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COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS (POTIGÁS) 

RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO 2020 

 

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 
2020. 
 
O ano de 2020 foi marcado pelos efeitos da pandemia do novo corona vírus, que impactou diretamente 
os mercados atendidos pela POTIGAS, reduzindo o volume de vendas e aumentando o risco de 
inadimplência, dadas dificuldades financeiras enfrentadas pelos usuários atendidos pela Companhia. 
Este cenário desafiador exigiu da administração da POTIGAS a adoção de uma série de medidas para 
o enfrentamento da crise, focadas na segurança de seus empregados e em sua sustentabilidade. 
  
Entre as medidas de enfrentamento das consequências da pandemia, destacam-se: i) reforço nas 
medidas de biossegurança nas instalações da Companhia; ii) adoção de trabalho remoto (home office) 
para as áreas administrativas; iii) redução do fluxo de pessoas vinculadas às atividades operacionais 
para evitar aglomerações; iv) suspensão  de  viagens  e  eventos presenciais  e  realização  de  reuniões  
por videoconferência; v) adoção de plano de contingenciamento de despesas e custos, que incluiu o 
corte de despesas e a renegociação com fornecedores para redução de valores contratuais; vi) adoção 
de política de parcelamento das faturas dos clientes e de renegociação de dívidas, a fim de diminuir 
os riscos de inadimplência e contribuir com a continuidade das atividades do maior número de clientes 
possível; vii) negociação com o supridor de gás natural para suspensão da aplicação  de penalidades 
contratuais, invocando a clausula 20 do Contrato de Suprimento, face a situação de Caso 
Fortuito/Força Maior; viii) medidas visando à proteção do fluxo de caixa, com a adesão à política de 
parcelamento proposta pelo supridor de gás natural e às medidas de postergação do recolhimento de 
tributos, estabelecidas pelo Governo Federal. 
 
Superados os meses mais críticos da pandemia (março a maio), a partir de junho o volume 
comercializado iniciou um processo de recuperação se estabilizando gradualmente até dezembro, 
ainda que não tenha alcançado os níveis de vendas do período pré-pandemia, especialmente no 
segmento de GNV.  
 
O volume total de gás natural comercializado no período foi de 74,8 milhões de m³, o que, comparado 
a 2019, representa uma queda de 29%, sendo que parte desta redução foi uma consequência da 
redução de volume de uma indústria têxtil de grande porte, que alterou sua matriz energética e o maior 
impacto, decorrente dos efeitos econômicos da pandemia. O segmento industrial foi o mais afetado, 
com uma redução de 21 milhões de m³, seguido pelo segmento Gás Natural Veicular (GNV) que teve 
seu volume de venda reduzido em 8,9 milhões m³.  
 
Como resultado da recuperação das vendas, observada a partir de junho de 2020, das medidas de 
contingenciamento e de gestão comercial, a Companhia fechou o ano com resultado positivo de R$ 
10,3 milhões, mais um recorde na captação de cliente: 3.551 novas unidades consumidoras captadas 
e a implementação de mais 17km de rede de gasodutos. 
 
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. 
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A Administração. 
 

DESEMPENHO FINANCEIRO E DE MERCADO CONSOLIDADOS 

 

A tabela abaixo (Tabela 01) apresenta os grandes indicadores que expressam o desempenho da 
POTIGAS nos últimos cinco anos e onde pode-se observar os desdobramentos dos efeitos da 
pandemia sobre os indicadores econômico-financeiros.  

 

Em relação a 2019, a receita operacional líquida caiu 37,6%, como consequência da redução do 
volume de vendas, acompanhada pelo EBITDA, que caiu 35% e pelo lucro líquido, que ficou 46,8% 
abaixo do resultado anterior. Pesou ainda sobre o lucro a queda na receita financeira, em virtude da 
queda na rentabilidade das aplicações e na receita de multas e juros por atraso no pagamento de 
faturas pelos clientes. A queda no lucro levou a uma redução nos dividendos adicionais propostos, 
impactando o Patrimônio Líquido, que reduziu 7% em relação a 2019 e o retorno sobre o Patrimônio 
Líquido, que saiu de 25,33% para 14,49%. 

 

 

 

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

Tabela 01 – Principais Indicadores Econômico-Financeiros e de Mercado 

 

 

 

Econômico-financeiros   (R$ 1000) 2016 2017 2018 2019 2020

Receita operacional líquida 111.587 151.319 194.913 215.287 134.266

Lucro bruto 22.402 35.069 42.367 42.680 30.245

Margem bruta (%) 20,08% 23,18% 21,74% 19,82% 22,53%

EBITDA (LAJIDA)* 14.311 24.023 30.016 27.692 17.893

Margem EBITDA (%) 12,82% 15,88% 15,40% 12,86% 13,33%

Lucro líquido 7.899 15.786 22.399 19.358 10.294

Margem líquida (%) 7,08% 10,43% 11,49% 8,99% 7,67%

Patrimônio líquido 55.575 63.805 73.251 76.432 71.018

Retorno s/ Patrimônio líquido médio 14,21% 24,74% 30,58% 25,33% 14,49%
Mercado 2016 2017 2018 2019 2020

Número de clientes 18.499 21.101 22.885 25.665 29.168

Gás natural vendido (1000 m)3 101.195 113.350 116.016 105.783 74.822

Extensão da rede (km) 391 407 416 442 459
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MERCADO DE GÁS NATURAL  

 

1. Volume de Vendas 

 

A POTIGÁS, em 2020, comercializou 74,8 milhões de m³ de gás natural, cerca de 29% a menos do 
volume de 2019, que foi 105,8 milhões de m³. O Gráfico 01 abaixo ilustra o impacto da pandemia sobre 
as vendas da POTIGÁS ao longo do ano, especialmente no período de maior restrição das medidas 
de isolamento social, nos meses de março, abril e maio, quando várias indústrias atingiram consumo 
zero. A partir de junho, observa-se o crescimento gradual do volume, ainda que não tenha alcançado 
os mesmos níveis do período anterior à pandemia. 

 

 

 

 

 

 

A análise do comportamento do volume nos diferentes segmentos atendidos pela POTIGAS, ilustrado 
na Tabela 02 abaixo, mostra que os segmentos mais afetados foram o industrial, comercial e GNV, 
nesta ordem. 

 

 

VOLUME 
(em 1000 m³)

Participação
%

VOLUME 
(em 1000 m³)

Participação
%

Variação
%

Industrial 50.674               48% 29.464              39% -42%
Veicular e GNC 49.217               47% 40.053              54% -19%
Comercial e Co-geração 3.873                 4% 2.944                4% -24%
Residencial 2.019                 2% 2.361                3% 17%
TOTAL 105.783            100% 74.822              100% -29%

2019 2020

GÁS NATURAL COMERCIALIZADO
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Tabela 02 – Volume comercializado por segmento 

 

 

No segmento industrial, a queda de 42% em relação a 2019 deve-se aos efeitos da pandemia, mas 
também mas também pela redução de volume de uma indústria têxtil de grande porte, que alterou sua 
matriz energética, trocando uma de suas caldeiras a gás natural por uma caldeira a lenha (redução de 
9,3 milhões de m³). 

 

A necessidade de isolamento social, requerida para conter o contágio pelo coronavírus, reduziu a 
atividade turística no estado, com fechamento temporário de hotéis e restaurantes, resultando em 
vendas para o segmento comercial 24% abaixo do verificado em 2020 e queda nas vendas de GNV 
da ordem de 19%. Por outro lado, o crescimento do número de pessoas realizando suas atividades 
em suas casas, aumentou o consumo do segmento residencial em 17%. 

 

Avaliando a participação dos segmentos no mercado total da POTIGAS, observa-se que o GNV e os 
segmentos de varejo (residencial e comercial) apresentam um aumento na sua participação no volume, 
como resultado da redução do mercado industrial. O GNV que respondia em 2019 por 47% das vendas, 
em 2020 passou a responder por 54%. 

 

 

Os gráficos 02 e 03 a seguir demonstram a evolução do mercado atendido pela POTIGAS, por 
segmento: 
 

  

Para 2021 a previsão de vendas é de 85,7 milhões m³, volume 14,56% acima do alcançado em 2020, 
considerando que o mercado manterá o nível de consumo pós-pandemia. 

 

2. Número de Clientes 
 

Durante o exercício de 2020, a POTIGÁS incorporou em sua carteira 3.551 clientes, sendo 03 (três) 
industriais, 01 (hum) GNV, 3.468 (três mil, quatrocentos e sessenta e oito mil) UDA´s (Unidades 
Domiciliares Autônomas) residenciais e 79 (setenta e nove) clientes comerciais, contribuindo cada vez 
mais para o fortalecimento das vendas da Companhia. 
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A POTIGÁS projeta para 2021 um crescimento de 12,35% 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 2021, incrementar 3.604 (três mil, seiscentos e quatro) novos 
clientes à carteira da Companhia. 

 

    

 

 

INVESTIMENTOS  

 

Os investimentos realizados em 2020 totalizaram R$ 5,86 milhões, sendo 99% dos recursos 
destinados expansão da rede e melhoria operacional da rede e 1% em investimentos na 
implementação de sistemas de suporte à gestão.  

 

• Rede de Distribuição: implantação de 17 km, dos quais 13 km foram implantados na Grande 
Natal e 4 km em Mossoró, atendendo aos bairros de Barro Vermelho, Candelária, Nova 
Parnamirim, Tirol, Centro de Parnamirim, Lagoa Nova (Grande Natal) e Doze Anos e Nova 
Betânia l (Mossoró); 
 

• Projeto de modernização em 2020 teve foco na continuidade da implantação do Sistema de 
Informações Geo-referenciadas (POTIGIS), sendo implementados os módulos de 
representação do mapa georreferenciado e módulo de representação de ativos da planta com 
banco de dados de atributos, permitindo um melhor controle dos ativos e prevenção de danos 
de terceiros. 

 

O Gráfico 06 abaixo ilustra o ritmo de crescimento dos investimentos da POTIGAS nos últimos 07 
Exercícios 
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Para o ano de 2021, a previsão é de investimentos da ordem de R$ 7,9 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 11,78 km de rede 
de PEAD nos seguintes bairros: Tirol, Lagoa Nova, Pajuçara, Neópolis, Alecrim, Cidade da 
Esperança, Candelária, Ponta Negra e Capim Macio; 
 

• Expansão da Rede principal em Mossoró, com lançamento projetado de 2,3km de rede de 
PEAD no bairro Doze Anos e Alto de São Manoel para atendimento aos segmentos de varejo. 
 

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

• Implantação de sistema de faturamento, atualização dos servidores e do parque tecnológico. 
 

• Aquisição de computadores para modernização do parque tecnológico. 
 
 

DESEMPENHO ECONÔMICO-FINANCEIRO 
 

O Lucro Líquido do exercício de 2020 foi de R$ 10,3 milhões, cerca de 46,8% abaixo do lucro de 2019, 
como resultado da queda nas vendas nos segmentos industrial e automotivo. A despeito disso, o 
desempenho dos indicadores econômico-financeiro foi positivo, com sutil melhora naqueles 
indicadores influenciados por redução em custos e despesas, como é o caso da Margem Bruta e 
Margem sobre EBITDA. Os indicadores influenciados pelo lucro, como Margem líquida e Retorno sobre 
Patrimônio, sofreram uma redução em 2020, conforme pode-se observar no quadro abaixo: 
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Tabela 04 – Indicadores Econômico-financeiros 

 
 

 
RESPONSABILIDADE SOCIAL  
 
Em 2020, devido ao contingenciamento das despesas, a POTIGÁS suspendeu o lançamento do edital 
de patrocínio, direcionando parte dos recursos para ações de apoio ao combate da pandemia, com a 
doação para a Secretaria de Estado do Trabalho, Habitação e da Assistência social - SETHAS de 450 
cestas básicas e 470 kits de higiene para a distribuição entre a população de baixa renda afetada pela 
pandemia (R$ 30 mil) 

 
METAS 2020 
 
O desempenho de 2020 resultou no alcance parcial das metas corporativas estabelecidas para o ano 
em virtude dos efeitos da pandemia. 
 
 

# Meta Ano 2020 Valor  Peso Realizado % 
Realização 

M1 Realizar Volume previsto  
(em mil m³) 91.507 10% 74.009 81% 

M2 Realizar Margem prevista  
(em R$ mil) 48.837 15% 42.613 87% 

M3 Reduzir Custos e Despesas 
previstos (em 10%) -29.017 15% -25.534 100% 

M4 Realizar Investimento previsto 
(em R$ mil) 8.540 20% 6.154 72% 

M5 Implantar Extensão de Rede  
(em Km) 21,3 20% 17 80% 

M6 Interligar Novos Clientes  
(nº clientes) 3.165 20% 3.165 100% 

 
 
 
PERSPECTIVAS PARA 2021 
 
Para 2021, 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, viabilização de novos supridores de gás natural, gestão da margem regulatória 
harmonização da Lei do Gás com a regulação estadual. 

Econômico-financeiros   (R$ 1000) 2016 2017 2019 2019 2020

Margem bruta (%) 20,08% 23,18% 19,82% 19,82% 22,53%

Margem EBITDA (%) 12,82% 15,88% 12,86% 12,86% 13,33%

Margem líquida (%) 7,08% 10,43% 8,99% 8,99% 7,67%

Retorno s/ Patrimônio líquido médio 14,21% 24,74% 25,33% 25,33% 14,49%
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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.  

Em 18 de dezembro de 2020 foi proferia a sentença judicial, condenando, em primeira estância, a 
Potigás a promover o pagamento, em favor da parte autora (PETROBRAS), dos valores, supostamente 
pagos a menor nas faturas referentes à aquisição de gás no âmbito do Contrato PROGÁS atualizados 
monetariamente e considerando um período prescricional de três anos além dos honorários 
advocatícios.  
A Assessoria Jurídica da POTIGÁS, continua classificando como possível a perda da ação movida 
pela PETROBRAS S/A em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte e da POTIGÁS, considerando 
a decisão judicial passível de ser revertida mediante a entrada com recurso para revisão de decisão 
de 1ª Instância. 
 
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, a BDO RCS Auditores Independentes SS, que 
não o de auditoria das Demonstrações Contábeis presentemente divulgadas.  

 

 

Natal, 19 de março de 2021 

 

 

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 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

  Ativo Nota 31/12/2020 31/12/2019   Passivo Nota 31/12/2020 31/12/2019

Circulante Circulante
     Caixa e Equivalentes de Caixa 5 32.346            48.528                 Fornecedores 10 7.996             18.729            
     Contas a receber 6.2 7.902             11.452            15.1      Obrigações trabalhistas e encargos sociais a pagar 2.788             2.407             
     Imposto e contribuições a recuperar 803                57                  15.2      Tributos a pagar 13.4 1.253             1.461             
     Estoques 7 1.297             1.219             16.      IRPJ e CSLL a pagar -                 1.262             
     Despesas antecipadas 367                166                     Empréstimos e Financiamentos 9.2 245                209                
     Outros ativos 187                203                17.      JSCP a pagar 2.456             3.616             

17.1      Contas a pagar partes Relacionadas 11.2 621                3.135             
28.      Debitos nas operaçoes de venda de gás 20                  1.731             
18.      Outros passivos 181                79                  

42.902            61.625            15.560            32.629            
Não Circulante Não Circulante
 Realizável a longo prazo
     Contas a receber 6.2 138                -                 22.      Fornecedores -                 -                 
          Clientes 138                      -                                 Partes relacionadas 11.1 80.446                 80.446                 

          Partes relacionadas 11.1 80.446                 80.446                 22.1          (-) Conta retificadora PROGÁS (80.446) (80.446)

         (-) Conta retif icadora PROGÁS (80.446) (80.446)22.2      Provisão para contingências 20.1 4.117             4.593             
     Tributos diferidos 1.651             2.168             23.      Empréstimos e Financiamentos 9.2 2.409             2.301             

Tributos a recuperar 338                342                29.      Outros passivos 359                273                
     Depósitos Judiciais 99                  509                24.
     Outros ativos 16                  67                  

2.242             3.086             6.885             7.167             
Patrimônio líquido 12

Ativo não circulante destinado a venda 8 518                518                     Capital social 12.1 55.456            51.528            
25.      Reservas de lucros 12.3 12.201            14.057            

 Imobilizado 9.2 1.964             1.975             26.           Reserva legal 7.052                   6.537                   

26.1           Reserva de incentivos f iscais 2.148                   4.519                   

 Intangível 9.1 47.893            49.024            26.2           Reserva de Retenção de Lucros 3.001                   3.001                   

26.3       Dividendos adicionais propostos 12.2 5.417             10.847            
50.375            51.517            73.074            76.432            

Totais do Ativo 95.519      116.228     Totais do Passivo 95.519      116.228     
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Companhia Potiguar de Gás (Potigás)

Demonstração do Resultado

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2020 31/12/2019

Receita operacional líquida 14.1 134.266            215.287            
Receita de Construção (NBC TG 47 - ITG 01 (R1) 14.2 5.883               11.119             
Custos dos produtos vendidos e dos serviços prestados 15 (104.021)           (172.607)           
Custo de Construção (NBC TG 47 - ITG 01 (R1) 14.2 (5.883)              (11.119)            

Lucro bruto 30.245             42.680             

Receitas (despesas) operacionais

   Administrativas e gerais 16 (15.596)            (16.334)            

   Tributárias (3.934)              (3.455)              

   Resultado de outras receitas e despesas operacionais 17 122                  (1.966)              

   Resultado financeiro 18 976                  2.625               
     Receitas financeiras 1.488                      3.142                      
     Despesas f inanceiras (512)                       (517)                       

Lucro antes do imposto de renda, contribuição social 11.813             23.550             

Imposto de renda e contribuição social correntes 13.4 (2.558)              (8.538)              
Imposto de renda e contribuição social diferidos 13.3 (518)                 302                  
Incentivos Fiscais 1.557               4.044               

Lucro Líquido do exercício 10.294             19.358             
Lucro básico diluído por ação 12.4 2,42                 4,56                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Companhia Potiguar de Gás (Potigás)

Demonstração de Resultados Abrangentes

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2020 31/12/2019

Lucro Líquido do exercício 10.294          19.358             
Outros Resultados Abrangentes -               -                   
Resultado Abrangente total do exercício 10.294          19.358             

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras. 

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

Posição acumulada até 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Legal Incentivos fiscais
Reserva de 
retenção de 

lucros

Saldos em 01 de janeiro de 2019 46.999                      5.569            5.120                      3.001            12.562                       -                           73.251                      

Lucro líquido do exercício 19.358                     19.358                      
Aumento de capital 4.529                        (4.529)                     -                           -                           
Dividendos adicionais aprovados (12.562)                      -                           (12.562)                     
Destinações: -                           -                           
     Reserva legal 968              (968)                         -                           
     Reserva de incentivos fiscais 3.928                      (3.928)                      -                           
     Reserva de retenção de lucros -                           
     Dividendos mínimos obrigatórios (3.615)                      (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                       -                           76.432                      

Lucro líquido do exercício 10.294                     10.294                      
Aumento de capital 3.928                        (3.928)                     -                           
Dividendos adicionais aprovados (10.847)                      (10.847)                     
Destinações: -                           
     Reserva legal 515              (515)                         -                           
     Reserva de incentivos fiscais 1.557                      (1.557)                      -                           
     Dividendos adicionais propostos (1,28) 5.417                         (5.417)                      -                           
     Juros Sobre Capital Próprio (0,66) (2.805)                      (2.805)                       
Saldos em 31 de dezembro de 2020 55.456                      7.052            2.148                      3.001            5.417                         -                           73.074                      

TotalCapital social

Reservas de lucros

Dividendos 
adicionais propostos

Lucros ou prejuízos 
acumulados
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Companhia Potiguar de Gás (Potigás)

Demonstração dos Fluxos de Caixa (método indireto)
Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

Nota 31/12/2020 31/12/2019

Fluxos de caixa das atividades operacionais
Lucro antes do imposto de renda, contribuição social 11.813            23.550            
          Ajustes para reconciliar o Lucro Líquido com o Caixa:
               Depreciação e amortização 7.056             6.767             
               Provisão para processos judiciais (476)               320                
               Provisão para perdas nos recebimentos de créditos 1.006             1.722             
               Participação nos lucros de funcionários e administradores 322                757                
               Ajuste de variação monetária (54)                 117                
               Aplicações de materiais 15                  -                 

    Lucro ajustado 19.682 33.234

          Variações nos Ativos:
              Contas a receber 1.473             561                
              Partes relacionadas 933                (4)                   
              Imposto e contribuições a recuperar (233)               38                  
              Estoques 17                  212                
              Despesas antecipadas (217)               57                  
              Depósitos judiciais 409                (163)               
              Outras contas a receber 80                  376                

          Variações nos Passivos:
               Fornecedores (10.733)           (198)               
               Partes relacionadas (2.514)            10.194            
               Imposto e contribuições a recolher 109                (97)                 
               Imposto de renda e contribuição social pagos (2.767)            (4.192)            
               Salários e contribuições sociais (334)               (534)               
               Outras contas a pagar (1.466)            1.011             

Caixa líquido proveniente das atividades operacionais 4.439 40.494

Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Adições ao imobilizado (301)               -                 
Adições ao intangível (6.011)            (13.588)           
Baixa do Intangível 9                    220                

Caixa líquido usado nas atividades de investimento (6.303) (13.368)

Fluxos de caixa das atividades de financiamentos
Obrigações com arrendamentos - CPC 06 144                2.510             
Dividendos pagos (14.462)           (16.750)           

Caixa líquido usado nas atividades de financiamento (14.318) (14.240)

Aumento do caixa e equivalentes de caixa (16.182) 12.886
     No fim do período 32.346 48.528

     No início do período 48.528 35.642
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Companhia Potiguar de Gás (Potigás)

Demonstração do Valor Adicionado

Exercícios Findos em 31 de dezembro de 2020 e 31 de dezembro de 2019
(Em milhares de reais)

1 Receitas 194.595          308.290          
1.1 Vendas de mercadorias, produtos e serviços 193.921          308.991          
1.2 Outras receitas 1.680             1.021             
1.3 Receitas relativas à construção de ativos próprios  -                 -                 
1.4 Provisão para créditos de liquidação duvidosa (Reversão/Constituição) (1.006)            (1.722)            

2 Insumos adquiridos de terceiros (130.906)         (210.454)         
2.1 Custos dos produtos, das mercadorias e dos serviços vendidos (126.522)         (205.468)         
2.2 Materiais, energia, serviços de terceiros e outros (4.004)            (4.080)            
2.3 Perda / Recuperação de valores ativos (9)                   (350)               
2.4 Outras (Provisões de Contingências, Indenizações, Ressarcimentos e Outras) (371)               (556)               

3 Valor adicionado bruto (1-2) 63.689            97.836            

4 Depreciação, amortização e exaustão (7.056)            (6.767)            

5 Valor adicionado líquido produzido pela entidade (3-4) 56.633            91.069            

6 Valor adicionado recebido em transferência 1.488             3.142             
6.1 Receitas financeiras  1.488             3.142             

7 Valor adicionado total a distribuir (5+6) 58.121            94.211            

8 Distribuição do valor adicionado 58.121            94.211            

8.1 Pessoal  11.250            19% 12.087            13%
8.1.1 Remuneração direta  9.351             16% 9.950             11%
8.1.2 Benefícios  1.303             2% 1.333             1%
8.1.3 F.G.T.S 596                1% 804                1%

8.2 Impostos, taxas e contribuições  35.799            62% 61.795            66%
8.2.1 Federais 10.103            17% 14.868            16%
8.2.2 Estaduais 25.681            44% 46.903            50%
8.2.3 Municipais  15                  0% 24                  0%

8.3 Remuneração de capitais de terceiros 778                1% 971                1%
8.3.1 Juros  512                1% 517                1%
8.3.2 Aluguéis 266                0% 454                0%
8.3.3 Outras (Descontos Concedidos, Multas e Variação Monetária Passiva) -                 0% -                 0%

8.4 Remuneração de Capitais Próprios  10.294            18% 19.358            21%
8.4.1 Juros sobre o Capital Próprio  2.805             5% -                 0%
8.4.2 Dividendos   -                 0% 3.616             4%
8.4.3 Lucros retidos 7.489             13% 15.742            17%

Valor adicionado distribuído 58.121            100% 94.211            100%

31/12/2020 31/12/2019
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(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. 

1.1 CORONA VÍRUS (COVID-19) 

A Organização Mundial de Saúde (OMS), em 11 de março de 2020, declarou como pandemia o surto do novo 
coronavírus (COVID-19). O surto desencadeou decisões significativas de governos e entidades do setor privado, 
que somadas ao impacto potencial do surto, aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos e 
impactaram nos valores reconhecidos nas informações econômicas e financeiras da Companhia.  

A Administração mantém o acompanhamento periódico de suas operações, com o auxílio dos gestores das 
diversas áreas da Companhia, e vem tomando as medidas necessárias para minimizar o impacto do surto da 
COVID-19, buscando preservar a integridade e saúde dos nossos colaboradores, bem como a garantir a 
sustentabilidade do nosso negócio. 

.A Administração da Companhia tomou as seguintes principais medidas relacionadas ao enfrentamento da crise 
provocada pela pandemia da COVID 19: (i) adoção de trabalho remoto (home office) para as áreas 
administrativas além da redução do fluxo de pessoas vinculadas às atividades operacionais, observância 
inequívoca aos protocolos de segurança estabelecidos pelas  autoridades  públicas  competentes,  suspensão  
de  viagens  e  eventos  e  realização  de  reuniões  por videoconferência; (ii)  renegociação com fornecedores 
para postergação de pagamentos e redução de valores contratuais, iii) renegociação com clientes parcelando 
dívidas a fim de diminuir os riscos de inadimplência e contribuir com a continuidade das atividades do maior 
número de clientes possível,; iv) negociação com o supridor de gás natural para suspensão da aplicação  de 
penalidades contratuais, invocando a clausula 20 do Contrato de Suprimento, face a situação de Caso 
Fortuito/Força Maior; (v) adesão às medidas de assistência governamental como postergação do recolhimento 
do PIS/COFINS, Contribuição Previdenciária, parcelamento do FGTS. 

A  Companhia  realizou  um  conjunto  de  análises sobre  o  impacto  do  COVID-19,  que  envolveu  (i) a revisão 
das premissas do teste anual de impairment, cuja análise não demonstrou  necessidade  de  reconhecimento  de  
provisão  para  perdas  de  ativo  conforme descrito na nota explicativa 3; (ii) análise  de recuperabilidade  de 
instrumentos  financeiros,  especificamente  analise  de  eventuais  perdas  de  crédito esperadas do contas a 
receber com a reformulação dos critérios de reconhecimento de PCLD com base na análise individual de clientes 
de maior risco; (vi) análises  de  continuidade operacional com  avaliação  de  resultados  futuros  positivos,  
fluxos  de  caixa  futuros  positivos  e eventos subsequentes proporcionado a reformulação do Planejamento 
Orçamentário da Companhia para os próximos 5 anos PO – 2021-2025. 

1.1.1 VENDAS 

Em relação ao comportamento das vendas em 2019, em 2020 houve uma queda das vendas a partir de março 
de 2020, com recuperação gradual a partir do mês de junho/2020, atingindo-se ao final do ano níveis de consumo 
de gás natural cerca de 19% abaixo daqueles verificados antes do início da pandemia.devido a não se ter atingido 
ao final do ano os mesmos níveis de atividades pré-pandemia nos segmentos industrial e de transporte, A 
redução total das vendas de 2020 em relação a 2019 foi de 29% (31 milhões de m³) sendo parte desta redução, 
uma consequência da redução de volume de uma indústria têxtil de grande porte, que alterou sua matriz 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
energética (9,3 milhões de m³) e o maior impacto, decorrente dos efeitos econômicos da pandemia. O segmento 
industrial foi o mais afetado, com uma redução de 21milhões de m³, seguido pelo segmento Gás Natural Veicular 
(GNV) que teve seu volume de venda reduzido em 8,9 milhões m³.  

1.1.2 CONTAS A RECEBER 

A adoção da política de renegociação das dívidas com os clientes com pagamento parcelado minimizou a 
inadimplência, sendo necessário provisionar como crédito de liquidação duvidosa o montante líquido de R$ 1.006 
conforme Nota 6.3. Com referência ao Contas a Receber não houve aumento ao final de 2020 quando comparado 
a 2019, conforme detalhado na Nota 6 

Os potenciais impactos da pandemia do COVID-19 nos resultados futuros da Companhia ainda geram incertezas 
devida volatilidade do cenário econômico. A administração avalia de forma constante o impacto da pandemia do 
COVID-19 em suas atividades operacionais, com o objetivo de implementar medidas apropriadas para mitigar 
os efeitos do surto em seus resultados. A continuidade das operações e a preservação da sustentabilidade do 
negócio, são prioridade da Companhia, e a Administração não tem conhecimento de alguma incerteza material 
que possa gerar dúvidas significativas sobre sua capacidade de continuar operando. 

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 19 de março de 2021. 
Após a sua emissão, somente os acionistas têm o poder de alterar as Demonstrações Financeiras. 

2.2 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. 

2.3 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. 

2.4 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 
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 6.3 - Perdas estimadas em crédito.  

Nota explicativa nº 9.2 - CPC 06 (R2) – Arrendamento. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
Nota explicativa nº 13.3 - Imposto de renda e contribuição social diferidos. 

Nota explicativa nº 20 - Provisão para processos judiciais.  

 
2.5 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.  

Demonstramos abaixo a distribuição das riquezas geradas pela Companhia no montante do valor adicionado de 
R$ 58.121 (R$ 94.211 em 31 de dezembro de 2019): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

Contas Indexador Taxa média 
ponderada a.a. 31/12/20 31/12/19

BANCO DO BRASIL S/A - CP EMPRESA AGIL CDI 5,4% 31.105 42.486    
RENDA FIXA - RF LP SELIC CDI 5,6% 1.237 1.213     
BANCO DO BRASIL - RF REF DI VIP CDI 5,4% -       4.152     
BANCO RURAL S/A - R. FIX/CDB CDI 2 2            
TOTAL 32.344  47.853    

Aplicações Financeiras 

Contas 31/12/20 31/12/19

Disponibilidades 2 675
Aplicações Financeiras 32.344 47.853
TOTAL 32.346      48.528        

Caixa e Equivalentes de caixa

5. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA  

5.1 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.  

 

 

 

 

 

 

5.2 COMPOSIÇÃO DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA  

 

 

 

 

 

 

 
 

6. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES  

6.1 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 mantém 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 31/12/2020 e 31/12/2019, não houve ajuste de valor do Contas a Receber, considerado o 
curto prazo de seus vencimentos  

 

6.1.2 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 estipulados com base na Instrução Normativa de Gestão de Inadimplência IN-0002-
16-A. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

Período 2020 2019
Saldo Inicial (a) (10.185)   (8.463)    
Constituição de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa (4.397)    (2.669)    
(-) Reversão de Provisão 3.390     947        
Total da movimentação no período (b) (1.006)    (1.722)    

Saldo Final (a+b) (11.191)   (10.185)   

Movimento de Provisão para Créditos de Liquidação Duvidosa

6.2 COMPOSIÇÃO DO CONTAS A RECEBER.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Outras contas a receber se referem a penalidades contratuais cobradas de clientes.  
(2) O s valores a vencer com prazo superior a 12 meses são provenientes dos parcelamentos concedidos a 

clientes durante a pandemia.  

6.3 COMPOSIÇÃO DE PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITO 

 

 

 

 

 

 

7. ESTOQUES 

Os estoques representam o volume de gás disponível na rede da Companhia, bem como os materiais e peças 
para alocação em investimentos e manutenção de suas atividades. Estes estoques são avaliados pelo custo 
médio de aquisição e não superam os preços de mercado, sendo mensurados pelo menor valor entre o custo e 
o valor realizável líquido.  
 

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 2020 e a data de emissão destas 
Demonstrações Financeiras. 

Ativo Circulante GNC GNV TOTAL GNC GNV TOTAL
A vencer 3.840            2.895            6.735            3.495            5.927            9.422            
Até 22 dias 3.908            2.895            6.803            3.495            5.927            9.422            
Juros a apropriar (68)                   

Vencidos 8.242            3.834            12.076          8.034            3.554            11.588          
Até 30 dias 630                319                949                425                668                1.093            

Até 60 dias 50                  -                 50                  14                  -                 14                  
Até 90 dias 21                  -                 21                  -                 296,00          296                
Até 120 dias 20                  -                 20                  142                185                327                
Até 150 dias 9                    -                 9                    23                  -                 23                  
Até 180 dias 6                    -                 6                    23                  -                 23                  
Mais de 180 dias 7.506            3.515            11.021          7.407            2.405            9.812            

12.082          6.729            18.811          11.529          9.481            21.010          

(7.676)           (3.515)           (11.191)         (7.595)           (2.590)           (10.185)         

4.406            3.214            7.620            3.934            6.891            10.825          
Outras contas a receber  (1) 282                626                

4.406            3.214            7.902            3.934            6.891            11.452          

Ativo Não Circulante GNC GNV TOTAL GNC GNV TOTAL
A vencer (2) 138                -                 138                -                 -                 -                 

31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2019

(-) PCLD

31 de dezembro de 2020 31 de dezembro de 2019

Total antes da PCLD 

Total a Receber Líquido 

TOTAL A RECEBER LÍQUIDO
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(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 2019 -                              627                              111.719                    5.761                    118.107             
Adições -                              -                               4.993                        8.595                    13.588               
Baixas -                              -                               2.743                        -                       2.743                
Transferências -                              -                               2.250                        -                       2.250                
      Transferências entre contas -                              -                               (218)                         (2)                         (220)                  
      Transferências do imobilizado -                              -                               6.468                        (6.749)                   (281)                  
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -                              627                              122.962                    7.605                    131.194             
Adições 319                             -                               87                            5.947                    6.353                
      Adições -                              -                               87                            5.947                    6.034                
      Arrendamento Mercantil 319                             -                               -                           -                       319                   
Baixas (18)                              -                               (1)                             (24)                       (43)                    
Transferências 2.250                          -                               5.862                        (8.235)                   (123)                  
Saldo em 31 de dezembro de 2020 2.550                          627                              128.911                    5.293                    137.382             

Valor de amortização:
Saldo em 1º de janeiro de 2019 -                              (1)                                 (73.481)                     -                       (73.482)              
Adições -                              -                               (7.054)                       -                       (7.054)               
Baixas -                              -                               (6.779)                       -                       (6.779)               
Baixas -                              -                               (275)                         -                       (275)                  
Baixas -                              -                               204                          -                       204                   
Transferências -                              -                               137                          -                       137                   
      Transferências entre contas -                              -                               137                          -                       137                   
Saldo em 31 de dezembro de 2019 -                              (1)                                 (80.194)                     -                       (80.195)              
Adições (312)                            -                               (7.050)                       -                       (7.362)               
      Adições -                              -                               (7.050)                       -                       (7.050)               
      Arrendamento Mercantil (312)                            -                               -                           -                       (312)                  
Baixas -                              -                               -                           -                       -                    
Transferências (275)                            -                               307                          -                       32                     
      Transferências entre contas (275)                            -                               307                          -                       32                     
Saldo em 31 de dezembro de 2020 (586)                            (1)                                 (86.937)                     -                       (87.525)              

Saldo em 31 de dezembro de 2019 1.975                          626                              40.793                      7.605                    50.999               
Saldo em 31 de dezembro de 2020 1.964                          626                              41.974                      5.293                    49.857               

 

9.  ATIVO IMOBILOZADO E INTANGÍVEL. 
9.1 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.  

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 reconhece como intangível os custos inerentes à construção de infraestrutura 
e aquisição de bens necessários para a prestação dos serviços de distribuição de gás natural. 

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.   

COMPOSIÇÃO 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
9.2 ATIVO IMOBILIZADO  

Com a adoção do IFRS 16/ CPC 06 (R2) – Arrendamento a partir de 1º de janeiro de 2019, cujo objetivo é 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, a POTIGÁS registrou em seu Ativo 
Imobilizado todos os contratos de arrendamento abrangidos pela norma, exceto àqueles no alcance da isenção. 

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”. 

Empréstimos e Financiamentos 

Companhia reconheceu em seus registros contábeis um passivo de arrendamento mercantil referente ao imóvel 
locado para as atividades da sede. 

 

 

 

 

 

 

A taxa incremental utilizada para ajuste ao valor presente foi de 15,94% ao ano em 2020 (15,94% em 2019). Os 
contratos são atualizados anualmente pelo IGP-M e foram pagos R$ 626 em 2020 (R$ 568 em 2019) durante o 
exercício. 

 

10.  FORNECEDORES   

Os valores a pagar estão assim compostos  

 

 

 

 

 

O saldo aparamente a maior apresentado na rubrica de FORNECEDORES DE GÁS em 2019 não representa 
diminuição de consumo de gás pela POTIGÁS no ano de 2020.  Esse acumulo se deu em função do atraso no 
faturamento da PETROBRAS da primeira quinzena de dezembro de 2019, que acabou sendo aglutinado ao 
faturamento da segunda quinzena originando o saldo apresentado em 31/12/19.    

10.1 CONTRATOS DE COMPRA DE GÁS NATURAL.  

O atual contrato firmado com a PETROBRAS de suprimento de gás natural, CONTRATO FIRME INFLEXÍVEL, 
está vigente até 31/12/2021, e prevê uma Quantidade Diária Contratual (QDC) de 236 mil m3/dia.  

DESCRIÇÃO
SALDO EM 
31/12/2020

SALDO EM 
31/12/2019

FORNECEDORES DE GÁS 6.636           17.336             
FORECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS 1.361           1.393              

TOTAL 7.996           18.729             
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

PARTES RELACIONADAS SALDO EM 
31/12/2020

SALDO EM 
31/12/2019

Petróleo Brasileiro S/A - Gás regular 6.636           17.058             
Petróleo Brasileiro S/A - Erro de programação -              39                   
Petróleo Brasileiro S/A - Encargo de capacidade -              240                 
Petróleo Brasileiro S/A - Gás Incentivado (1) 80.446         80.446             
(-) Conta retificadora PROGÁS (2) (80.446)        (80.446)            

TOTAL 6.636           17.336             

Durante o início da pandemia, houve uma negociação com a PETROBRAS para suspensão da aplicação de 
penalidades contratuais, invocando a clausula 20 do Contrato de Suprimento, face a situação de Caso 
Fortuito/Força Maior, dada a sinalização de que haveria drástica redução de consumo de gás por parte dos 
clientes da POTIGÁS durante o período da Pandemia. 

Fora do âmbito de Casos Fortuitos ou de Força Maior previstos no contrato, e, com base no compromisso atual 
de retirada mínima diária de gás natural, essa QDC representa um valor estimado de 119 milhões de reais de 
compromisso firmado pela POTIGÁS até o fim da vigência do contrato.   

 

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 conforme mencionado 
no item 9.1 acima. 
(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 
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.  
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

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                     

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% 9.427                          
Petrobras Gás S/A - Gaspetro 693.350          49% 2.830.000           100% 3.523.350      83% 46.028                        

TOTAL 1.415.000        100% 2.830.000           100% 4.245.000      100% 55.456                        

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. 

 

12. PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

12.1.  CAPITAL SOCIAL 

O Capital Social integralizado em 31/12/2020 é de R$ 55.456 (R$ 51.528 em 31/12/2019), 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 da POTIGÁS são nominativas, não resgatáveis, não possuem valor nominal, todas de classe única e 
inconversíveis de uma espécie em outra, compondo-se conforme quadros abaixo: 

 

Composição em 31/12/2019 

 

 

 

 

2020 ocorreu o aumento de capital através da integralização da reserva de Subvenção de IR – SUDENE no valor 
de R$ 4,5 milhões. 

 

Composição em 31/12/2020 

 

 

 
 
 
 
Em 16 de setembro de 2020 ocorreu o aumento de capital através da integralização da reserva de Subvenção 
de IR – SUDENE no valor de R$ 3,9 milhões. 

12.2.  DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS:  

Em 09/12/2020 foi aprovado, através da 92ª AGE, o crédito de Juros sobre Capital Próprio – JSCP nos termos 
da Lei 9.249/95 que resultaram em valor, registrado no passivo circulante, superior aos dividendos mínimos 
obrigatórios. Assim ficam à disposição dos acionistas, a título de dividendos adicionais propostos, o montante de 

PARTES RELACIONADAS SALDO EM 
31/12/2020

SALDO EM 
31/12/2019

RN GAS MAIS 566             3.080              
REEMBOLSOS A ACIONISTAS 55               56                   

TOTAL 621             3.135              
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
Reservas de lucros 12.201         14.057         
Reserva legal (1) 7.052           6.537           
Reserva de incentivos fiscais (2) 2.148           4.519           
Reserva de Retenção de Lucros (3) 3.001           3.001           

DISTRIBUIÇÃO DOS LUCROS  31/12/2020 31/12/2019
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 10.294 19.358
(-) Reserva Legal 5% (515)            (968)            
LUCRO APÓS RESERVA LEGAL 9.779           18.390         
(-) Reserva de Incentivos Fiscais (1.557)          (3.927)          
(-) Dividendos mínimos obrigatórios 25 % (c.1) -                  (3.616)          
GOVERNO DO ESTADO 17% -              (615)            
GASPETRO S/A 83% -              (3.001)          
LUCRO APÓS RES. LEGAL E DIV. OBRIG. 8.222           10.847         
(-) JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO (2.805)          -              
(-) DIVIDENDOS ADICIONAIS PROPOSTOS (5.417)          (10.847)        

R$ 5.417 milhões após a constituição da reserva legal, reserva de incentivos fiscais e dedução do JSCP conforme 
demonstrado a seguir:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3 RESERVAS DE LUCROS 

Os saldos das no de lucros estão apresentados a seguir: 

 

 

 

 

(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.  

(2) RESERVA DE INCENTIVOS FISCAIS: 

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 da Subvenção de IR – SUDENE, referente à redução 
de 75% do Imposto de Renda calculado sobre o Lucro da Exploração, diretamente no resultado do exercício 
pelo regime de competência.   

      (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.  

 
 

12.4. LUCRO POR AÇÃO 

O cálculo básico de lucro por ação é feito por meio da divisão do lucro líquido do exercício, atribuído aos 
detentores de ações ordinárias e preferenciais da Companhia, pela quantidade de ações ordinárias e 
preferenciais. A Companhia optou por incluir as ações preferenciais no cálculo tendo em vista seu direito ao 
dividendo igual ao das ações ordinárias.   
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

IRPJ DIFERIDO CSLL DIFERIDA TOTAL
Saldo em 31/12/2019 1.594                  574                       2.168                      

                      (16)                           (6)                           (21)
                    (172)                         (62)                         (234)
                      (98)                         (35)                         (133)
                    (119)                         (43)                         (162)
                        38                           14                             51 
                      (14)                           (5)                           (19)

Saldo em 31/12/2020 1.214                  437                       1.651                      

 Contingências 
 Arrendamento - CPC 06 
 Impairment (Constituição/Reversão) 

CONCILIAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DIFERIDOS

 Ajuste a valor justo  
 Amortização gerencial  
 PCLD Gerencial 

31/12/2020 31/12/2019 
Lucro líquido do exercício atribuído aos
acionistas da Companhia 

10.294          19.358       

Total de ações ordinárias e preferenciais 4.245            4.245         
Lucro/ação (R$/mil) 2,42 4,56

No caso da Companhia, não existe ações em tesouraria que diluam o cálculo do lucro por ação, não havendo, 
nesse caso, diferença entre o lucro básico e o lucro diluído. No quadro a seguir estão apresentados os dados de 
resultado e ações utilizados no cálculo do lucro básico por ação: 
 
 
 
 
 
 
 
13 . TRIBUTOS 
13.1 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE O LUCRO 

POLÍTICA CONTÁBIL 

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. 

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 conforme nota explicativa nº 12.3 item (3).   

 
13.2 IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES SOBRE AS RECEITAS 
POLÍTICA CONTÁBIL 
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 movimentação do imposto de renda e da contribuição social diferidos está apresentada a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 2020. 
A expectativa é de que as provisões se tornem dedutíveis a médio prazo, ou seja, que resultarão em valores a 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

IMPOSTOS A RECOLHER 31/12/2020 31/12/2019
TOTAL 1.253           2.723           
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS 478             706             
PIS 85               126             
COFINS 393             580             
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO -              1.262           
IRPJ -              687             
CSLL -              575             
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES RETIDOS 445             94               
FEDERAIS 403             55               
ESTADUAIS/MUNICIPAIS 42               39               
OUTROS IMPOSTOS 330             662             
TRIBUTOS/CONTR.- FOLHA DE PAGAMENTO 407             393             
OUTROS TRIBUTOS E TAXAS 313             269             

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL 31/12/2020 31/12/2019
Lucro antes dos impostos 11.813        23.550         
JSCP          (2.805)                    -   
Lucro ajustado (lucro real) 9.008          23.550         
Alíquota % 34% 34%
Imposto de renda e contribuição social às alíquotas nominais          (3.063)           (8.007)

Ajustes para apuração da alíquota efetiva
Exclusões/(Adições) permanentes, líquidas                (81)               (219)
Exclusões/(Adições) temporárias, líquidas               497               (335)
IR/CSLL Diferidos sobre diferênças temporárias             (518)                302 
Redução Incentivos Fiscais            1.621             4.044 
Outros (adicional10%)                 24                  24 
Prejuízo fiscal e base negativa de contribuição social                  -                      -   
Despesa com imposto de renda e contribuição social          (1.519)           (4.192)

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

IR/CSLL Corrente          (2.623)           (8.538)
Incentivos Fiscais            1.621             4.044 
       - Subvenção do IRPJ - SUDENE            1.557             3.927 
       - PAT e Empresa Cidadã                 65                117 
IR/CS Diferido             (518)                302 
Total da despesa no resultado          (1.519)           (4.192)

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.  
 
13.4 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 2020 e 2019 estão apresentados a seguir: 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.4 IMPOSTOS A RECOLHER 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
RECEITA BRUTA 188.719                297.872                
Gás Natural Combustível 87.466                  157.720                
GNC RESIDENCIAL 8.225                   7.470                   
GNC INDUSTRIAL 70.880                  138.562                
GNC CO-GERACAO 67                        132                      
GNC COMERCIAL 8.294                   11.556                  
Gás Natural Veícular 101.262                140.708                
Gás Natural Veicular 101.252                140.152                
Gás Natural Veicular - Comprimido 10                        555                      
DEDUÇÕES DA RECEITA (54.452)                 (82.585)                 
(-) Gás Natural Combustível (36.603)                 (57.781)                 
(-) DEVOLUÇÕES (1) (4)                         -                       
(-) ICMS (28.509)                 (43.192)                 
(-) PIS (1.443)                  (2.602)                  
(-) COFINS (6.647)                  (11.987)                 
(-) Gás Natural Veicular (17.849)                 (24.804)                 
(-) DEVOLUÇÕES (1) (676)                     -                       
(-) ICMS (7.870)                  (11.840)                 
(-) PIS (1.660)                  (2.313)                  
(-) COFINS (7.644)                  (10.652)                 
RECEITA LÍQUIDA 134.266                215.287                
RECEITAS DO SERVICO DE CONSTRUÇÃO (2) 5.883                   11.119                  

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. Essas etapas compreendem:  

i) A identificação do contrato com o cliente; 

ii) A identificação das obrigações de desempenho; 

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 reconhece suas receitas à 
medida em que há a transferência de controle dos produtos e serviços.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(1) As devoluções são provenientes de erros fortuitos de medição, onde são emitidas notas fiscais de 

devolução para regularização contábil e fiscal da operação. 
 

14.2 RECEITA DO SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO 

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.  
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
Custo do Produto Vendido 104.021        172.607       
Compra de Gás Natural Combustível 41.458         84.502         
Compra de Gás Natural Veicular 49.505         74.554         
Outros Custos 13.057         13.551         
CUSTOS DO SERVICO DE CONSTRUCAO 5.883           11.119         

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
Despesas Gerais e Administrativas 15.596            16.334         
Despesas com Pessoal 11.587            12.256         

Despesas com Materiais 37                  106             

Serviços de Terceiros 1.561              1.442           

Aluguéis 254                363             

Viagens 76                  409             

Despesas Gerais  2.081              1.758           

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
Outras Receitas e Despesas Operacionais 122                  (1.966)             
Outras Receitas Operacionais 5.071                1.123              
Reversão de PCLD 3.390                102                 
Reversão de Contingências 843                  48                   
Ganho Gás Pago não Fornecido 208                  72                   
Receitas de Penalidades Contratuais 584                  427                 
Outras 46                    474                 
(-) Outras Despesas Operacionais (4.949)               (3.089)             
(-) Provisão de Contingências (366) (368)
(-) Despesa Penalidade Contratual (17) (291)
(-) Perda na atualização das operações de gás - Valor Justo (154) (67)
(-) Provisões de Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) (4.397) (1.824)
(-) Outras Despesas (9) (530)

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). 

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.  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

17. OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS. 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

CONTRATO OBJETO CONTRATADA VIGÊNCIA COBERTURAS VALOR

5-168-19
 Seguro Empresarial Base CIA Macaíba 

MAPFRE SEGUROS 27/01/2022 Galpão de estocagem de materiais 
6            

5-060-19
 Seguro Empresarial Sede em Natal e a 
Base em Mossoró MAPFRE SEGUROS 08/06/2021 Edifícios e Base Operacional 

2            

5-054-19
 Seguro Responsabilidade Civil da Rede de 
Gás Natural MAPFRE SEGUROS 26/05/2021 Sistema de Distribuição de Gás

95          

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

 SOMPO SEGUROS  26/05/2021 Sistema de Distribuição de Gás
82          

5-103-18  Seguro de Vida Empregados  MAPFRE VIDA S/A 01/01/2022 Morte, invalidez e funeral
7            

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

 AIG SEGUROS  03/12/2021 Responsabilidade Cicvial
118        

APÓLICES DE SEGURO

RESULTADO FINANCEIRO 31/12/2020 31/12/2019
Resultado Financeiro 976             2.625           
Receita Financeira 1.488           3.142           
Receitas com Aplicações Financeiras 883             1.709           
Receitas com Clientes 599             1.417           
Outros 6                 16               
(-) Despesas Financeiras (512)            (517)            
(-) Despesas com Clientes (64)              (49)              
(-) Despesas com Fornecedores -              (17)              
(-) Juros s/arrendamentos (412)            (388)            
(-) Outros (36)              (63)              

As reversões de provisões para Créditos de Liquidação Duvidosa (PCLD) foram provenientes dos acordos de 
parcelamentos firmados com os clientes da POTIGÁS durante a pandemia da corona vírus.   

18.  RESULTADO FINANCEIRO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. COBERTURA DE SEGUROS.  

Em 31/12/2020, a Companhia possuía cobertura e seguros contra incêndio e riscos diversos para os bens do 
Ativo, por valores considerados suficientes para cobrir eventuais perdas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(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 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

Trabalhistas Cíveis Total 
Saldos em 31 de dezembro de 2019 1.070             3.523            4.594                   

Constituição -                -               -                       
Baixas (834) (8) (842)
Atualização 21                 345               366                      
Saldos em 31 de dezembro de 2020 257                3.861            4.117                   

VALOR EXPECTATIVA  
ATUALIZADO DE PERDA

Lucros cessantes 3.860              PROVÁVEL 
Ação Ordinária 391                 POSSÍVEL 
Repetição de Indébito 105                 POSSÍVEL 
Ação Ordinária de Cobrança 138.527         1ª INSTÂNCIA  POSSÍVEL 
Revisão de contrato 1.618              POSSÍVEL 
Procedimento ordinário 72                  POSSÍVEL 
Execução Fiscal 109                 POSSÍVEL 
Ação Declaratória de Inexigibilidade 36                 POSSÍVEL
Tutela de Urgência 86                 POSSÍVEL
Saldos em 31 de dezembro de 2020 144.803         

CÍVEIS INSTÂNCIA 

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-ebmpregados 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. 

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 

VALOR EXPECTATIVA  
ATUALIZADO DE PERDA

Ex-empregados da Companhia 50                  POSSÍVEL 
Ex-empregados de Empreiteiras 584                 POSSÍVEL 
Ex-empregados de Empreiteiras 258                 PROVÁVEL 
Saldos em 31 de dezembro de 2020 634                

TRABALHISTAS INSTÂNCIA 
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 

Remuneração parte relacionada 2020 2019
Diretoria 917     905              
Conselheiro Administrativo 282     237              
Bônus sobre lucros 26       55               

BENEFÍCIO 2020 2019
Salário Fixo 4.686      4.977       
Salário-Maternidade 18           21            
Vale Alimentação e Refeição 629         637          
Plano de saúde 564         518          
Auxílio-Creche 19           21            
Plano Odontológico 21           25            
Seguro de Vida 6            6              
Vale-Transporte 2            5              
Férias 1.074      1.157       
Gratificação Mensal 1.246      1.160       
PLR 296         702          
Décimo Terceiro 522         541          
Outros 31           -           

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.  

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. 

Em 18 de dezembro de 2020 foi proferia a sentença judicial, condenando, em primeira estância, a Potigás a 
promover o pagamento, em favor da parte autora (PETROBRAS), dos valores, supostamente pagos a menor 
nas faturas referentes à aquisição de gás no âmbito do Contrato PROGÁS atualizados monetariamente e 
considerando um período prescricional de três anos além dos honorários advocatícios.  

A Assessoria Jurídica da POTIGÁS, continua classificando como possível a perda da ação movida pela 
PETROBRAS S/A em desfavor do Estado do Rio Grande do Norte e da POTIGÁS, considerando a decisão 
judicial passível de ser revertida mediante a entrada com recurso para revisão de decisão de 1ª Instância. 

21. REMUNERAÇÃO DO PESSOAL-CHAVE DA ADMINISTRAÇÃO 

21.1 Remuneração dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria 

 

 

 

 

21.2 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.  

 

  



 

31 
 

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
21. INSTRUMENTOS FINANCEIROS 

21.1 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 mantém 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. 

21.2 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  

    

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”.  

 

21.3 GERENCIAMENTO DE RISCO FINANCEIRO 

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

 

RISCO DE CRÉDITO 

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 

DESCRIÇÃO 31/12/2020 31/12/2019
Saldo inicial 1.731           311             
Adições 262              1.837           
Baixas (1.978)          (476)            
Atualização 5                 58               
Saldo final 20                1.730           
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 31 DE DEZEMBRO DE 2019 

(Valores expressos em milhares de Reais) 
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  

A Administração, até a presente data, não identificou quaisquer eventos subsequentes significativos para 
divulgação em suas Demonstrações contábeis em 31 de dezembro de 2020. 

 

 

   Larissa Dantas Gentile    Eliana de Menezes Bandeira 
Diretora Presidente               Diretora Administrativo Financeiro  

 

 

 

 Sérgio Henrique Guimarães de Paula  Jairo César Dourado Pinto 
Diretor Técnico Comercial  Contador CRC/RN-006872/O-7 


