(Em milhares de reais)     

  31/12/2019 31/12/2018 

1 Receitas 308.290  276.338  
1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 308.991  275.717  
1.2 Outras receitas 1.021  1.459  
1.3 Receitas relativas à construção de ativos próprios   -  -  
1.4 Provisão para créditos de liquidação duvidosa 
(Reversão/Constituição) (1.722)  (838)  
2 Insumos adquiridos de terceiros (210.454)  (191.202)  
2.1 Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (205.468)  (187.213)  
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (4.080)  (3.525)  
2.3 Perda / Recuperação de valores ativos (350)  (3)  
2.4 Outras (Provisões de Contingências, Indenizações, Ressarcimentos 
e Outras) (556)  (461)  
3 Valor adicionado bruto (1-2) 97.836  85.136  

     
4 Depreciação, amortização e exaustão (6.767)  (5.902)  

     
5 Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4) 91.069  79.234  

     
6 Valor adicionado recebido em transferência 3.142  3.324  
6.1 Receitas financeiras   3.142  3.324  
     
 7 Valor adicionado total a distribuir (5+6)  94.211  82.558  

     
8 Distribuição do valor adicionado 94.211  82.558  

     
8.1 Pessoal   12.087 13% 10.771 13% 
8.1.1 Remuneração direta   9.950 11% 9.014 11% 
8.1.2 Benefícios   1.333 1% 1.217 1% 
8.1.3 F.G.T.S  804 1% 540 1% 
8.2 Impostos, taxas e contribuições   61.795 66% 47.983 58% 
8.2.1 Federais  14.868 16% 15.115 18% 
8.2.2 Estaduais  46.903 50% 32.848 40% 
8.2.3 Municipais   24 0% 20 0% 
8.3 Remuneração de capitais de terceiros 971 1% 1.406 2% 
8.3.1 Juros   517 1% 405 0% 
8.3.2 Aluguéis 454 0% 1.001 1% 
8.3.3 Outras (Descontos Concedidos, Multas e Variação Monetária 
Passiva) - 0% - 0% 
8.4 Remuneração de Capitais Próprios   19.358 21% 22.398 27% 
8.4.1 Dividendos    3.616 4% 4.187 5% 
8.4.2 Lucros retidos  15.742 17% 18.211 22% 
 Valor adicionado distribuído  94.211 100% 82.558 100% 
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações 
financeiras.     
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
1. CONTEXTO OPERACIONAL  

A Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS, sociedade anônima de capital fechado, é uma empresa de economia 
mista, controlada pelo Estado do Rio Grande do Norte, autorizada a funcionar de acordo com a Lei Estadual nº 
6.502 de 26 de novembro de 1993, sendo constituída em 18 de julho de 1994, e tendo por objeto social a 
produção, processamento e execução, com exclusividade, dos serviços públicos de distribuição de gás natural 
no Estado do Rio Grande do Norte.   

A Companhia é concessionária exclusiva pelo prazo de 50 anos dos serviços de distribuição de gás canalizado 
em todo o Estado do Rio Grande do Norte, conforme contrato de concessão assinado em 21 de dezembro de 
1994.  

Ao término do contrato, ocorrerá a reversão ao poder concedente dos bens e instalações vinculados aos serviços 
públicos mencionados, procedendo-se aos levantamentos, às avaliações e à determinação do valor de 
indenização à Companhia da infraestrutura ainda não amortizada, observando-se os valores e as datas de sua 
incorporação ao patrimônio do Estado. 

 

2.  BASE DE ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 

2.1 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE 

As Demonstrações Financeiras da Companhia foram elaboradas e apresentadas de acordo com as práticas 
contábeis adotadas no Brasil (“BRGAAP”), considerando pronunciamentos, orientações e interpretações 
emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (“CPCs”), aprovados pela Comissão de Valores Mobiliários 
– CVM e pelas disposições contidas na Lei das Sociedades por Ações.  

As Demonstrações Financeiras foram aprovadas pela Administração da Companhia em 02 de abril  de 
2020. Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as Demonstrações Financeiras. 

Este é o primeiro conjunto de Demonstrações Financeiras anuais no qual o CPC 06 (R2)  – Contratos de 
arrendamento e o ICPC 22 - Incerteza sobre Tratamento de Tributos sobre o Lucro foram aplicados. Mudanças 
nas principais políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 5. 

2.2 DECLARAÇÃO DE RELEVÂNCIA 

A Administração da Companhia aplicou na elaboração das Demonstrações Financeiras a orientação técnica 
OCPC 7 e Deliberação CVM nº 727/14, com a finalidade de divulgar somente informações relevantes, que 
auxiliem os usuários das Demonstrações Financeiras na tomada de decisões, sem que os requerimentos 
mínimos existentes deixem de ser atendidos. Além disso, a Administração da Companhia afirma que todas as 
informações relevantes estão sendo evidenciadas e correspondem às utilizadas na gestão do negócio. 

2.3 BASE DE MENSURAÇÃO 

As Demonstrações Financeiras foram mensuradas considerando o custo histórico como base de valor, exceto 
em relação a determinados instrumentos financeiros mensurados pelos seus valores justos conforme NE. nº 
22.2. 

2.4 MOEDA FUNCIONAL E MOEDA DE APRESENTAÇÃO 

As Demonstrações Financeiras estão apresentadas em Reais, que é a moeda funcional e de apresentação da 
Companhia. Todos os saldos foram arredondados para o milhar mais próximo, exceto quando indicado de outra 
forma. 

2.5 JULGAMENTOS, ESTIMATIVAS E PREMISSAS CONTÁBEIS CRÍTICAS 

A preparação das Demonstrações Financeiras requer o uso, pela Administração da Companhia, de estimativas 
e premissas que afetam os saldos de ativos e de passivos e outras transações. Como o julgamento da 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
Administração envolve a determinação de estimativas relacionadas à probabilidade de eventos futuros, os 
resultados reais eventualmente podem divergir dessas estimativas. 

Além do atendimento às normas e regras contábeis vigentes, a Administração entende que a adoção das 
estimativas contábeis críticas são essenciais para a produção da melhor informação possível sobre os resultados 
e condição patrimonial no encerramento de cada exercício, ainda que sobre estas, temporariamente, não se 
possa ter precisão, dado o caráter de subjetividade e complexidade envolvidos. 

As áreas que envolvem estimativas para julgamento da administração estão relacionadas a seguir:  

Nota explicativa nº 3  - Redução ao valor recuperável de ativos (VRA) - (Impairment).   
Nota explicativa nº 5.1 - CPC 06 (R2) – Arrendamento.  

Nota explicativa nº 7.3 - Perdas estimadas em crédito.  

Nota explicativa nº 13.3 - Imposto de renda e contribuição social diferidos. 

Nota explicativa nº 20 - Provisão para processos judiciais.  

 
2.6 POLÍTICAS CONTÁBEIS 

As principais políticas contábeis utilizadas na preparação dessas Demonstrações Financeiras estão 
apresentadas e resumidas nas notas explicativas da respectiva rubrica, e foram aplicadas de modo consistente 
nos exercícios apresentados. 

 

3.  REDUÇÃO AO VALOR RECUPERÁVEL DE ATIVOS (VRA) - (IMPAIRMENT)  

Com relação ao VRA foi observado a CPC 01 (R1), que define procedimentos visando assegurar que os ativos 
da Companhia não estejam registrados contabilmente por um valor superior àquele passível de ser recuperado 
por uso ou venda. Os estudos realizados demonstraram que os valores contábeis líquidos dos Ativos avaliados 
apresentam capacidade de recuperação, pois, o valor em uso desses Ativos, mensurado com base no valor 
presente dos fluxos de caixa futuros gerados por eles, é superior ao seu valor contábil registrado. 

 

Considerando o fato de que o contrato de concessão do serviço público de distribuição de gás natural da 
Companhia  estabelece uma taxa de retorno mínima de 20% a.a. para os seus investimentos, bem como o 
disposto no item A5, do Apêndice A, da CPC 01 (R1), quanto à taxa de desconto, que, no caso de fluxos de caixa 
contratuais, deve ser consistente com a forma como os participantes do mercado descrevem o ativo, concluímos 
pela adequação da aplicação da taxa de 20% ao ano para o cálculo do valor presente líquido dos fluxos de caixa 
gerados pelos ativos da Companhia no teste de impairment. 

O resultado desse estudo demonstrou que não há a necessidade de medidas de atualização contábil dos ativos 
da Companhia. A estimativa de fluxos de caixas futuros foi obtida a partir de projeções de entradas e de saídas 
de caixa em uma base consistente e razoável relacionada com o uso contínuo do ativo (unidade geradora de 
caixa), segundo orienta os itens 37 ao 51 da CPC 01 (R1).  

 

4. DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (“DVA”) 

Essa demonstração tem por finalidade evidenciar a riqueza criada pela Companhia e sua distribuição durante 
determinado exercício e é apresentada pela Companhia, conforme requerido pela legislação societária brasileira 
para companhias abertas, como parte de suas Demonstrações Financeiras individuais. 

A DVA foi preparada com base em informações obtidas nos registros contábeis que servem de base de 
preparação para as Demonstrações Financeiras e seguindo as disposições contidas no CPC 09 - Demonstração 
do Valor Adicionado.  



 

16 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
Demonstramos abaixo a distribuição das riquezas geradas pela Companhia no montante do valor adicionado de 
R$ 94.211 (R$ 82.558  em 31 de dezembro de 2018): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. NORMAS E INTERPRETAÇÕES VIGENTES  

5.1 CPC 06 (R2) – ARRENDAMENTO 

Este é o primeiro conjunto de Demonstrações Financeiras anuais da Companhia no qual o CPC 06 (R2) – 
Arrendamento fora apresentado, cuja aplicação se deu  a partir de 1º de janeiro de 2019, e tem como objetivo 
unificar o modelo de contabilização do arrendamento, exigindo dos arrendatários reconhecer os passivos 
assumidos em contrapartida aos respetivos ativos correspondentes ao seu direito de uso para todos os contratos 
de arrendamento, a menos que apresente as seguintes características que estão no alcance da isenção da 
norma: 

i) Contrato com um prazo inferior ou igual a doze meses; e 

ii) Possua um valor imaterial ou tenha como base valores variáveis. 

5.1.1 METODOLOGIA DE ANÁLISE  

Por meio da identificação dos lançamentos contábeis realizados nas contas de despesas de aluguéis foram 
levantados todos os contratos junto à área administrativa da Companhia passíveis de serem classificados como 
Arrendamento Mercantil em face da norma CPC 06 (R2).  

Adicionalmente, foram realizadas entrevistas com gestores de contratos de prestação de serviços que poderiam 
ter arrendamentos embutidos e foram descartadas as hipóteses de que algum contrato pudesse ter elementos 
que o qualificassem para o alcance da norma. 

A Companhia arrenda propriedades, veículos e equipamentos. Os contratos de aluguéis são normalmente 
constituídos por períodos fixos, mas podem ter opções de aditamento. Os termos do arrendamento são 
negociados individualmente e contém uma ampla variedade de termos e condições. Os diferentes contratos 
possuem cláusulas restritivas que são meramente protetivas e não impedem a fruição e/ou controle do benefício 
econômico do uso dos ativos conforme item B30 do CPC 06.  

Alguns  contratos de aluguéis não foram registrados como arrendamento por estarem no alcance da isenção da 
norma, ou, por não serem passiveis de identificação, descumprindo dessa forma os pré-requisitos que os 
caracterizariam como “ Contrato de Arrendamento”. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

CONTRATO OBJETO  PRAZO DO 
CONTRATO  

 VALOR DO 
CONTRATO  

VALOR DA 
PARCELA

5-165-17 LOCAÇÃO DE VEÍCULOS 1 ANO 294                   25
5-082-18 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 1 ANO 14                     1
5-060-11 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FILIAL 2 ANOS 60                     2
5-140-17 LOCAÇAO DE IMÓVEL - SEDE POTIGÁS 10 ANOS 5.280                44

CONTRATOS DE ALUGUÉIS

5.1.2 INVENTÁRIO DE CONTRATOS DE ALUGUEL 

Durante realização do inventário foram identificados os seguintes contratos de aluguel: 

 

 

 

 

 

 

5.1.3 DIREITO DE OBTER BENEFÍCIOS ECONÔMICOS 

De acordo com o item B21 do CPC 06 (R2) para controlar o uso do ativo identificado, o cliente é obrigado a 
possuir o direito de obter, substancialmente, todos os benefícios econômicos do uso do ativo durante todo o 
período de uso (por exemplo, ao ter o uso exclusivo do ativo durante todo esse período). O cliente pode obter 
benefícios econômicos do uso do ativo direta ou indiretamente de diversas maneiras, tais como, pelo uso, pela 
posse ou pelo subarrendamento do ativo. Os benefícios econômicos do uso do ativo incluem sua produção 
(output) principal e subprodutos (incluindo potenciais fluxos de caixa resultantes desses itens) e outros benefícios 
econômicos decorrentes do uso do ativo, que poderiam ser realizados a partir de transação comercial com 
terceiro. 

Nesse contexto, entendemos que a POTIGÁS tem o direito de obter todos os benefícios econômicos dos imóveis, 
veículos e equipamentos alugados durante a vigência dos contratos. 

5.1.4 CONTROLE DO ATIVO 

De acordo com as cláusulas de benfeitorias e conservação do imóvel a Companhia precisa de expresso e prévio 
consentimento dos fornecedores para realizar obras. Todavia, as cláusulas restritivas, que são meramente 
protetivas ao locador, não impedem a fruição e/ou controle do benefício econômico do uso dos ativos conforme 
item B30 do CPC 06 que trata tais restrições como Direito de Proteção do Fornecedor. 

5.1.5 ATIVO IDENTIFICADO 

O ativo normalmente é identificado ao ser expressamente especificado no contrato. Contudo, o ativo também 
pode ser identificado ao ser implicitamente especificado na ocasião em que o ativo for disponibilizado para uso 
pelo cliente. 

Em todos os contratos de aluguéis de imóveis da Potigás o ativo é identificado. Há endereço, número, andar, 
sala, ou seja, o ativo é expressamente identificado nos contratos. Contudo, nos contratos de aluguéis de veículos 
e impressoras esse requisito não é atendido, pois há uma especificação técnica genérica, não se estipulando 
marcas ou modelos específicos, além disso, os bens disponibilizados, podem ser substituídos tempestivamente 
pelas empresas locatárias de acordo com sua conveniência ou a pedido da própria Potigás. 

5.1.6 DIREITO SUBSTANTIVO DE SUBSTITUIÇÃO 

Mesmo se o ativo for especificado, o cliente não tem o direito de usar o ativo identificado se o fornecedor tiver o 
direito substantivo de substituir o ativo durante todo o período de uso. O direito do fornecedor de substituir o ativo 
é substantivo somente se estiverem presentes ambas as condições abaixo:  

(a) o fornecedor tiver a capacidade prática de substituir ativos alternativos durante todo o período de uso 
(por exemplo, o cliente não consegue impedir o fornecedor de substituir o ativo e os ativos alternativos estiverem 
imediatamente disponíveis ao fornecedor ou puderem ser fornecidos por este dentro de um período de tempo 
razoável); e  
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

Contas Indexador Taxa média 
ponderada a.a. 31/12/19 31/12/18

BANCO DO BRASIL S/A - CP EMPRESA AGIL CDI 5,42% 42.486 29.600    
RENDA FIXA - RF LP SELIC CDI 5,62% 1.213 1.158     
BANCO DO BRASIL - BB RF REF COR 400 MIL CDI 5,77% -       876        
BANCO DO BRASIL - RF REF DI VIP CDI 5,43% 4.152 -         
BANCO RURAL S/A - R. FIX/CDB -             2 2            
TOTAL 47.853  31.636    

Aplicações Financeiras 

(b) o fornecedor se beneficiaria economicamente do exercício de seu direito de substituir o ativo (ou seja, 
espera-se que os benefícios econômicos associados à substituição do ativo superem os custos associados à 
sua substituição).  

Nos contratos de aluguéis de veículos e impressoras ambas condições foram atendidas caracterizando 
o direito substantivo de substituição por parte do fornecedor.  

5.1.7 CONTRATOS RECONHECIDOS COMO ARRENDAMENTO  

 

5.1.8 EFEITOS PATRIMONIAIS E NO RESULTADO 

 

A taxa de juros definida pela Administração tomou como base os valores informados por Instituição Financeira 
com a qual a POTIGÁS possui vinculo, através de simulação de financiamento para aquisição de imóveis. 

 

6. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

6.1 POLÍTICA CONTABIL  

Compreende o saldo em caixa, os depósitos bancários à vista, as aplicações financeiras de curto prazo e liquidez 
imediata e o saldo de rendimentos de aplicações financeiras.   

As disponibilidades da Companhia não absorvidas em suas atividades operacionais, de investimentos, ou de 
financiamentos são mantidas em aplicações financeiras sujeitas a um insignificante risco de mudança de valor.  

 

6.2 COMPOSIÇÃO DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO OBJETO 
 PRAZO DO 
CONTRATO  

 VALOR DO 
CONTRATO  

DESPESA DE 
ALUGUEL

PRORROGAÇÃO 
DE VIGÊNCIA 

5-140-17 LOCAÇAO DE IMÓVEL - SEDE POTIGÁS 10 ANOS 5.280                528 SIM
5-060-11 LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FILIAL 2 ANOS 60                     40 SIM

CONTRATOS DE ALUGUÉIS

OBJETO 
 Valor do 

Ativo 
Amortização

Valor lìquido 
do Ativo

 Obrigações com 
arrendamentos  

Despesa 
Financeira 

Provisões AtivaS 
PIS/COFINS

IMÓVEL - Sede e FilialL 2.250       275             1.975            209                       389               49                       
Não Circulante 2.301                     342                     
TOTAIS 2.250       275             1.975            2.510                     389               391                     

CONTRATOS DE ALUGUÉIS

Contas 31/12/19 31/12/18

Disponibilidades 675 4.006
Aplicações Financeiras 47.853 31.636
TOTAL 48.528      35.642        

Caixa e Equivalentes de caixa
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

GNC GNV TOTAL GNC GNV TOTAL
A vencer 3.495            5.927            9.422            4.050            6.263            10.313          
Até 22 dias 3.495            5.927            9.422            4.050            6.263            10.313          
Vencidos 8.034            3.554            11.588          8.367            2.848            11.215          
Até 30 dias 425                668                1.093            1.744            529                2.273            
Até 60 dias 14                  -                 14                  13                  -                 13                  
Até 90 dias -                 296                296                2                    -                 2                    
Até 120 dias 142                185                327                6                    -                 6                    
Até 150 dias 23                  -                 23                  31                  -                 31                  
Até 180 dias 23                  -                 23                  -                 -                 
Mais de 180 dias 7.407            2.405            9.812            6.571            2.319            8.890            

11.529          9.481            21.010          12.417          9.111            21.528          

(7.595)           (2.590)           (10.185)         (6.162)           (2.300)           (8.463)           

3.934            6.891            10.825          6.254            6.811            13.065          
Outras contas a receber  (1) 626                661                

3.934            6.891            11.452          6.254            6.811            13.727          

Total a Receber Líquido

TOTAL A RECEBER LÍQUIDO

31 de dezembro de 2019 31 de dezembro de 2018

Total antes da PCLD 

(-) PCLD

7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES  

7.1 COMPOSIÇÃO DO CONTAS A RECEBER.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Outras contas a receber se referem a penalidades contratuais cobradas de clientes.  

7.2 POLÍTICA CONTÁBIL  

Referem-se a valores a receber em função da venda de Gás Natural Combustível (GNC) e Gás Natural Veicular 
(GNV):  

Historicamente, a POTIGÁS mantêm seus recebíveis em carteira até o seu vencimento, o CPC 48, prescreve o 
tratamento de custo amortizado, o que implica dizer que o contas a receber permanece pelo valor da venda 
efetuada ao cliente, ajustado por eventuais abatimentos, ajustes a valor presente (quando se tratar de recebíveis 
com prazo de recebimento superior a 365 dias), juros e outros eventuais custos inerentes à transação. Nos 
exercícios findos em 31/12/2019 e 31/12/2018, não houve ajuste a valor presente do Contas a Receber, 
considerado o curto prazo de seus vencimentos  
 

7.3 PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITO 

A perda estimada em crédito é constituída com base na análise da carteira de clientes, em montante considerado 
suficiente pela Administração para fazer frente a eventuais perdas na realização dos créditos. Os critérios para 
estimativa das perdas foram estipuladas com base na Instrução Normativa de Gestão de Inadimplência IN-0002-
16-A.  

 

 

 

 

8. ATIVO NÃO CIRCULANTE DESTINADO A VENDA     

O saldo contábil de R$ 518 mil refere-se a um terreno dado como dação em pagamento pelo cliente Nobrega & 
Dantas. A administração da Companhia está avaliando as medidas necessárias para operacionalização da 
alienação do referido bem entre a data do encerramento do exercício de 2019 e a data de emissão destas 
Demonstrações Financeiras. 

Saldo em 31 de dezembro de 2018 (8.463)        
Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (2.669)        
(-) Reversão de Provisão 947            

 Saldo em 31 de dezembro de 2019 (10.185)       

Movimento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

Descrição Ativo Imobilizado Ativo Intangível Ativo Intangível - 
Concessão

Intangível em 
Andamento

Total

Valor de custo:
Saldo em 1º de janeiro de 2018 3.286                          1                                  100.803                    8.229                    112.319             
Adições -                              -                               199                          5.769                    5.968                
Baixas -                              -                               -                           -                       -                    
Transferências (3.286)                         627                              10.716                      (8.237)                   (179)                  
      Transferências entre contas -                              -                               8.057                        (8.237)                   (179)                  
      Transferências do imobilizado (3.286)                         627                              2.659                        -                       -                    
Saldo em 31 de dezembro de 2018 -                              628                              111.718                    5.761                    118.107             
Adições -                              -                               4.993                        8.595                    13.588               
      Adições -                              -                               2.743                        -                       2.743                
      Arrendamento Mercantil -                              -                               2.250                        -                       2.250                
Baixas -                              -                               (218)                         (2)                         (220)                  
Transferências -                              -                               6.468                        (6.749)                   (281)                  
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -                              628                              122.961                    7.605                    131.194             

Valor de amortização:
Saldo em 1º de janeiro de 2018 (1.546)                         (1)                                 (65.835)                     -                       (67.382)              
Adições -                              -                               (6.298)                       -                       (6.298)               
Baixas -                              -                               -                           -                       -                    
Transferências 1.546                          -                               (1.348)                       -                       198                   
      Transferências entre contas -                              -                               198                          -                       198                   
      Transferências do imobilizado 1.546                          -                               (1.546)                       -                       -                    
Saldo em 31 de dezembro de 2018 -                              (1)                                 (73.481)                     -                       (73.482)              
Adições -                              -                               (7.040)                       -                       (7.040)               
      Adições -                              -                               (6.765)                       -                       (6.765)               
      Arrendamento Mercantil -                              -                               (275)                         -                       (275)                  
Baixas -                              -                               204                          -                       204                   
Transferências -                              -                               123                          -                       123                   
      Transferências entre contas -                              -                               123                          -                       123                   
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -                              (1)                                 (80.194)                     -                       (80.195)              

Saldo em 31 de dezembro de 2018 -                              627                              38.237                      5.761                    44.625               
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -                              627                              42.767                      7.605                    50.999               

9.  ATIVO INTANGÍVEL. 

9.1 POLÍTICA CONTÁBIL 
   
9.1.2 Ativos intangíveis  

Registrados com base na CPC 04 (R1), o qual define o tratamento contábil a ser dado aos ativos intangíveis que 
não são abrangidos especificamente por outros pronunciamentos. A Companhia apresenta, em seu ativo 
intangível, principalmente, os valores referentes a construção de infraestrutura e aquisição de bens necessários 
para a prestação dos serviços de distribuição de gás.  

9.1.1 Contrato de concessão  

Reconhecido de acordo com a Interpretação Técnica ICPC 01 (R1), o qual determina que as empresas 
Concessionárias de Serviços Públicos, registrem os efeitos do contrato de concessão em suas Demonstrações 
Financeiras quando da ocorrência da seguinte situação: o Poder Concedente controla ou regulamenta quais 
serviços o Concessionário deve prestar com a infraestrutura, a quem os serviços devem ser prestados e o seu 
preço. Desta forma, a Companhia reconheceu como intangível, em substituição ao imobilizado relativo à 
construção de infraestrutura e aquisição de bens necessários para a prestação dos serviços de distribuição de 
gás, o direito de cobrar dos usuários pelo fornecimento de gás. Os valores estão apresentados por: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) A amortização do intangível apresentada no mapa acima tem o efeito líquido no resultado da Companhia de 6.767 mil  em função do 
abatimento dos créditos de PIS e COFINS  sobre a amortização.   
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
A amortização do intangível é calculada pelo método linear com base na taxa de 10% a.a. e leva em consideração 
os benefícios econômicos futuros dos ativos componentes da infraestrutura utilizados no cálculo da tarifa 
conforme contrato de concessão. Portanto, o sistema bifurcado preconizado pelo OCPC - 05 será adotado a 
medida que o prazo de 10 (dez) anos para recuperação dos investimentos da Companhia via tarifa ultrapasse o 
período da Concessão contratual.   

10.  FORNECEDORES  

Os valores a pagar estão assim compostos: 

 

(1)  O saldo aparamente maior apresentado na rubrica de FORNECEDORES DE GÁS em 2019 não representa 
aumento no consumo de gás pela POTIGÁS.  Esse acumulo se deu em função do atraso no faturamento da 
PETROBRAS da primeira quinzena de dezembro, que acabou sendo aglutinado ao faturamento da segunda 
quinzena originando o saldo apresentado  em 31/12/19.    

 

11  PARTES RELACIONADAS 

11.1 POLÍTICA CONTÁBIL 

Para as Partes Relacionadas, foi observada o CPC - 05 (R2), a qual estabelece que as Demonstrações 
Financeiras da entidade contenham as divulgações necessárias para evidenciar a possibilidade de que sua 
posição financeira e seu resultado possam ter sido, ou não, afetados pela existência de transações e saldos com 
partes relacionadas. A política de controle consiste também em acompanhamento permanente das diretrizes 
determinadas na POLÍTICA DE TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS - MG-00001-08-0, aprovada 
pela Administração da Companhia.  

A Potigás não possui operações com partes relacionadas além das demonstradas nestas notas explicativas e 
Demonstrações Financeiras.  

 

As transações comerciais com a PETROBRAS, empresa do grupo e único supridor do insumo principal da 
atividade da empresa (Gás Natural), são realizadas em condições normais de mercado. 
(1)Os saldos de Gás Incentivado correspondem aos valores retidos pela POTIGAS das faturas de compra de gás 
natural emitidas pela PETROBRAS S/A, relativo ao PROGAS - Programa de Apoio ao Desenvolvimento Industrial 
pelo Incentivo do Gás Natural, instituído pela Lei Estadual nº 7.059 de 18 de setembro de 1997. 
 
(2) No exercício de 2013, o saldo da conta PETROLEO BRASILEIRO S/A - GAS INCENTIVADO foi retificado 
conforme decisão da Diretoria Executiva da POTIGÁS que deliberou, em sua reunião DIREX nº 243/2016, pela 

DESCRIÇÃO
SALDO EM 
31/12/2019

SALDO EM 
31/12/2018

FORNECEDORES DE GÁS  (1) 17.336         8.964             
FORECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1.393           1.591             

TOTAL 18.729         10.555           

PARTES RELACIONADAS SALDO EM 
31/12/2019

SALDO EM 
31/12/2018

Petróleo Brasileiro S/A - Gás regular 17.058         8.689             
Petróleo Brasileiro S/A - Erro de programação 39               59                 
Petróleo Brasileiro S/A - Encargo de capacidade 240             216                
Petróleo Brasileiro S/A - Gás Incentivado (1) 80.446         80.446           
(-) Conta retificadora PROGÁS (2) (80.446)        (80.446)          

TOTAL 17.336         8.964             
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

Remuneração parte relacionada 31/12/2019 31/12/2018

Benefícios 1.197            1.169          
Conselho de Administração 237 205
Reembolso a Acionistas 659 652
Diretoria 246 263
Bônus sobre lucros 55 49

retificação dos saldos acumulados registrados na conta Fornecedores PETROLEO BRASILEIRO S/A - GAS 
INCENTIVADO bem como, no Contas a receber ESTADO DO RN - GÁS INCENTIVADO, tendo em vista que em 
conformidade com a interpretação do Art. 13, I e II do Decreto Estadual nº 13.957,  de 11/05/1998, a Companhia 
é mera repassadora do benefício concedido pelo Estado às Indústrias contempladas pelo PROGÁS, ao fornecer 
gás natural à preço subsidiado, e que as contrapartidas às retenções efetuadas pela Companhia nas faturas de 
compra de gás fornecido pela PETROBRAS, necessárias à execução do programa, devem ser compensadas 
diretamente pelo Estado do RN à PETROBRAS, sem transitar pela Companhia, sob a forma de descontos 
concedidos sobre o valor das licenças ambientais expedidas pelo IDEMA nos termos do Art.  55 §§ 1º a 4º da 
Lei complementar 272/2004. Dada a natureza destas operações e face aos prazos de realização, os saldos 
registrados nas contas supramencionadas encontram-se registrados, respectivamente, nas contas de passivo e 
ativo não circulante.  
  

11.2. OUTRAS CONTAS A PAGAR COM PARTES RELACIONADAS   

 
(1) Valores repassados pelo Governo do Estado do RN sempre repassados para os clientes beneficiados pelo 

RNGÁS+ no mês subsequente   
(2) Reembolso de Diretores cedidos pela PETROBRAS GAS S/A. 

 

11.3. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO 

Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

 

 

 

 

 

11.4. PROCESSO JUDICIAL PETROBRAS E PARECER DA ASSESSORIA JURÍDICA DA POTIGÁS  

A PETROBRAS ingressou, em 05/05/2014, Ação Ordinária de Cobrança cumulada com Resolução Contratual 
por Onerosidade Excessiva em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte e a POTIGAS, por meio do Processo 
Judicial n.º 0804220-85.2014.8.20.0001 da 3.ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN. Nesta ação, 
a PETROBRAS cobra dívida no valor de R$ 138.526.905,31, relativa aos saldos não repassados pelo ESTADO 
no âmbito do PROGAS. 

A Assessoria Jurídica da POTIGÁS, através do parecer n.º 100/2016, emitido em 25/04/2016, classifica como 
possível a perda da ação movida pela PETROBRAS S/A em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte e da 
POTIGÁS, estando o processo em fase de conhecimento, sem julgamento até a data de emissão destas 
Demonstrações Financeiras. 

No tocante às conclusões da auditoria conduzida pela BDO para levantamento dos saldos relativos à 
operacionalização do PROGÁS, entende a Administração da POTIGÁS que os valores apurados estariam 
incluídos no objeto da disputa judicial em comento, permanecendo, desta forma, opinião quanto ao não registro 
contábil dos ajustes decorrentes do reconhecimento de suposta dívida gerada por diferença de metodologia 
apontada no relatório da BDO. 

PARTES RELACIONADAS SALDO EM 
31/12/2019

SALDO EM 
31/12/2018

RN GAS MAIS 3.080           688                     
REEMBOLSOS A ACIONISTAS 56               54                      

TOTAL 3.135           742                     
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS  31/12/2019 31/12/2018
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 19.358 22.399
(-) Reserva Legal 5% (968)            (1.120)          
LUCRO APÓS RESERVA LEGAL 18.390         21.279         
(-) Reserva de Incentivos Fiscais (3.927)          (4.529)          
(-) Dividendos mínimos obrigatórios 25 % (c.1) (3.616)          (4.187)          
ESTADO DO RN 17% (615)            (712)            
GASPETRO S/A 83% (3.001)          (3.476)          
LUCRO APÓS RES. LEGAL E DIV. OBRIG. (10.847)        (12.562)        
(-) DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS (10.847)        (12.562)        

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018
Reservas de lucros 19.340         13.691         
Reserva legal (1) 6.689           5.569           
Reserva de incentivos fiscais (2) 9.649           5.120           
Reserva de Retenção de Lucros (3) 3.002           3.002           

12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

12.1.  CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social integralizado em 31/12/2019 é de R$ 51.528 (R$ 46.999 em 31/12/2018), sendo composto por 
4.245.000 ações sem valor nominal, das quais: 1.415.000 são ações ordinárias e 2.830.000 são ações 
preferenciais, todas de classe única. O Capital Autorizado é de 12.600.000 ações, mantendo sempre a proporção 
de 1/3 do Capital representado pelas Ações Ordinárias e 2/3 pelas Ações Preferenciais.  

As Ações Preferenciais são nominativas, não possuem valor nominal, não têm direito a voto e gozam da 
prioridade no recebimento dos Dividendos e no reembolso do Capital em caso de liquidação da Companhia, 
compondo-se conforme quadro abaixo: 

As ações da POTIGÁS são nominativas, não resgatáveis, todas de classe única e inconversíveis de uma espécie 
em outra.  

 

Em 26 de dezembro de 2019 ocorreu o aumento de capital através da integralização da reserva de Subvenção 
de IR – SUDENE no valor de R$ 4,5 milhões. 

12.2.  DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estatuto Social da Companhia determina a distribuição de um Dividendo Mínimo de 25% do Lucro Líquido 
Ajustado nos termos do Art. 202 da Lei nº 6.404/76. Em 2019 foram pagos 16.750 mil em dividendos conforme 
demonstrado na DMPL.   

12.3 RESERVAS DE LUCROS 

Os saldos das reservas de lucros estão apresentados a seguir: 

 

 

 

 

 

CAPITAL SOCIAL ORDINÁRIAS % PREFERENCIAIS %
TOTAL DE 

AÇÕES
%

Capital Social (em 
milhares de reais)

ACIONISTAS
Estado do Rio Grande do Norte 721.650          51% -                     0% 721.650         17% 8.760                       
Petrobras Gás S/A - Gaspetro 693.350          49% 2.830.000           100% 3.523.350      83% 42.768                     

TOTAL 1.415.000        100% 2.830.000           100% 4.245.000      100% 51.528                     
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

SUBVENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA - SUDENE

SALDO INICIAL 4.529                                
BAIXAS (1) (4.529)
ADIÇÕES 3.927                                
SALDO FINAL 3.927                                

12.3.1 RESERVA LEGAL: 

Em conformidade com o art. 193 da Lei 6.404/76, é constituída reserva legal equivalente a 5% do lucro líquido 

apurado em cada exercício, limitada a 20% do Capital Social.  

12.3.2 RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS: 

12.3.2.1 – POLÍTICA CONTÁBIL  

No que concerne as Subvenções e Assistências Governamentais, foi observado a CPC 07 (R1), a qual define o 
procedimento a ser aplicado na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de 
outras formas de assistência governamental. Considerando o disposto no referido CPC, a Companhia registrou 
os incentivos fiscais decorrentes de doações ou subvenções governamentais recebidas diretamente no resultado 
do exercício pelo regime de competência. 

a) Subvenção de IR – SUDENE: Refere-se a redução de 75% do Imposto de Renda calculado sobre o Lucro 
da Exploração referente a toda capacidade instalada. O período de fruição do benefício é de 01/01/2012 à 
31/12/2021. 
 
 
 
 

 

(1) A subvenção da SUDENE poderá ser utilizada para absorção de eventuais prejuízos ou aumento de capital 
restritamente. Em 2019 ocorreu aumento de capital conforme ata da 86ª AGE. 
 
 

b) Reserva de Doações: Refere-se à doação realizada pelo Governo do Estado do Rio Grande do Norte de 
terreno localizado no Centro Industrial Avançado do município de Macaíba – CIA Macaíba, para criação de 
base de Operação e Manutenção dos equipamentos referentes ao sistema de distribuição de Gás pertencente 
à POTIGÁS.  
 

12.3.3 RESERVA DE RETENÇÃO DE LUCROS: 

 A Lei 6.404/76 faculta às sociedades reterem parcela do Lucro Líquido do  Exercício, prevista em Orçamento de 
Capital, previamente aprovado.  

 

13 . TRIBUTOS 
13.1  IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO 

Os impostos e contribuições correntes são calculados com base nas alíquotas efetivas, vigentes na data da 
elaboração das demonstrações, onde a provisão para Imposto de Renda é constituída à alíquota-base de 15% 
do lucro tributável, acrescida do adicional de 10% e a provisão para Contribuição Social Sobre o Lucro Líquido é 
calculada à alíquota de 9%.  

Os impostos e contribuições diferidos são reconhecidos em função das diferenças temporais entre o valor 
contábil do ativo ou passivo e sua base fiscal, prejuízo fiscal e da base negativa da contribuição social, quando 
aplicável, e são calculados no período quando for realizado o Ativo ou liquidado o Passivo. 

A Companhia se beneficia do direito à redução de 75% do Imposto sobre a Renda e Adicionais, calculados com 
base no Lucro da Exploração, decorrente da obtenção do Laudo Constitutivo nº 0079/2012 emitido pela ADENE, 
atual SUDENE.   
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

IRPJ DIFERIDO CSLL DIFERIDA TOTAL
Saldo em 31/12/2018 1.373                  494                       1.867                      

                          1                           -                                 1 
                    (213)                         (77)                         (290)
                      319                         115                           434 
                        79                           28                           107 
                         -                             -                               -   
                        36                           13                             49 

Saldo em 31/12/2019 1.595                  573                       2.168                      
 Arrendamento - CPC 06 

CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

 Ajuste a valor justo  
 Amortização gerencial  
 PCLD Gerencial 
 Contingências 
 Previdência Pré-Contrato 

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 31/12/2019 31/12/2018
Lucro antes dos impostos 23.550        27.033         
Alíquota % 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais          (8.007)           (9.191)

Ajustes para apuração da alíquota efetiva

Exclusões/(Adições) permanentes, líquidas             (219)                 (98)
Exclusões/(Adições) temporárias, líquidas             (335)               (104)
IR/CSLL Diferidos sobre diferênças temporárias               301                117 
Redução Incentivos Fiscais            4.044             4.623 
Outros (adicional10%)                 24                  24 
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social                  -                      -   
Despesa com imposto de renda e contribuição social          (4.192)           (4.629)

13.2 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE AS RECEITAS 

As  receitas  de  vendas  estão  sujeitas  ao  PIS  e  COFINS,  pelas alíquotas vigentes em média de 9,25%.  As 
receitas de vendas estão sujeitas ainda a substituição tributária do ICMS, pela alíquota de 18%. 

13.3  IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS 
 
Os fundamentos e as expectativas para realização estão apresentados a seguir: 

a) A movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em 2019 foram constituídos o Imposto de Renda e a Contribuição Social Diferidos sobre diferenças temporais 
relativas às contingências judiciais, perdas de créditos gerenciais, ajuste a valor justo de TOP recuperável e 
diferença sobre amortização gerencial provisionados neste exercício. A administração avaliou todos os pré-
requisitos legais para sua provisão, tais como: Perspectiva de rentabilidade futura, apuração de lucro tributável 
com base em seu planejamento orçamentário plurianual e a apresentação de resultados positivos em seus 
últimos exercícios.  

13.3.1 REALIZAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS: 

A administração considera que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção da realização 
das receitas e da resolução final dos eventos futuros, ambos baseados em projeções efetuadas a partir de 2019. 
A expectativa é de que as provisões se tornem dedutíveis de curto a médio prazo, ou seja, que resultarão em 
valores a serem deduzidos no cálculo do resultado tributável de períodos futuros, dentro do período estipulado 
na realização do estudo técnico de viabilidade que prevê sua realização no prazo máximo de 5 anos, quando o 
valor contábil do ativo será totalmente recuperado ou liquidado.  
 

13.3.2 RECONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO 

A reconciliação dos tributos apurados, conforme alíquotas nominais e o valor dos tributos registrados nos 
exercícios de 2019 e 2018 estão apresentados a seguir: 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

IMPOSTOS A RECOLHER 31/12/2019 31/12/2018
TOTAL 2.723           2.445           
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS 706             721             
PIS 126             128             
COFINS 580             593             
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO 1.262           886             
IRPJ 687             374             
CSLL 575             512             
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS 93               83               
FEDERAIS 55               56               
ESTADUAIS/MUNICIPAIS 38               27               
OUTROS IMPOSTOS 662             755             
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 393             536             
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS 269             219             

IR/CSLL Corrente          (8.538)           (9.369)
Incentivos Fiscais            4.044             4.623 
       - Subvenção do IRPJ - SUDENE            3.927             4.529 
       - PAT e Empresa Cidadã               117                  93 
IR/CS Diferido               302                117 
Total da despesa no resultado          (4.192)           (4.629)

 Alíquota efetiva de imposto de renda e contribuição social 18% 17%
 

 

 

 

 

 

 
13.4 IMPOSTOS A RECOLHER 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4 DESPESAS TRIBUTÁRIAS  

 

 

 

 

 

 

 

14. RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS.  

14.1 POLÍTICA CONTÁBIL  

As Receitas são reconhecidas conforme CPC 47 – Receita de Contratos de Clientes, que estabelece etapas que 
visam evidenciar se os critérios para a contabilização foram ou não satisfeitos. Essa etapas compreendem:  

i) A identificação do contrato com o cliente; 

ii) A identificação das obrigações de desempenho; 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
iii) A determinação do preço da transação; 

iv) A alocação do preço da transação; e 

v) A reconhecimento da receita mediante o atendimento da obrigação de desempenho. 

A Companhia tem como principal receita a venda de gás canalizado. A POTIGÁS não identificou alterações no 
reconhecimento atual das suas receitas, dado que são reconhecidas à medida em que há a transferência de 
controle dos produtos e serviços.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.2 RECEITA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 

As receitas e os custos de construção, cuja evidenciação se tornou obrigatória para concessionárias de serviços 
públicos a partir da Interpretação Técnica ICPC 01(R2), foram reconhecidas conforme CPC 47- Receitas de 
contratos e ICPC 01 (R1) – Contratos de Concessão.  

A orientação OCPC 05 - Contratos de Concessão - determina que empresas concessionárias de serviços de 
distribuição são, mesmo que indiretamente, responsáveis pela construção das redes. Por isso, é obrigatória a 
evidenciação das receitas e dos custos de construção.  Desse modo, a construção se apresenta para a 
Companhia integralmente como um custo de colocação de ativos à disposição para distribuição de gás natural.  

Os gastos incorridos no período para ampliação da rede são conhecidos, e os benefícios econômicos se 
evidenciam pelo direito que é concedido à concessionária (POTIGÁS) de usufruir da infraestrutura construída 
para exploração de sua atividade, por meio de autorização expressa no contrato de concessão, e cobrar os 
usuários desse serviço público, conforme item 17 do ICPC - 01 (R1). 

 

 

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018
RECEITA BRUTA 297.872                270.668                
Gás Natural Combustível 157.720                142.879                
GNC RESIDENCIAL 7.470                   5.589                   
GNC INDUSTRIAL 138.562                127.834                
GNC CO-GERACAO 132                      248                      
GNC COMERCIAL 11.556                  9.208                   
Gás Natural Veícular 140.708                132.728                
Gás Natural Veicular 140.152                127.789                
Gás Natural Veicular - Comprimido 555                      4.940                   
DEDUÇÕES DA RECEITA (82.585)                 (75.755)                 
(-) Gás Natural Combustível (57.781)                 (35.396)                 
(-) DEVOLUÇÕES (1) -                       (201)                     
(-) ICMS (43.192)                 (21.998)                 
(-) PIS (2.602)                  (2.354)                  
(-) COFINS (11.987)                 (10.844)                 
(-) Gás Natural Veicular (24.804)                 (40.359)                 
(-) DEVOLUÇÕES (1) -                       (52)                       
(-) ICMS (11.840)                 (28.492)                 
(-) PIS (2.313)                  (2.108)                  
(-) COFINS (10.652)                 (9.708)                  
RECEITA LÍQUIDA 215.287                194.912                
RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRUÇÃO (2) 11.119                  5.303                   



 

28 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
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DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018
Despesas Gerais e Administrativas 16.334            15.270         
Despesas com Pessoal 12.256            11.048         
Diretoria 1.015              1025
Conselheiros 359                349
Colaboradores 10.695            9499

Estagiários 153                141
Aprendizes 33                  34
Despesas com Materiais 106                99               

Serviços de Terceiros 1.441              1.118           
Serviços de Consultoria/auditoria 154                101             
Serviços de Manutenção 244                190             
Serviços Gerais   822                648             
Utilidades 222                179             
Aluguéis 363                908             
Imóveis 150                697             
Veículos 213                211             
Viagens 409                412             

Despesas Gerais  1.758              1.686           
Inserções Publicitárias 338                390             
Patrocínio Institucional 136                67               
Entidades de Classe 607                410             
Seguros 8                    4                 
Depreciação, Amortização e Exaustão -                 224             
Conversões em Rede Interna de Clientes 197                285             
Outros 472                306             

DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018
Custo do Produto Vendido 172.607        152.546       
Compra de Gás Natural Combustível 84.502         77.356         
Compra de Gás Natural Veicular 74.553         62.910         
Outros Custos (1) 13.551         12.280         
CUSTOS DO SERVICO DE CONSTRUCAO 11.119         5.302           

15. CUSTO DO PRODUTO VENDIDO. 

15.1 POLÍTICA CONTÁBIL  

Os custos compreendem os valores das notas fiscais de compra de gás liquidas dos tributos recuperáveis, gastos 
com odorização e transporte. Compõem ainda o custo do produto vendido os valores provenientes da 
amortização da infraestrutura dos gasodutos, bem como a mão de obra interna e os gastos com serviços e 
materiais destinados a operação e manutenção da rede, que visam garantir o fornecimento continuo do gás 
natural.  

 

 

 

 

 

 

16. DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS .  
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DESCRIÇÃO 31/12/2019 31/12/2018
Outras Receitas e Despesas Operacionais (1.966)               (267)                
Outras Receitas Operacionais 1.123                1.459              
Ressarcimentos de Despesas 102                  24                   
Reversão de Contingências 48                    329                 
Ganho Gás Pago não Fornecido 72                    372                 
Receitas de Penalidades Contratuais 427                  689                 
Outras 474                  45                   
(-) Outras Despesas Operacionais (3.089)               (1.726)             
(-) Provisão para Contingências (368) (452)
(-) Despesa Penalidade Contratual (291) (359)
(-) Perda na atualização das operações de gás - Valor Justo (67) (65)
(-) Perda na Alienação e/ou Baixa de Intangível/Imobilizado (350) (3)
(-) Provisões de Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) (1.824) (838)
(-) Outras Despesas (188) (9)

17. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                    As provisões para processos judiciais estão discriminadas na nota explicativa nº 21. 

18.  RESULTADO FINANCEIRO 

  

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

19. COBERTURA DE SEGUROS.  

Em 31/12/2019, a Companhia possuía cobertura e seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do 
Ativo, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 

 

APÓLICES DE SEGURO
CONTRATO OBJETO CONTRATADA VIGÊNCIA COBERTURAS VALOR

5-167-18 Seguro Empresarial Base CIA Macaíba MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S.A.

27/01/20 Galpão de estocagem de 
materiais 

6           

5-060-19 Seguro Empresarial Sede em Natal e a 
Base em Mossoró

MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S.A.

08/06/20 Edifícios e Base 
Operacional 

2           

5-054-19 Seguro Responsabilidade Civil da Rede de 
Gás Natural

MAPFRE SEGUROS 
GERAIS S.A.

26/05/20 Sistema de Distribuição 
de Gás 

95         

5-055-19 Seguro Riscos Nomeados da Rede de Gás 
Natural

SOMPO SEGUROS S.A. 26/05/20 Sistema de Distribuição 
de Gás 

82         

5-103-18 Seguro de Vida Empregados MAPFRE VIDA S/A 01/01/21 Morte, invalidez e funeral 7           

5-133-19 Seguro de Responsabilidade Civil dos 
Administradores (D&O) e por práticas 

AIG SEGUROS BRASIL 
LTDA.

03/12/20 Responsabilidade Civil 
dos Administradores 

118        

RESULTADO FINANCEIRO 31/12/2019 31/12/2018
Resultado Financeiro 2.625           2.919           
Receita Financeira 3.142           3.324           
Receitas com Aplicações Financeiras 1.709           1.648           
Receitas com Clientes 1.417           1.183           
Receitas com Fornecedores -              468             
Outros 16               24               
(-) Despesas Financeiras (517)            (405)            
(-) Despesas com Clientes (49)              (347)            
(-) Despesas com Fornecedores (17)              (32)              
(-) Juros s/arrendamentos (388)            -              
(-) Outros (63)              (26)              
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Trabalhistas Cíveis Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2018 1.041             3.233            4.274                   

Constituição 17                 17                        
Baixas (42) (0) (42)
Atualização 54                 291               345                      
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.071             3.523            4.594                   

(1) Seguro contra incêndio, queda de raio, explosão de qualquer natureza, danos elétricos, quebra de vidros no 
galpão de estocagem de materiais da POTIGÁS; 

(2) Seguro contra incêndio, queda de raio, explosão, implosão, danos elétricos, impacto de veículos, queda de 
aeronaves, quebra de vidros e recomposição de documentos da Sede em Natal e da Base em Mossoró; 

(3) Seguro contra avarias, perdas e danos materiais de origem súbita, imprevista e acidental a instalações 
prediais, maquinismos, móveis e utensílios e todo sistema de distribuição de gás; 

(4) Seguro Riscos Nomeados da Rede de Gás Natural   
(5) Seguro de Vida dos Empregados para morte, invalidez e assistência funerária  
(6) Seguro de Responsabilidade Civil dos Administradores (D&O) e por práticas trabalhistas (EPL) 

 

20. PROVISÃO PARA PROCESSOS JUDICIAIS. 

20.1 POLÍTICA CONTÁBIL  

Para as provisões de passivos contingentes, foi observado o CPC 25 que recomenda que se reconheça uma 
provisão em função de um evento passado que gera uma obrigação possível, estimada de maneira confiável e 
cuja existência será confirmada apenas pela ocorrência ou não de um ou mais eventos futuros incertos não 
totalmente sob controle da entidade, mas com provável necessidade de que um recurso econômico seja exigido 
para liquidá-la 

As provisões constituídas para riscos trabalhistas e cíveis classificadas no passivo não circulante estão 
compostas como segue: 

 

 

 

 

 

 

A administração da Companhia, consubstanciada na opinião de seus consultores legais quanto à possibilidade 
de êxito nas diversas demandas judiciais, entende que as provisões constituídas registradas no balanço são 
suficientes para cobrir prováveis perdas com tais causas.  

a)  Trabalhista: Referem-se às ações movidas por empregados e ex-empregados contra a Companhia, 
envolvendo cobrança de horas extras, adicional de periculosidade, equiparação/reenquadramento salarial e 
outras, e também, ações movidas por ex-empregados de seus empreiteiros envolvendo cobrança de parcelas 
indenizatórias e outras. 

 

Os valores foram atualizados monetariamente pela variação da Taxa Referencial (TR), índice de atualização de 
processos trabalhistas divulgado pelo Conselho Superior da Justiça do Trabalho, acrescidos de juros de 1% a.m. 



 

31 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019 E 31 DE DEZEMBRO DE 2018 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
b) Cível: Referem-se às ações de natureza comercial e indenizatória, movidas por pessoas jurídicas, envolvendo 
Lucros cessantes, repetição de Indébito e danos materiais e/ou danos morais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Ação de cobrança judicial pela PETROBRAS: 

Em 05/05/2014 houve o ingresso por parte da PETROBRAS de Ação Ordinária de Cobrança cumulada com 
Resolução Contratual por Onerosidade Excessiva contra o Estado do Rio Grande do Norte e a POTIGÁS, perante 
a 3ª. Vara da Fazenda Pública da Comarca de Natal/RN - Proc. n. 0804220-85.2014.8.20.0001, tendo por objeto 
a resolução do contrato de compra e venda de gás (PROGÁS), pela suposta existência de onerosidade excessiva 
para a PETROBRAS, bem como a condenação dos réus ao ressarcimento de R$ 138.527 mil. Este montante 
corresponde ao valor da dívida atualizada, referente ao período de maio de 2004 a abril de 2014, cujo valor 
histórico corresponde ao montante de R$ 72.466 consoante os Anexos 6, 7 e 8 da referida Ação Judicial. Os 
valores totais da dívida contabilizada até 31/12/2013, somam R$ 71.272 mil. 

A presente ação foi devidamente contestada pela POTIGÁS em 31/07/2014, bem como pelo Governo do Estado 
do RN, em 01/09/2014, onde foram pleiteados a aplicação da prescrição quinquenal, nos termos da Lei n˚ 
9494/97, art. 1. C, o chamamento para integrar a lide em seu polo passivo do IDEMA-RN e GASPETRO, a 
realização de perícia contábil e o julgamento pela sua total improcedência. Atualmente o processo encontra-se 
concluso para julgamento.   

A Assessoria Jurídica da POTIGÁS classifica como possível a perda da ação movida pela PETROBRAS S/A em 
desfavor do Estado do Rio Grande do Norte e da POTIGÁS. 

 

21. BENEFICIO A EMPREGADOS 

21.1 BENEFÍCIOS DE CURTO PRAZO 

As obrigações a pagar no período de até 12 (doze) meses após o período a que se referem as Demonstrações 
Financeiras, denominadas de benefícios de curto prazo a empregados,  Salário Fixo, Salário-Maternidade, Vale 
Alimentação e Refeição, Plano de saúde, Auxílio-Creche, Plano Odontológico, Seguro de Vida, Vale-Transporte, 
Férias, Gratificação Mensal e Gratificação Mensal são reconhecidos mensalmente no resultado, respeitando o 
regime de competência conforme a prestação do  serviço correspondente. 
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BENEFÍCIOS DE CURTO PRAZO 2019 2018
Benefício
Salário Fixo 4.977           4.460           
Salário-Maternidade 21               7                 
Vale Alimentação e Refeição 637             611             
Plano de saúde 518             417             
Auxílio-Creche 21               21               
Plano Odontológico 25               24               
Seguro de Vida 6                 7                 
Vale-Transporte 5                 5                 
Férias 1.157           1.026           
Gratificação Mensal 1.160           1.045           
PLR (1) 702             592             
Décimo Terceiro 541             491             

Descrição Total

Saldo em 1º de janeiro de 2018 799                   
Adições 246                   
Baixas (799)                  
Atualização 65                     
Saldo em 31 de dezembro de 2018 311                   
Adições 1.837                
Baixas (476)                  
Atualização 58                     
Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.730                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

22.1 MENSURADOS PELO CUSTO AMORTIZADO 

Os instrumentos financeiros abaixo foram mensurados pelo custo amortizados e estão referenciados na nota 
explicativa nº 6 

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

Caixa   e   equivalentes   de   caixa   abrangem   saldos   de   caixa   e   investimentos financeiros com vencimento 
original de três meses ou  menos  a  partir  da  data  da  contratação.  Os  quais  são  sujeitos  a um risco 
insignificante de alteração no valor, e são utilizadas na gestão das obrigações de curto prazo. 

CONTAS A RECEBER DE CLIENTES 

A Potigás historicamente mantêm seus recebíveis em carteira até o seu vencimento, o CPC 48 prescreve o 
tratamento de custo amortizado, o que implica dizer que o contas a receber permanece pelo valor da venda 
efetuada ao cliente, ajustado por eventuais abatimentos, ajustes a valor presente (quando se tratar de recebíveis 
com prazo de recebimento superior a 365 dias) e outros eventuais custos inerentes à transação. 

22.2 MENSURADOS PELO VALOR JUSTO POR MEIO DO RESULTADO 

Os instrumentos financeiros abaixo se referem ao pagamento de Take or Pay-TOP recuperável por parte dos 
clientes da POTIGÁS, que nessa modalidade contratual se equivalem a uma “compra antecipada” de volume de 
gás, que, conforme condições pactuadas, poderá ser compensado de compras futuras. Esses valores são 
atualizados com base no Valor Justo consoante a variação no mercado do preço da commodity de gás  
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(Valores expressos em milhares de Reais) 
O quadro acima representa os pagamentos de TOP-recuperável através das “Adições”, as compensações por 
parte de clientes através das “Baixas” e o valor justo do volume de gás creditado através da “Atualização”.  

22.3 GERENCIAMENTO DE RISCO FINANCEIRO 

A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos financeiros: 

Risco de crédito é o risco de prejuízo financeiro da Companhia caso um cliente ou contraparte em um instrumento 
financeiro falhe em cumprir com suas obrigações contratuais, que surgem principalmente dos recebíveis de 
clientes e em títulos de investimento. Para reduzir esse tipo de risco e auxiliar seu gerenciamento a Companhia 
monitora as contas a receber de consumidores realizando análises periódicas dos saldos em aberto, bem como 
cobranças, fora da esfera administrativa, nos casos necessários.  

RISCO DE LIQUIDEZ  

Risco de liquidez é o risco de a Companhia encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas a 
seus passivos financeiros que são liquidados com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro.  A 
abordagem da Companhia na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha 
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições normais. A política de 
recebimentos adotada junto aos clientes frente aos prazos de liquidez dos passivos visa garantir um fluxo de 
caixa suficiente para honrar os compromissos assumidos, uma vez que os prazos de pagamento giram em torno 
de 15 a 20 dias após o recebimento de materiais ou a execução de serviços contratados. 

RISCO DE MERCADO  

Risco de mercado é o risco de alterações nos preços de mercado, tais como as taxas de câmbio, taxas de juros 
e têm impacto nos ganhos da Companhia. O objetivo do gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e 
controlar as exposições a riscos de mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e ao mesmo tempo otimizar o 
retorno. 

23. EVENTOS SUBSEQUENTES  

Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) anunciou que a corona vírus (COVID-19) é 
uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor 
privado, que somadas ao impacto potencial do surto, aumentam o grau de incerteza para os agentes econômicos 
e podem gerar os seguintes impactos relevantes nos valores reconhecidos nas demonstrações financeiras. 

Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a nossa projeção de receitas e fluxos 
de caixa operacionais para o ano de 2020 poderá ser revisada. Considerando a imprevisibilidade da evolução do 
surto e dos seus impactos, não é atualmente praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro nas receitas e 
fluxo de caixas estimados. 

A administração avalia de forma constante o impacto da pandemia do COVID-19 nas operações e na posição 
patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar os 
impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras.  
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES 
CONTÁBEIS  
 

Aos 
Acionistas e Administradores da  
Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS 
Natal - RN 

 

Opinião com ressalvas sobre as demonstrações contábeis 

Examinamos as demonstrações contábeis da Companhia Potiguar de Gás - POTIGÁS (“Companhia”), 
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 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, exceto pelos possíveis efeitos dos assuntos descrito na seção a seguir intitulada 
“Base para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia 
Potiguar de Gás - POTIGÁS em 31 de dezembro de 2019, 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 com ressalvas sobre as demonstrações contábeis  

Aplicação do ICPC 01 e OCPC 05 – Contratos de concessão 

A Companhia registra a infraestrutura utilizada para operação do serviço público de distribuição de 
gás como ativo intangível, amortizados pelo prazo de 10(dez) anos a partir do investimento realizado. 
As práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis ao reconhecimento e mensuração dos contratos 
de concessão (ICPC 01 e OCPC 05 – Contratos de concessão), definem que os investimentos aplicados 
para execução do contrato de concessão devem ser registrados pelo modelo bifurcado, isto é, parte 
como ativo intangível, na extensão que recebe um direto (licença) para cobrar do usuário a utilização 
do serviço público e parte como ativo financeiro, na extensão em que a vida útil econômica dos bens 
ultrapasse o prazo do contrato. Até 31 de dezembro de 2019 a Companhia não havia efetuado análise 
da vida útil estimada dos ativos da concessão, visando adequação de suas práticas contábeis às 
práticas contábeis adotadas no Brasil, aplicáveis ao reconhecimento e mensuração dos contratos de 
concessão (ICPC 01 e OCPC 05 – Contratos de concessão). Consequentemente, não foi possível 
determinar os possíveis efeitos, se existirem, em relação ao reconhecimento do ativo financeiro, ativo 
intangível, às despesas de amortização e à amortização acumulada do exercício findo naquela data. 

Questionamentos judiciais relacionados ao Programa de Incentivo “PROGÁS” 

Conforme mencionado na Nota Explicativa nº 10, a Companhia é parte passiva em processo judicial 
referente à ação ordinária de cobrança cumulada com resolução contratual por onerosidade excessiva 
no âmbito do Programa de Incentivo denominado “PROGÁS”. De acordo com esse programa a 
Companhia figura como repassadora de benefícios concedidos pelo poder concedente às Indústrias 
contempladas pelo programa PROGÁS, ao fornecer gás natural à preço subsidiado e que as 
contrapartidas às retenções efetuadas pela Companhia nas faturas de compra de gás fornecido pelo 
seu fornecedor, necessárias à execução do programa, deveriam ser compensadas diretamente pelo 
fornecedor junto ao poder concedente. De acordo com a informação dos assessores jurídicos da 
Companhia, o processo se encontra em fase de análise de mérito, ainda sem julgamento até a 
presenta data. Consequentemente, não nos foi determinar a necessidade de ajustes nas contas 
patrimoniais e de resultado, bem como nas divulgações em notas explicativas do exercício findo em 
31 de dezembro de 2019. 
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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 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, 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 com ressalvas.  

 

Ênfase  
 
Transações com partes relacionadas 
 
Chamamos atenção para a Nota Explicativa nº 11 às demonstrações contábeis, que divulga que a 
Companhia realiza transações significativas com partes relacionadas. Os resultados dessas transações 
poderiam ser diferentes, caso tivessem sido efetuadas com partes não relacionadas. Desta forma, as 
demonstrações contábeis devem ser lidas nesse contexto. Nossa opinião não contém ressalva 
relacionada ao assunto. 
 

Outros assuntos  

Demonstração do valor adicionado (DVA) 

As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 
2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, e apresentadas como 
informação suplementar para fins de IFRS, foram submetidas a procedimentos de auditoria executados 
em conjunto com a auditoria das demonstrações contábeis da Companhia. Para a formação de nossa 
opinião, avaliamos se essas demonstrações estão conciliadas com as demonstrações contábeis e 
registros contábeis, conforme aplicável, e se a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios 
definidos no Pronunciamento Técnico NBC TG 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa 
opinião, exceto quanto aos assuntos mencionados no parágrafo “base para opinião com ressalvas”, 
essas demonstrações do valor adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos 
relevantes, segundo os critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em 
relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 

 

Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor  

A Administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
relatório da administração. Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o relatório 
da administração e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.  

Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
relatório da administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com nosso conhecimento obtido na auditoria ou, 
de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho realizado, 
concluirmos que há distorção relevante no relatório da administração somos requeridos a comunicar 
esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 

Responsabilidades da Administração e da governança pelas demonstrações contábeis 

A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela 
determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de 
distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.  
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Na elaboração das demonstrações contábeis, 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 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 de uma 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 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 uma incerteza significativa 
em relação a eventos ou circunstâncias que possa causar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
significativa 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 manter 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.  
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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. 

 
 

Recife, 02 de abril de 2020.  
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