
COMPANTIÀ POïIGUÁR DE GÁS . POTIçÁS
CNPJ! 70.15?.896{Xxll-0o

BÁLANçO PÁïRIMONIÀL
E:ereíeios findoç em 31 de dezcmbro - Enr R$ 1.00

ÀTIVO ,fip 20{t8

C'RCULÀìI17
cÂtxÂ E tQüIvÁr"ENTE$ DÊ CÁD(Á
CONTÀS À RECSBSR ',VoÍa 5
ArMOXÂRltADO
TRIBüTOS Â RECUPERÂR - /Y{rE ó
OI-TROS CRÉDITOS
DDSPESAS ÂNTECiPÀDÂS

NÃOC'NCUIÁNru
REÁI,IZÁVEL À T,ONSO PRÀZO

TRÌBI]TOS Â RËCUPERAR -Jvi?ta d
IMoBIIJZÁDO DË USO - TJQUIDÕ - iydrâ 7
I}.ÍtÂNQÍvEt - dQnDO -.ryeÍa 7
DIFERIDO - LiQUIDO - Ní)ts 7

t692.697
2.692.691

44359.115
39.939
10.659

3?ã{&163 26,84&?9s
62Á2.305

29.518.890
334.119

1,338.540
3?5.?18
68,571

;lil,l02"459

2.990.215
x\.679_176

329.?88
1,360.867

407. t9l
81.498

46.104J28
x99.1r7
2.59S.I l?

43.451.078
39.164
14.870

&t9sÁ1lt 729s3,123

er?lietiva$ intqrarn o eorÌjlÍria d&r deijìonrlraçõ€s cwlâbêis



COMPAIYH}Á POTIGUAR DE CÁS . POTTGAS
CNPJr 70. l5?,8xrt00l-0

BALAI!çO PATRIì{ONL{L
Ëxerclciog Íindu sr 3l dc dezembro - trm Rll l.ü]

PASSIVO

CIRCUI,ÀNTE
EMPRËSTTMOS A TINANC1AMENTOS .,lYí,I.? S
FORNECEDORES - fola 9
0BRIGAçÕES ïS,âBÂrlrsïÂs E soctÂts
OBRIGAÇÕES TRTBIXTÁRIÁS
ADÍANTAMEMTO DE CIJENTES
PNOVTSÃO ?ÁRA ÌRPJ E CSLL
DI\.'IDENDOS Â PAç t&.- Nota -íc)
oLrIRÀS OSRIGAÇÕES

NÃocTRcuLANTE
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - OTA 8
OUTRAS OBRTGAçÕES

PÂïJRTMÔ$IO LÍQUIDO
CAPITAL SQCIAL . NoIa ] T.{a)
RSSERVÂ DE CAPITÁL
RESERVA DE LUCÃOS - NOíA 1T. (b)

tl0.r38á15 31,993,&12
1,1e5.050

31.-531.968
384.995
396.2t6

3,271
8/,6.282

5.??9.59s
721.437

1.7*.822

1.130.2?8
24.693.085

307.588
466,813
416.6ó0
439.30t

3.826.ó l  I
'1t2.',l45

2.907319
1.78t _2r 8

4_604

3&y25.996

2.902.715

4.ó04

38.t52.171
36.058.741

590.980
2276.?75

35.368.796
590_980

2.092.996

80.950.633 749$.123

Ás notas explicstiias integram o coqiuato das deÍnorìslraçõfs rantiíbeis

Y,





"''""'ô'irup*rnn poïcuÂR DE cÁs- PoïcÁs
GÌ{PJI ?0.157.898t000t-00

NorAs ExPLtcÀïtvAs Às FTNANcEtRÂs oos exeRcícros
FINDOS ÊM 31 DE DE 2009 Ê DE 2008.

{Valores epr€ssos sm R$ 1,00}

í. CONTEXIO OPERÂCIOT{AL

Â Companhia Poliguar de Gás - POïGÁS, sociedade anônima de capilal fechado, é
uína empresâ de economíâ mistat coÍtroladã pelo Governo do Ëstêdo do Rio Grande
do Nort€, autôÍizãdâ a tuncisnaÍ d? acordô om a Lei Estadual no 6"502 dê 26 de
novembro de 1993, sendo conslituída em '18 de Julho de 1994, e tendo poÍ objeto
social a execr:ção, com exdusividade, dos serviços publhos dê distÍibuiçáo de gás no
Estado do Rio Grande do Norte.

A ComFanhiâ é @ncessbnáría êxclusiva p€lo pÍâzo de 50 anos dos s€wiços de
distribuição de gás canalizado êm todo Õ Estâdo do Rio Grande do Norte, confoímê
cont€to de concessão assinado em 21 de dezembm de 1994.

2. ÀPRESENïAçÃO OÀS ÍrËlrOt{STRAçÕEs FIXÁI{CEIRAS

As DemonstBções Coúábeis estáo sendo apresentadãs dê acoÍdo mm as práticas
contábêis adotadas no Brasil, as.quãis indüem as dispsiçõês emânãdâs pela Lei das
Sociedades pof AçÕes, assocíadas âs nonnas da Comissão de Valores Mobiliários -
cvM,

3. PRINCIPAIS PRÁT|CAS CONTÁBEIS

a) AplicaçâóFinarceirt
Registrada peÌo valor origìnal acrescido dos tendìmenlos âuferidos até e
dalâ dê enc€nâmento das de-rnonstrâÉês, ãpurado pêlo critério pr&rata;

bl cona$.a Recsber
São valÕres rêgistâdos pelo valor nomínaÍ com base no egime de
competência;

c| Provkão paa Psrda com CrÉdÍtos
Calculada. para os créditos vencidos ã mais de 180 dias e observando a
legislãçáo Íiscal, art. 340 do Decreto 3.000/1999. Os vâlores são
considarâdos suficientes para cobdr possíveis perdâs na realização do
Contas a Rêcebe[

d) Âlmoxariíados
RegÍslrados ao cuslo médio de aquisição ê náo êr€edem os seus cusios de
reposição ou valores de realização, deduzidos de provisões para perdas,
quãndo ãFlicávêl;

e) lmobÍllzado
E demonstrado ão custo de aquisiçáo ou construçâo, sêndo suâs
depreiaçóes calouladãs pelo método linêâr de @rdo com a vida útil-
eccnômica estirnadã dos bens- As €mpânhiâs dislÍibuidÕrãs de gás natutal



COMPÀNHIA POTTõUAR Df, GÁS. POTIGAS
ÇNli:

OEMONSTRÁçÃO IX) R-ESTJLTADO
Eronicios findor çrl 3l dè dezêübro - Ern tl$ I,0$

DI3CRIMTXÂçÃO

RÍCSITÂ ANOIÁ DÁS VÌXDAs

DC'UÇÕFJ re yENDÂ& ÂB ïïMENTOS E tM?OSfiÌS

RtrCEITA LiQI'I}Á DÂ YENDÂS. I'Ord 
"

CUST{, DO PRODÌIIIO }'ENüI}O ' Lora /J

LüCAO SRUTO

lxcElrÀg (}rsP&sÁs) oPfRÂcrolaars
Des!Êsr* G€íâis € Aúninisrdívís -ffrt( It
R€d||hado Ffuarceito

Dtepesos Fharoeiras
Rocçitas Finorçeirs

Despesas Tribuüúe
OuÌra5 Recei|ls (Desperas) Opa-ocloosis - /Vota /J

RESIJL"ÂDO ÂNTES DA lRrSUrÂçÃO SOSRE LUCROS

Prôiisão püã Co|ìÈibüignô Sooid
PÍoYirlo ,q.c leposto dc Redt

t.Ít337t3t

{39r?E"mo)
tall.{69J79

134.ór5.0E4

(37.99e,2421

x.6r6.843

(83.015.684)

l3dll.ts9

{E6,rËtJ{5}

11J77 334

(5.806.6X2)
(5"647.r r r)

8?.n5
{{43.428)
530.443

(390.J7r)
144_03J

9.t7lJt!

(s.911,877)
(4.ó16.530)

8.?63
(414.zon
482.970

(296.4r2)
( 1.007.698)

7.689.?A2

(740.652)

{2.06r.1,r4)

(7&.24',Ì)

Q.087;797)

?atioilslão 16 ÊJ{Ir!8ados

6J59J0ó

(256.68?)

4.&1238

(123.281)

útm.''9 4,711957

4.24J_000

, , 1,4376
4,73e/ç

4.245.000
.t, l 4
3,50Yo

Às Dotag expliosliyls inry|8e o co{turto das dÈ{Ìürsg$ee ccltdbeÀ
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coMp,r!{ãrr. }orle ÍÁn.Df c;s - FoïlcÂs
cNÍJl te1f,rs6&001{$

's*fóNstRÁçÕg"s t s ünTáçisô DoPÀt*IntÓHIa tiQúrDo
Er.r{iclü Í& t|n3l di d.âl'|} iL2ü0t !?0m - &|rR31r$0



COMPAHSIÀ POIïGUARtrE GÁS - POTICÂS
cNPl7tl$?'896l0001-00

DEMONSI"AçÕE"S DOS TLUXOS I}E CAD'A

E:ercÍtios Íadoc eí 31 dê .lcrettbtó - Ed RS l'00

DËCIUMINAçÃO

TLITXO Dr CêIxrl DÀS ÀTwIItÀIrgi OpEnÁcION*lIl
l,lcro Liquidc do c"xoríao

4iüú€í plts rsìtí!!ìlifi o &6{) liq s{t c€ixs Seradü !êbs ÂtÍv' oÍx&Ì'anÂl,g:

Dqit.citçã{ì € úrÌ{trliz.8çõo

n dufão (!Ídnto) d! .rtYo{

RedÌ4ão (arú€do) do Cetts a Rec€b€r

R€duçEo i$iÍ!c'to) dq A@xüiftdo
R€drrçõÊ (!ütnetrto) Ttihkts I Rto+ìc'ir

Rqdüç[o (aünènto) dâs dtãúis sJotss do Áti!'o Circrü4ntc c Nto Ctü'lâ&te

Àü!69!10 (rèduçãô) da P$tivot
ÂuíBantio (Íeduçâo) d€ F()'*€to{eg

Âplic{det no irtoóilizldo
Adhqâ!Ì lí) iÀt3!8iYÈt

ÀÌtnìsto (ndutao) OtriSsçõçE TrdìnÌhisi,s c soiji8rs

Aülr{dio úed|l9âO O.bÍi8r{P13 th:bsúrid e ?Ì"vìs6o ds IRP' B CSLL

AutscÍÌlo (tcóÌçró) &5 deÍDais cÍtDrrs do P&aqvo CiÍtl!ìÚlle e NÍo Circììlmle

FLUXO DE CAD(À DAS ATIVII'ADf,S DE FIN ÀN CTAI{INTOS

Pagonr,entos dc Eagéstirno e r'm8:iÈnE|ìLr8

-___-â3s6JÊZ
6.102.819

4,228.965

(7a2L{19)
Q.*39.714J

(4.83D
(? l-2Jl)
9.1.379

c81á.322
6.83&883

11.407
336.384

{406.3s Ì)

(4,953'rt6ì
(r.r26.ó75)

(1. t20.203)
o l.Ì68)

2-990.?75
62ó2.305
3.21L0in

9.621*515
4.717.957

{A54.6t2

(5.?38.076)
(29.15r)

(1.434.023)
(208.??l)

1361369
6.631 463

95.497
3Ì0.415
? 18.59{

Ar|mgnto/ír€rluéo) do Câixa ê eqsivNlentst d€ caixâ no pêríodo
------872$0- ----i!g!.8e!I

(1182.792)

(1 .108 .1 l7 )

(9.6ti2.6I8)

4.931.170
2.9 .275

{r.940.E9t

Df,MOr{SrRAçãO }O ÀuMtNrs {Ril)uçÃo} }3 CÁXÂ I ÍQtrvÁr'.f,NTgs

No 6fi do o(ti{tcio

iÍl€gnm o ccqÌ!Ìdo d,3 dc@ìtltsções c{.1ljbãs



Çm,ffi
cotlrpÀNnrÂ pottcu.Ln nnçÁs - porrcAs

CItPJ: 70.157J9dü01{10
DEMo sïRAçÃo 'o L.oR ÁDrcroNÂDo
ErercÍcios fiÍdof ql 3t de desbro - Errr RlÍ I,00

DËcRürNÂcí.o

YÁI{R tr{,DICIOt{ t}O-Â SIgrxtE{nR

Rêcsi& Bmtn d,3 Vsdrs
Itol|igo (rert.lâo) pds È*.tirr$ de üqüid4to rlr'viúrês.
OrÌt"s ícenlr (dè!pesãs) op€íaciorìlii
Rebfn,tâ Con6tÍtl9to dc {is pró!|rio

INsllti{o,s ADernRIDos DÊTÊRcEtRos
Cer Naturãl - Co$t|rdíel e Veiaukí
MíteriaiE $Ívi$E drlstsir(u eôu!'$s
lÈrd&&$üp(rqdôde!ì*s

vÀL{rnÀ:}rfiolqÂttô *RtìTo
REÌrÌ{çìÕÉs

I}.prËciâÉo c Âftrtizoçto

vÁl,oR r}ÌcIoNÂDoT OUDO

vAl,crRrtDIcIoNÂDoRaGBIDtlEh4TRAt{sRÉ}icIÀ
Rccôitãs PiDâncei$r

Sè!{rios s Fr.'rgoõ SôcÌãis (e(eêio psvid€Írsi")
ÍÌr!o.&ior'daDteíorir(ir{.sÌofÍevidóraii)
CÌrlfclheiÍí$ (exs*] p€!id&rci.)
P&rticiBfãôd('3frÌFcgs&ì3 nìsll'sirs

CóVËRN(] Gellaql, Esktrrt c Mlrüicilot)
lcÌ'rs
PIÍt e COFINS
IRP.I eCSLL
INSS
CPMT
Tãrnì ds Fisclrlízsçào
ôí{o.

FÌNANCIÂDORES

Àì€!éi3

À(NÕNtsïAs
Di"i&ados
Re3qw f-€eâì
Res.Ãã de C{pilÂÌ - IÍsqlrilroí Ffuraie

530.443 181.4?5
510.443 483.47J

5.t627.3a4 la?. 49.ó3ó.34I

t,H.m3.662
I4{1937.289

4fr4.745)
ó79.359

3.O9t_759

í85.8Í.7í)
{t1-235.9r)
(4.641.?ÈR

3&325.r05

í4.228.965)
(4,238,9ó5)

5{.09d.9,11

14t.307.0i6
Ì 34.6I5-08.1

(959,492)
689-685

8.9óÌ.758

{90.099.558ì
(19.343.32O)
(10.756:38)

53-2Ut"üâ

Á.054.612\
(4.054.6 r2)

{9.1a1866

6,3r. ?A22S13

3S.h

---lãa3st
a_ç\3.422

l T t . 9
87_O?8

256-ít8?

4l.rfil-8-l0 ar,lrr
26.841.31I
ü.0{?453
2.1]n,796

820.45?

I2g.6l8
?51.200

989 450 r,6ri
4{1.4?8
446.ttU

6.to2_819 nr!ú
5.229.595

305.t4t
564.O&Ì

1.U6.916
383.866
88.850

121-281

.4).67).583 u.w
25-546.346
r2.45t.9,16
2"848.044

510.930
4.ml

89.70Ì
242.674

821.888 rJ
474 207
t47.68r

4.711.9:'Ì eJ9'
3.82ó.ót I

201_40Ì
689.94s

5{-6fl.344 Ìooa {9.É1ó-]4l

DlsTÍl3rJtçÃo Do yÀr.on Át)ÍctoNÁJ)o

As rlolâ3 ê



s)

h)

de âplicação,deduzido da âmortizãção

aie o

âco|do com o regime de

câldláveis, incluídos,

no Lucro
do Exercícia.

0

ml

çâo e o rêconhèõimênto contábil de obdgaçÕês legais e de
S dècôÍtË{ìtês dê coítingênciâs são observados os cÍitêÍios
gação:legal;

o,

pl



'' "".""di 'diirâ'Ë'fuuivatente 
de caÍxa

Cai{a e eqgÌyahnb dê cã!í.

Di6pônìâlìdades

ApfcaçÕs Firqrreirõ

loaal

pelas dispoÍribílidâdss e âplicaçôes fnânceiías, cujo
na data eüiva de sua aplicação sejâ iguâl ou

inferior a g0 diâs, e guê são ulilhados pela empresa para gierenciamento de
seus compromìssos de curto pÍazo. Os valores são:

,009 200ô

1.W.417 í.838. í08

5.198.887 1.152.167

ô-2823'5 2s9ar.ã,5

AFLÍCAçÕËS FrltAttcEtRAs

li Sdr:3$e" são rêpresentada* por valores de liquidez iÍnediata e assim
distribuídas:

Db.lirÍirâì&

FLX ,l CDB - Bür|ço R!r"l
Resgale Attonsiôo - 88

Toúal

393.163 52.677
4.505-?2,+ 1.099.490

5.19!3â7 1,132.1â7

ã. CO}IïASARECEBER

vi, vcsurç! al tCçE,'Uëf y\
R$ 707. 1 72 ê R$ 727 .197 Íorelm vtnculados. ( \

\

A companhia fomece gaÍãrÌtia ao BNDES em íunçáo do Finandamento obtido em /
2006, conforme nola 8. Em 3r dê dezembro de 2oo9 e 20og, os vdores a receber { r
R$707.172aR$7?V t97 fõr;; lú uin.{ tÍo.t^c 

-- -- - -----r.1sJ

RefêJêrn-sê ã valores a receber em função da venda de Gíás Natuml combustivel



Çeffi
t2l

O valor de R$ 24.403.{02 {20CS) ê R$ 17.419.347 {2008} a receber do covemo do
Estado do Rio Grande do Norte conesponde ão Gás Natural adquirido da
PETROBRAS ê fornecido ã dientes ôomo inceÍÌlìvo, em função da Lsi Êstaduãl n."
7.059 de 18 de setembro de 'Í997 e DêcÍêto n." 13,957 de maio dê 1998. e
aft erações posterior€s-

Este incenüvo consistê na concessão de subsídio no preço dê vêndâ dê gás às
emprêsas ênquad€dãs no Prôgrama de Apoir: ao Desenvolúmenlo Industrial pelo
Inceniivo do Gás Nalural (PROGAS), por meio da aplicação da Lei ComplementaÍ
Estaduaf no 272, de 3 de mâço de 2004, de quantia equivalente à redução de 817o
do valor devido â título das licenças ambientais devidgs pela PËïROBRÂS,
preúsias nquela Lei e oúros recuÍsos dêslÍnâdos ao PROGAS-

6. TRIBUTOS A RECUPERAR. GIRCULÀI{TE E tIÃO CIRCULÀNTË

Re{, 2t{t9
IRFJ (a) 278.409 2t2.s98
CSLL (a) 104,299 7e33A
Prs É) 166.9re 75,S05
coFrNs (b) 2.t.381 349.625
lcMS NORMÂI {c) 22í.õ.4U2 2-4s1.1Ê7
lClúS I|IiOãILIZADO (c) 436295 194.930
Oulros 14.534

Totd{reçsperr. ,í.04í:rô 3.15t.98,1

Circulante 1.33E.5,t0 t.3€0.867
Nãocircdant€ 2.A*2.AS7 2.599.117

(ã) Rêferenlë âo lmposto de Renda pêssoã Jurídicã - lRpJ e ã Contíibuicâo
Social Sobre o Lucro Lígúdo - CSLL, ÍBcolhidos quando das apuraçoes
mensâis, nôs leÍmo$ do artigo f da Lei 9.340, de A7 de dezêmbro de 1996,
âlém das antecipaçóes de ãSicaçÕes ÍnânceiÍas, ê ficando a compênsar no

Saldo dos ÊJeÍcicios Findos em
t{xtg 20ô8Composição poí pêÍÍodo do Gás Incenüvado

Valor a receber do subsÍdo Íoínecido em
Êxercicio 2004
ã(erelcio ?005
ExercÍcío 2006
Exêrclciç ?007
Er$clcie 2008
Erorotçio 2009

Ìotãl

4.8'r8.427
1.392.1n
2.566,,í,í't
't.711.812

6.930.490
ô.984.055

u8.&2

L418.427
1.W2.177
2.566.441
1 .7 Í  1 .812
6.930.490

17,419.317



"' "' ""ãiéËiiilffiuinte em função da apuração definitiva do imposto e corúÍibuição
no encë|rÊrmêntìo do âno 2OOg e 2008:

(b) PIS e COFINS a coüpênsãÍ decoÍrêf{è do Íegimê dè apuração nâo-
cumulãtivo estsbêl*ído pelas leis 10,637l?002 e 10.883/2003;

ic) O ICMS a íecuperar rcfere-se ao crédiio fiscâl âcumulado geËdo nes
operações de ãquisíção dê mêtEdoÍiã deslinada ão Ativo lmobilizado. A
Companhia vem pleiteando, jür{o à SecÊ1ãria de ïribstação do RÍô Gíande do
NoÍte, â restituiçâo do valqÍ ou ã trânsferència para outras pessoas jurídicâs,

7. IMOBILEADO, I}ITANGIVEL E Í}FERIOO

0s valores apresentados por:

tláed"qÁráídb!ô€$+rsio3

&
âétô o.'í..Éiorãmró v.rrÍ.ó v*.Iüitr t).mlciotrú
t?s'.tg @56rt 6?5,619
g6t!s - €El.!6
1é7!m {5-sô 141*a 5,@
3õ_0qt 24ã t25Jô1 136289
1€.t6t a!6 gtÌlo &&

ro.6ita 20181-16 21&?Dt 3 lnG

z)
10
't0

- 7.r87ttô 7.r?z"Etl
:3O1úO - âcb93 2.iQtt557

$54r lost r& ,&
a11z.24 20,Ëraa ,t0,!59.t?5 ,L/61.0ta

L1378lE

. . . 2 0 @ &
ôdo_ AüÈ-àÁà@bÉl v*'úrrie vt' a-úr !irrAÀ{..

Ëcdos ri'E i.lG-^rtláÊôrt 'Ér!r 2?.t10 lea5t .t039

tl.r1o tÈ,Sô 10.6 r43?O

Gd. Àú(.dr.aaoÂürrr.Õ Vrd Íqrdô Vlr rarb tãrtÉ&L'-u

(1) Obras em Andamenlo referem-se em sua maioría à expansáo da Rede de
Distribuiçâo de Gâs Natu.al:

20ôg 2üX]
oBRÁS m! ÁftDAüEXTO

nat'!al. êm Construç6êê
lÌ6rl€ dê Oktrürlção - GÍânde itatd

Redê do DiçtibuÇão - Mossoro

C.,lbd dè Opèaâção ê Mannt€.ìçãô
PÍo.Jelô Ëldo.Bdc CÊrá!* - SNDES

V.loí V.br
t.o7a.ç26 1.096:13
,f,799382 4.4.10..tO9

9ït.7S6 976,571
ïì4.335 61?.?3a

7,187.A13
141.737

7,772.671

\
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Ouras conersponde a itens que serão ulÍizados na execução das

obras de expansão da Rede de Distribução.

É$ïoau5 pÂRÀ oËRls
P€16 e EqipaÍnqtos gâ CõÍ*l{áo

Peç€s € ÊBipaÍÉ.tos pís Cor6tì{:o - Em poder d€ Tecoais€

Ìúos de Aço Cãbtno 6' - pãa Íepão . Em podeÍ d. Tettitõs

(-) Proviráo pdô perds

I Oti

Vd.í
260.787

3.797
8e16ô

{376.â16}
230S.933

Ydot
2.0&í.176

536.õ30
82.166

-------v=ji:!
2.95.558

O sâldo dê R$ 82.í6ô relêrente â enúo, patã. teparo de ïubos de Àço Carbono
6' êm 29 dê dezembm dê 2006, à eÍipÍeâã rèsponsável pela venda dos tubos
a PoTIGÁs.

8. EMPRÉSTIII{OS Ê FI}IANCIAIIENTOS - CIRCULANTÉ E NÃO CIRCULÁHTE

Âs ohigaçóes refêÊm-se ã Íinãnciâmento re€lizado junto ao Banco Na€ìonal de
DgsenvolvimeÍìto Econômico Sscial * BNDE$ da linha de crédito des{inada à
implanlação de ramal dê gâsodulo dê distÍibuição na Grande Nâtal ê pÍojêto sociâl no
municiFio de MacaÍba - RN. A operação será amoÉizada êm ô0 pãr$las mensais, â
qual finâlÌzou o periodo dê caÍência em iulho dê 2007 e Õ pagâmento da última será
em julho dê 20Í2. Os rccursos sêo âiualizados pèla Taxa de Juros de Longo Prazo -
TJLP e acrescidos dê juros de 3% a.â,

Pâra o {ìnanciamento foi dada â garantiâ ao BNOES, em penhor, as duplicatas
escdtuÍãis de vênds de Gás Natural sacadas pela POTIGÀS contra sêus pÍincipais
qliênles, obçdffindo ãos sêguinles sitérios:

i. pufante o pêrÍodo de carência, e até â pÍimêit'a pÍÊstação dê amortização' o
vãlor dâs duplicatas deverá coresponder a R$ 1.050.090,00 {um milhão e
cinqüenta mil Í€eisi, e

ii. Durantê o período de ãmoÍii:ação, após a primeira prestâçãoi o vâlor das
duplicatas devêrá coresponder a ê {seis) ve'zes o valor da úftirna prestação
vêncida (acêssóriÕs e ptincipa0 que consla no conlrato.

3. FORÌìIECEDORES

Os valores a pâgãr ãs1ão assim coÍnposlos:

Gás Naorôl
Pebleo B|ssibíÍo S1A

MâtêÍiaìs e equiporne'|bs
SeÍlri@s {a}

Told de Foíre€dore

6.714 74
24.48.142
31,151.97f

al.s48
315-043

----ï33ïSã-

6-(x)9_41Í
'|7.4Í 9.3,{7
ãr|l8.7c9

25.930
| 23t.397

2,{.693.085 v



-' 

;jï;J*o'**u* represeÍ*ârrâs, em suâ maioria, por vatores a serem
liquidãdos junto âs emplesâs ter*ifzadas responsáveis pelos seívíços de
manulenção e construçãa da rede de distribui$o da Compânhia.

í0. PARïËS RËLAC|SI{ÀDÂS * sÁLDOS E OPËRÀçÕES

As transâçÕês meÍcânti$ corn a PËTROBRAS. únìco fornecedor do insumo principal
da atividadÊ dâ empreÊã - Gás Naturâ|, empÍesa ligada, são realizadas de acordo
com os prcços prâticsdo$ no mêrcâdo,

PÂSsIVO SIRCUIÂNT€ RESULÍÂDO
ms 2008 2009 bú

6ãÈ Ndual
Pôkôí6o B.eih!! gÂ a7{â574 â0Ë.{11
Petóleo 8rõÍ€*! SlÀ - GáÊ lrDedn|adõ {a} :d.ag.{e 1?.41937

Ìdd
Aq{isiFo dê G6s ilatÍâÌ{com loüs)

t1.t&JlÌ 2!,*A.?59
16.36.662 1@m .878

A Companhia possui compromisso de compra dÊ quantidades de gás nâtural da
ordêm de 250 rnil m3 dia alé o exercícío de 2010- A partir do âno de 1995 aié o úÌtimo
ano de vígência do contato, â CÕmpanhia esüá sujeitã à pênalidâde cÕntratual caso o
ì/olume de coÍnprâs seja inferior â 80% (ôilentâ po. cento) desle compromisso,
desconsiderândo os períodos aelacionãdos a casos íoÍutos ou Íorça maior e, desde
que as pârãdas programadas de í:ÕnsumidÕres de grânde porte sejam infsmadas com
antecedência minima de 3O dias à PEïRôBRÃS.

A feferida p€nalidade contrâtuat é delerminâdâ com base na multiplicâção da
insuficiência âpurâdâ no volume de compfa pela margem médiâ dê distdbuição,
corrigida pelo IGPM. Consistê na realìzação de depósito à vÌsta nã contâ da
PETROSRAS, cujo créditrc poderá ser rccupemdo, em quanüdade de gás, âté o último
ano de vígêncÍa do conttato e no limite do vãlor do dêpósilo conigido. Em 31 de
dezêmbm â Companhia não possuia nenhuma penalidade a Íffilhã'.

Em 28 de janeiro dê 2008, foi Íinnado o Termo Aditivo no 5 ao Contrato dè Comprã e
Venda de Sás Nâural, allerando o comptomisso das quanlìdades a serem
compradas, confonne quâdro âbâixo, Íírëtodologia do preço do gâs, faturamento,
forma e gaÍantias de pagamerúo, píeo e penalidâde por Íetirada mâior que â
prog|ãmãda-

Áoo üédia Ânüal dis QrEntÌtadêê Dtirieg

{mil mi, t&{
2008
2009
2010
2011
2412

350
375
4{0
400

(a) GÁs NATURAL* tNcËNTtvADO



" - ""-'õtâlô';'ïËii*pr:noente é simitâr aos com€ntaÍÍos da NÕta [q2I

2009 200t
Gás NatJrâl - Inc€ndvâdo

Peróbo grasihiro slÂ 2{.r+93.402 17.419.347

11. PÂÌRIMÔT{Io L|AUDO

{a} Capital Social

O Capitat Socr.al gasggyde R$ 35.36s.7s6 (2008) para R$ 96.09s.741 {200s),sendo. composlo de 4.245,000 a@s sem valor nominal, sendo 1.a15.000 Açójó
p$nftia5 g Z,a:!,0!! AçÕes prefererrciais, todâs dê clâsse única. O Capital
AutoÍizâdo é de 12.600-000 âções. marìtendo sempre â prcpoção de.ll3 do
Cãpital-Íêp_|"e3êntado pelas Açôes OdÍnádas e ?3 pêlas Açoeri prLferenciais. As
Açôes PrcÍerenciais são nominârivas, não possuem-varor nominar, não têm direato
a voto e _gozaín da Ëioridadè no recebìmento de Dividendo Mínimo obrigalório e
nô reembóIso, do Capital em caso de liquidaçáo da Companhia, comfrnCo-se
conÍormê quadÍo:

&o$9ü3
€tbdo do Aio Êrrúi ó Ndte
tuúí!e& SÂ-€15€ÊlE0

ï.ld

otdt*tr ï Hçgl.úÈ I td ! ÈtiH9ítdsllrô.b
I21.ffi 5ìS & n1.& 1ã ôíags 6012s

29928.m A366.10
s.ff8.?tl 3Â36&Ì36

ô9XS0 & Z&0& t&{ x83s 6{
13!&A' tü* tAô.08 1{Í {1{6.00 ,ür

g.â:lr|lt9, d? Cãpitat Social da Companhiã foi referente a ulitizaçâo do valor de
R$ 689,945 da reservâ de incerúivos fiscais, proporcionâlmente à'participação de
cada acionistâ no Gapital ïotal da Companhia.

R6sen a dê Lucro
{b.í} RêËerva Legãl

E consütuída à base de 50Á sobe o Lucro Llquido do Exercício, limitada
a 2070 do Cspital Social.

{b.2} ReseÍvâ de Rêbnção de Luc.os
A Lei 6.404/76 facultâ às sociêdades reterem pâícela do Lucro Líquido
do Exercício, previsia em Orçamento de Capitai, previamente aproúdo.

íb.3| Resêrva dê lncêntivo Fiscal

Em 11 {e agosto dê Z0ô0, Íoi êxpedida pela Superintendência de
Desenvotuimento do. Nordeste - SUDËNE. (atual ADEúE _ Agência de
Desenvolvimento do Nordeste) â portaÍia DAÍ/'ïE _ Í51/00, que cãncedeu a
isenção do lmposto de Renda incidente sobre o Lucro da'Ëxploração, nopeíodo de 1 de janeio de 1997 ãté 31 dê dezembro de 2006, da'ativirjade de
induírialização_ e distribuiçãÕ de gás natural, objeto social da Companhia, naquant'dade de 100.375.000 m3/ano"

(b)



Em 9 de setembro de 2004, a ADÊNE - Agênciâ de Desenvolvímento do
Nordests expediu o Laudo Coníitulivo, que concêdeu a redução de 75% do
lmFosto de Renda inçidente sobre o Luc.o da Explora@, por um prazo de g
ânos, na quantidâdg de 59.625.000 rns/âno, Íeferênte à ampliação dâ
capacidade instaladâ para 160.000.000 ms/ ano, a partìr do exercício Oe ZOOS.

Em 30 dê novembro de 2006, a ADENE - Agência de Desenvofuimento do
NordeÊte expediu o Laudo Constitutívo - nô 02691200ô, que concedeu a
rêdução do tmposto de Rendâ incídente sob're o Lucro da ExploÍação na
quanüdade dê 100.375.000 mtfano, sobre sua caFcidâde instaladas da
segulntê fomâ:
a) 25,Õo/o, a pârti. d6 22 de mãÍp de 2006 até 31 de dêzêmbro de 2O0B;
b\ 12.5o/o, a partir de lode jâneiÍo de 20ôS até 31 de dezembro de 2013.

Em 01 de novembro de 2007, a Rêcêitâ Fedêíal indeíeriu o direito à reducão do
IRPJ e Adícionais não ReslÍuíveis câlculadss €om base no Lucro da
Explora5Éo, do Laudo Constitutivo * n'0269/2006 expedido pela ÂDENÊ. A
POTIGAS mânitestou-se âdminislÍãtivamenÍe, em 23 de jãneiro de 2008,
solicitando a inmnfomidâdè so despacho decisório Íeferênci€do, e em funeão
do histódm de soliciiiação do direito do Lucro da Exploração, a Admìnislraçáo
baseadã êm pareceÊs da Assessoria Juridica, opiôu poÍ manier os valoies
apurados e usufruindo no exeÍcido 2007, no valor Rg 2S3.A8S, por entender
quê houve equívoco por paÍte da Receita Federal e, conseqüentemente, e
remota a possibilidade de,pedâ pela Companhia.

A Compãrìhia apurou Rg 568"083 e R 6S9.945, respectivamente, em 31 de
dezembro de 2009 e 2009, de inceÍìriw liscal ADENÊ. €niabilizado como
ouirâs receitas opeËcionais e deslinado ao tim do êxercício para resewa de
incenlivos fiscais, devendo somênte sef utilizado pan âumento de Capital
Social ou para svêntual âbsoção de P@uízos contábeis conÍonne previstò no
Decrelo no 3.000, de 26 dê maÍço de 1399 (RegulamentÕ do lmposto de
Rendâ).

{c} Dividendos

O Estatulo Sociâl determina a distribuiçáo de um Dividendo Mínimo de 25% do Lucro
Líquido Ajustado na fonïa da Lei no 6.4Mn6, nos iêrmos do seu artigo 202. Os
Dividêndos mínimos obrigãlóÍios podem ser as6im demonstados:

Lncío lÍqlido do EreÍrldo 8.102,819 1-Z17.gSz
( - ) Rèse.val Lôgd - 5% {30j.141} {201.401}
( -) Rê*enral de lrceüvo Fiscd {368,083) (6S9.945)

Bâsedecálxò g2ã,595 3-826.61i
DMd.ndo MÍritÌb Oü|lgat*io - 25% 1.307.399 956.653

{



-Â'dúiürihtÀ-€ülãlopnUo, 
para o acercício 2009 E z0o*, a desünação de R$5.229.595 e R$ 3.826.611, rcs@tivâmêntê, do rucro ríquìdo como uistrrouiçaã iÃlucro.

í2, RÊCEITA L|QUIÚÂ DF vEI{DAs

A Receita Líquida está assim cornposta:

Gb Nãürd Cordxa{vd
lnôiúid e CôrÍe..id
Re$idsEiâl

Gás Naftrd VeialaÍ
ï{id

lÍ,poíos Sob{e a Vr.ìda:
c& Nattfd Cornh"$d!,.€l

tcMs
PK
coF,t{s

Gás Nâtrd Veicdar
tcMs
Pt5
coÊrNs

T!*J

lao.glttlEl) 134t15.0A1

tr{.dF.1,o:} l1126z&el
(8.5sà945) (8.329.543)
íÍ.078.186) {1.056.480}
(4.967_5/' í4.868212ì

g6rÉt 00,1 çx.716_ooe)
{r8.ãa366} (17216,803}
{t:4ô_9?S) {1.164_669}
(5.743.663) {5.3ô1.534ì

í3s.E/&0í0t í37.958.2121

96.816"8/Í,

8c331a2
65.12"437

4{.345
75,t1d508

â,t0ãj@
64.006.803

?.306
70.585.975

To{d &s Rr.iúÈr t.iç*lá} (b V.nd8 1!t.06t13?3

,|3. CUSTO DO pRODUTO VËt'tDtDO

Os custos estão discriminâdos no guadro a seguir:

Gás Hatuat Cqdlstr,rl
Conprâ de Comhçlvel
outÍo6 clãto6
P€rdã r€ Venda do Coüb{.dlsl (a}

Gãs Ì.attal Vejci.&Í
Compr3 de GNV
oúns C(drr

Tohl
{3.65.328) í3.635.618ì

GÈEïmt 
----'st.or5.esrì

({?.rE?'ato}
Fg.pâ7A)
{3.r2ZSe)
(888.*D

(,n.€3.Nr5|
{3S.438.587)

FLAra.240l
(37.863.706i

{3.ã7.36)
(861.231)

(41.00:l,a1,al

{37.3ô7.&6}

(a) V-alor reÍerente ao Gás dguirídÕ pela Gompanhia junto à PETROFRAS e nâoraturaÕo aos seus cli€ntes, cor.Íespondente ao 1,S% como custo da atividade,contorne Portaria ANp INMËTRO 00Jl20oo, esjecincanuo na Aausuta i.t.ìì ./
!!:,9:""pTr. de medição nscaroe oas oevãruõ;ãffi, ã;#;'; Joperados de formâ quê a incerteza seja infierior a 1,So/o. 

_. : 

\k/
\
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Os valores sáo aprsenladoÊ conforne demonshâdo a seguit:

{5. ÕI'TRAS RECEIïAS Ë DESPËSA$ OPERACIOXÀiS

0s valores eslão âssim compostog:

O*âs Íec,êib ô (despè646 ope|aciomts)

Oúae íe.eib oPË|"4ìoÍds
Re.tfençãç de qêdG

Rec.ib de knèÌüvo F6rd
Reodlãs dveÍsõ

Oú.e dèôp€sõ op4Ëdoiìais
Perdc rps teceÈiÍt?tbs de c{édtts
Pôrdõ 16 veidõ do Gãs l'lãbtôlCotnhlstYd
Perd6 poílmpajnìs{
Olfó daápé€õ

Írad

(r.380.0'25) efl4.7191
í1.072034) (1.45.047)

(3o.5/8)
{í.944

@-ffil (130.084)

g5-/.&
56ô.083
38ô.€7

1.167.Q51---- 
47ô556
6S0.,ts5

'l,t{lB6

16, COBERTURADESEGUROS

Êm 31 de desemba de 2009 e de 2m8, a Compânhia possuía cobertura e seguros
ild iï-ca;ãt"ã'ã"ãã"-ãúoos pâra os bêÍts do Âtúo hobilìzedo' por vaôrcs /
considêÍados s!ficientes pãra @bÍir evê'ltuab perdas 

lr\-íw
\ ì

D€srê9,rs aom P6od
DlÍetôdâ

E5lriáíios
TÍãrdêêtlciaE pãrâ Cls e Obfas ern arEãnèrlo

Dèsp€6ã com !{etstsis
Mati,tid ds cÕ|sì-tÌì.
MatëÉal Fãtô Ma.ì{rê.É

Sêíriços de TeÍc€ir6
S.trliço3 dè ÀsGa*sôria
gorviçoÊ de MsÍr€rìção
Serúçôs de Lrtõdartès
Sêívlçe Ge6is

AItaÉê

ViagÊtre ê Refre!èrtã*s

Píopag€írdi ê Pròlddâd€

Ê|{dadsa de Gâsê
Se!ü|è
DaFe.iaçãs, ÂrïrôÍli"âçâô e EãlÈtãô

ï'{d

2979.19,1 2141.W-----------G7&- ---------i7sJ67

1A4507
3,ffi.472

u.614
(1.31&856)

10â355
2.217 4

31.6/6
688.s92)

9e856
17.312

&.t2. 347-6S1

2t1.842 262312

15t4 321 141215

8e7-e8

2R663
r04.55'1
186.598
260.884

143.734
s7.707

510.26/
a4-c95

1ô4.549
255.235

167.53S
.625

243.M------- 
É-s{t:ìiï 1'õi6-

1ü.412 1',11,168
143.225
19.147

a15-692 ',10í8.546
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As declare$es dê rêndimenlos, agsim como autros líib,uios e contribuiçóes sociais,
eslâo €ujeilos ã revisão ê êventuãl lãnçamenio âdicional poÍ parte das autoddâdes
fiscãis du€ítte um p€zÕ dê cinco an6. Enlrêtanto, em 31 de dezembro de 2009 e
2008, não sê êneoÍtÍava lavrado cofltfâ â CoÍnpãnhia nenhum âuto de inÍrãçáo, nem
índicaçÕês de contingênciãs relacionadas om o lmposto de Renda ê oütros impoíos,
excêto quantô:

ao citado na Nora [11-(b.3)]; e
A POTIO\S apura as corìlribuiçôes de PtS e COFINS pelo regime não-
cumulalivo, conÍoÍmê as leb 10.63ï2002 e .10.883/2003, na qual faculta a
apuração de créditos das cÕnt íbu@e$ sobre o valÕr de âquisiçáo de bens
incoryarados âo sèu lrnobiliiãdÕ, paÍa sêÍ utilizâdo no pËzo de 4 (quatro)

b)

inconarados âo sèu paÍa sêÍ utilizâdo no prazo de 4 (quatro)
ãnss- No entânto, cem o advento dâ Lêi nÒ 11.i96/A005. as empÍesas
localizsdas nas de atuação des extintãs SUDENE e SUDAM, podem

em 't2 rn3ses. Â Companhia continuã em f*e de
levãniamento desse benefíiio fscal, o qual ãpresênlará um efeüo positivo no
Pâtrimônio Líquido em.vâlô{ nâo mnhecÍào até o momênto.

í8. |NSïRUMENïOSFFtÀt{CãtROS

A Companhia náo possui operaçôês endvendo iÍlstrumenlos finânceiros derivativos.

í9. EVENTO SUBSEQUENTE

Novas normas e inleÍprêtaçôes forarn emitidas durante o êxercício 2009, dentrc do
processo de convergência parâ as IFRS, ãlterãndo determinadas praticas contábeis
adolâdas no Brasil, quânto a escriluraÉo e êlãboração dâs dêmonstÍações ínânceiras
a pârtir do exercício social dê que se iniciara em 1" de jâneiro de 20í0, com eíeito para
os demonstralivos do êxercicio 2010 e comparâtivo 2009. Segue alguns
prcnunciâmêüto e intê|prelaçôes que poderáo ocasionâr efeitos:

Pronunciamêntos:

CPC '15 - Estoque
CPC 23 - Políticas contábeb, mudança de eslimativa e retiÍÌcaçáo de enos
CPC 24 - Evèntos subseqüentes
CPC 25 - Provisôes, passivos ê ãlìvos corÌtìngentÊs
CPC 26 - Apresenta@o das demonstrâçôes contábeis
CPC 27 - Ativo imsbilizado
CPG 30 - ReceÍas
CPC 32 - ïributos sobrê ô lucm
CPC 33 - BeneÍícios a empr-egâdos
CPC 37 * Adoção iniciãl de nomâs intemacionais de contabilidãdê
CPC 38 - Instrumenlos financeiros: n-.conhecimentÕ e mênsurâcão
CPC 39 - lnstrurnentos financeiros: apresentaçào
CPC 40 - Instrumentos tinân.êiros: evidendação



lotemrëtacÕÊs;

ICPC 03 * Âspctos complemen{ãf* das operações de ânendamento
mêÍcantìl
ICPC O4 - Âlcance do CPC1O - PagaíÍ€rìto ba$êãdo em açôes

aplicação do método de €guivãL*lciã pâlrimonial
ICPC 10 - Esdareaimênts sgbre os CPC 27 a o CPC 28

Y'



ceffi
5' A Companhia possui rêoistada em TÍÍ'ritos â Re€üp€rãr - Artvo Não círcurante, o
::9i^:."^R_$-2.,1??_os7 1e.ses.ìrz _ em ar oe àãemffË';''o8) Esre crédiro Íiscãr érêÍerene ao rcMs das o'erações de aquistÉo oe'nrerÀoria deslinada ao Ativolmobitizado acumutando ne vários exo"c'ciosi-Ã ;;Ã;;, pbiteando junro asêcÍe{aria de ïrib'ração do nu eranoe ú i,'iortË á ,"iilüi'ËJan u"nr ou â transrerênciapara ouhas pessoes juÍídbas o.:I1:o-âo crédilo;;Gãffi; üamrÉm, em tunção das
:ryfryts de _ âquisiçãÕ da emplesa seÍ poÍ substituÌção tÍibutáÍia, tomando suareatização subietÍva, bem como. e corroUoráOa po. *àr- na váríos exercicios sem
3!grl|: se cÍêditar, Caso o fato,ge,rad* O* deAn* Ëi"'ìnvaiOado Õu não seiamnegociados cÕm outrâs oessoas ;'rioicas, o" u"ro-èï ffir,io ;-i;ilã;"":;rmobirizado e revanrado o'*eito oa ãepre.i+ã" ;"1;; 

"p#reconnecimento 
do efêitono PatrÍmônio Líquido da POTIGAS_
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PARECER gOS AUDITORES'I{OEPâ!{DENTES

Aos SenhÕtês,
ACTONTSTAS Ë COiISÊLHE|ROS !Â
coMPÂNHtA polcuAR DE cÁs - poïGÁs
NãlaIIRN

1. ExaminarÌos os galanços Pstrimoniab da COÍ{pAIltFllA POTIGUAR oe çÁS -
P9TIGAS, levantados èm 31 de dèambro de Z00g e 2008, e ss respêctr.vas
DemonslraçÕes dõs Resullados, das Mulâções do patrimônÍo Líguido, dos Fluxoi de
Calxa e dos Valores Adicionâdos nos exercicios findôs nãquêlas dãtãs, elaborada sob a
responsabilidadè dê sua administrâção. Nossa Íespons€bilidaclê é a dè exoressar uma
opiõiãÕ sobíe essas DemÕnstra@s Cont&eis.

2 Noôsos exames foÍãm conduzidos de acordo com aa normas brâsileiÍã$ de
auditoriâ e cor pÍeend€ram: (a) a planêjamento dos t abalhos, considerândo a relevánciâ
dos saldos, do voluÍÍe de lransaçõ6 e dos sisiêmas contábil e de conLotês intemo da
Compânhia; (b) a constatação, com bãse êm testes, dãs êvidências e dos registros que
suporlam os valores e as intormações codábek divulgâdãs; e (c) a avalíação das
píãtícas s des esümativãs contãbels mais íepresentativaa âdoladãs pela administração,
bem como da âpÍesenlação da$ DêmonslraçÕes Contábeís tomadas em conjunto.

3. Somos de opinião que âs rcíêridas demonstrâções contábeis apÍesentâm
adequãdamêntè, êm todos os aspeclos relevantes, â posição patíimonial e fnancêira da
COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - pOTtcAS, em 3t dÊ dezembro de 20ú9 ê 2008, os
Resultados das suas OpeÍaçÕes, Demonst âçõe.E das Muta@es do patrimônio LÍquÌdo,
dos FÍuxos de Câkã e do Valor Adicionado dÕs exeÍcícios findÕs nãauelãs dâtas. de
acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil.

4. Çr Íunção do Progrâmâ dê Incentivo ao Uso do Gás Natural - PROGÁS, a
POTIGAS possui regisfada no Contas a Receber - EElado do Rio do GÍande do Norte
Gás Incêntivãdü, ô ÍaloÍ R$ 24.403.402 (R$ 17.443.664 - em A.t dê dêzêmbro de 2008).
NâÕ êÍstê contratô formalizãdo entre a PETROBRAS, pOïlGÁS e Estedo do RN que
demonslrê os procêdirtçntos pârâ o lêvaf&mento p€Íiódioo dos cródÌtos para pãgamênto
dêsle subsídio, em que períodos devÊm sêr levanlados, doc{.tfienlos a sêrem
apÍësentados, rêsponsãbilídades dâs partes e garaÍÌtias. Em fu ção da subjeiividadê e
atual talta de lormalização enlre ãs pârtês, que r€€paldê os critéÍios de recebimento e
pagamênto dos valores envolvidos, poderá hãvêí conüngênclas pâssivas parã â
POTIGAS caso os valores a re€ber do Govêmo do Estado do Rio Grande nâo sejam
concÍêtizâdos. 
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