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Sobre o Relatório
Preparado pelos administradores da GasBrasiliano, este Relatório Integrado da Administração
reúne o Relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras da Companhia, o relatório
dos Auditores Independentes e o parecer do Conselho Fiscal, referentes ao exercício findo em
31 de dezembro de 2019. Este relatório visa, ainda, o atendimento aos incisos VIII e IX do artigo
8º da Lei Federal nº 13.303/16, que preveem, respectivamente, ampla divulgação ao público
em geral de carta anual de governança corporativa e a divulgação anual de relatório integrado
ou de sustentabilidade.

Mensagem da Administração
No ano de 2019, a GasBrasiliano completou 20 anos de história. Fundada em 1999 e partindo
de uma área totalmente greenfield, a Companhia se estruturou, investiu e cresceu, atingindo a
marca de 30.000 clientes e 1.128 km de rede de distribuição. Nesse ano, investimos R$ 19,1
milhões na expansão de mais 35 km de gasodutos e na captação de 4.168 novos consumidores.
Concluímos, também, as obras e o comissionamento do gasoduto ligando a cidade de
Catanduva ao Gasoduto Bolívia-Brasil, iniciando, em fevereiro de 2020, o suprimento via rede
de distribuição para mais um importante polo industrial da região noroeste de São Paulo. O
projeto de Catanduva foi o maior projeto executado pela Companhia nos últimos anos, no qual
foram investidos R$ 40 milhões para a construção de 70 km de gasodutos. O ano de 2019
também deve ser celebrado pela assinatura do contrato com a Bracell, pertencente a um dos
maiores grupos produtores de celulose do mundo, que anunciou investimentos de cerca de R$
7 bilhões para expandir a produção de sua unidade fabril localizada em Lençóis Paulista, a qual
utilizará o gás natural como uma das fontes de energia.
Demos continuidade à elaboração do nosso Planejamento Estratégico 2030, que definirá os
rumos da Companhia até o término da atual concessão, visando uma possível renovação por
mais 20 anos, conforme previsto no Contrato de Concessão vigente. Investimos quase 5 mil
horas de treinamento para a força de trabalho, em sua grande parte treinamentos em gestão,
segurança, meio ambiente e saúde. Temos uma equipe qualificada e dedicada, que veste a
camisa da empresa e que está unida em torno dos objetivos traçados.
Avançamos com a chamada pública coordenada para aquisição de gás natural, iniciativa
lançada em 2018, em conjunto com outras 4 distribuidoras de gás natural do centro-sul, e que
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culminou com a celebração de um novo contrato de suprimento de gás para o período 20202023 com a Petrobras. Nossa estratégia de contratação, entretanto, nos possibilita seguir
negociando com outros players em busca de condições mais vantajosas para o nosso mercado
a partir de 2021, uma vez que não contratamos 100% da nossa demanda com a Petrobras a
partir desse ano.
Por outro lado, apesar dos bons resultados obtidos em 2019, tivemos um ano bastante
desafiador do ponto de vista do mercado de gás. As condições de competitividade do gás
natural frente aos seus principais substitutos foram bastante prejudicadas em função dos
aumentos de custo de aquisição do gás natural ocorridos ao final de 2018 e início de 2019. Foi
um ano de muitos esforços para a manutenção e a captação de novos consumidores, esforço
esse recompensado com um crescimento de 2,5% no volume de vendas em relação a 2018,
mesmo diante de um cenário tão difícil. Por outro lado, o novo contrato de suprimento assinado
já permitiu uma redução de até 7% nas tarifas médias do segmento industrial da Companhia
em dezembro de 2019, o que nos dá melhores perspectivas para o ano de 2020.
Também estava prevista para ocorrer, no ano de 2019, a conclusão da 4ª Revisão Tarifária
Ordinária da Companhia – 4ª RTO. Contudo, em função da necessidade de aprofundamento
das discussões de grandes temas que impactam sobremaneira o equilíbrio econômicofinanceiro da Concessão, tornou-se imprescindível a postergação da referida RTO para 10 de
dezembro de 2020, podendo ser antecipada.
Por fim, a GasBrasiliano segue firme na sua missão de implementar a infraestrutura de gás
canalizado para desenvolver e conectar o noroeste paulista e agradece aos colaboradores,
clientes, fornecedores e demais stakeholders pela contínua relação de confiança e pelo trabalho
conjunto para o atingimento do nosso compromisso com o Estado de São Paulo.
DIRETORIA EXECUTIVA

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
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Destaques de 2019
20 anos de concessão – Responsável
pela distribuição do Gás Natural canalizado
na região Noroeste do Estado de São Paulo,
a história da GasBrasiliano teve início há
20 anos, mais precisamente em 11 de
março de 1999, data de sua fundação. O
contrato de concessão para distribuição do
gás natural canalizado com a, na época,
CSPE, atual Arsesp, foi assinada em
dezembro do mesmo ano.
Figura 1 – Assinatura do Contrato de Concessão

30 mil clientes – Crescimento de 4.168 novas ligações – totalizando 31.260 clientes ligados
à rede de distribuição. Aumento de 15% na base de clientes.

Chamada Pública Coordenada para Suprimento de Gás Natural – Em 2019, foi
celebrado um novo contrato de suprimento para o período de 2020 a 2023, proporcionando uma
redução média de 7% nas tarifas do segmento industrial. As negociações de volumes adicionais
continuarão durante o próximo ano.

Conclusão da interligação do Projeto Catanduva – Com a construção dos 16 Km de
rede em aço faltantes, foi concluída a a interligação do município de Itápolis a Catanduva.

Cidades Sustentáveis – Projeto lançado na Agrishow, em Ribeirão Preto, em conjunto com
a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (SIMA), tem como objetivo fazer de Presidente
Prudente a primeira cidade com um sistema exclusivo de distribuição de biometano no país.

Gás Natural para residências em Bauru – Bauru entrou para a lista de cidades do
Noroeste Paulista que contam com o fornecimento de gás natural canalizado no mercado
residencial.

Aprovação da rede local de Orlândia – Foi aprovada, pela Arsesp, a implantação da rede
local de Orlândia, a qual está prevista para entrar em operação em 2021.

97,8% de satisfação de clientes – A pesquisa realizada com os clientes da GasBrasiliano
apontou o maior índice de satisfação já registrado, superando o recorde de 97,7% de 2018.
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Responsabilidade Social – Em 2019, a GasBrasiliano investiu cerca de R$ 982 mil em
programas sociais, culturais, esportivos e patrocínios, beneficiando diretamente cerca de 7 mil
crianças, jovens e adolescentes.

Carta Anual de Governança da GasBrasiliano
A Gas Brasiliano Distribuidora S.A. foi constituída em 1999 e detém a Concessão para
Exploração do Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado, conforme Contrato de
Concessão firmado com o Estado de São Paulo em 10/12/1999, com duração de 30 anos.
As atividades da Companhia são reguladas e fiscalizadas pela Agência Reguladora de
Saneamento e Energia do Estado de São Paulo (Arsesp).
O controle acionário da GasBrasiliano é de 100% da Petrobras Gás S.A. – Gaspetro que, por
sua vez, tem como acionistas a Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras (51% das ações ordinárias)
e a Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (49% das ações ordinárias).
A área de concessão da GasBrasiliano se localiza na região Noroeste do Estado de São Paulo
(figura 3), abrangendo 375 munícipios e uma população de 9,2 milhões de habitantes1.

Figura 3 – Mapa da Área de Concessão

1

Fonte: IBGE – Estimativa de população – 2019.
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Nossa Missão e Nossos Valores
Missão
Implementar infraestrutura de gás canalizado para desenvolver e conectar o Noroeste
Paulista.

Valores
Ouvimos você. Sempre.

Nós Fazemos a coisa certa.

Temos o foco do cliente.

Conformidade e respeito aos recursos.

Somos gente cuidando de Gente.

Nos dedicamos. Não paramos nunca.

A gente cuida.

Somos inquietos. Somos comprometidos

Estrutura de Gestão
(em 31/12/2019)

Diretoria Executiva
Alex Sandro Gasparetto

Claudio José de Almeida Camargos

Diretor Presidente

Diretor Administrativo-Financeiro

Paulo Virginio Teixeira de Lucena

Vitor Hill de Oliveira Alves Pessoa

Diretor Técnico-Comercial

Diretor de Assuntos Regulatórios

Conselho de Administração
Ricardo José Lourenço de Mello

Carla Maria de Oliveira Castro Gonçalves

(Presidente)

Paulo de Tarso C. Campolina de Oliveira

Anderson Gil Ramos Bastos

Rogério Soares Leite

(Vice-Presidente)

Maurício Martins da Silva

Conselho Fiscal
Titulares

Suplentes

Celso José de Faria Viana

Carlos Eduardo Barros dos Santos

Raimundo Barreto Barros

Luiz Eduardo Queiroz Castello

Edélcio de Oliveira

Vinícius Pinto de Menezes
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Remuneração dos Administradores e dos Conselheiros Fiscais
A remuneração dos Administradores e Conselheiros Fiscais da GasBrasiliano foi estabelecida
em deliberação da Assembleia Geral Ordinária realizada em 26/04/2019.

Governança Corporativa
Governança, Conformidade e Riscos
Em consonância com a Lei Federal nº 13.303/16 (“Lei das Estatais”), sua norma
regulamentadora, o Decreto 8.945/16 e as Resoluções da Comissão Interministerial de
Governança Corporativa e de Administração de Participações Societárias da União — CGPAR,
a GasBrasiliano vem aperfeiçoando as atividades e rotinas de controle e conformidade.

O compromisso da Companhia com a Ética está formalmente estabelecido em documentos
como o Código de Ética do Sistema Petrobras, o Guia de Conduta da Petrobras e o Programa
Petrobras de Prevenção da Corrupção. Tais documentos apresentam os princípios éticos e os
compromissos de conduta que devem ser seguidos pelos integrantes do Conselho de
Administração, do Conselho Fiscal e da Diretoria Executiva, bem como pelos empregados e
demais prestadores de serviços.

Em decorrência desta iniciativa, vários procedimentos corporativos foram adotados no sentido
de padronizar as ações e atividades relacionadas aos temas.

A GasBrasiliano também possui Canal de Denúncia especializado e independente, o qual visa
garantir sigilo e integridade das informações, rastreabilidade dos processos e tratamento da
totalidade das manifestações. Independentes do Canal de Denúncia, a GasBrasiliano possui
ouvidoria e serviço de atendimento a clientes.

Auditoria Interna
A GasBrasiliano conta com Auditoria Interna, vinculada ao Conselho de Administração, que
realiza regularmente a avaliação dos principais processos de controle interno da Companhia,
objetivando seu aprimoramento, bem como de gestão de riscos corporativos, com a verificação
do desempenho e da conformidade das atividades corporativas, comparando-as com os
objetivos e metas da Companhia e com os preceitos legais e regulamentares vigentes.
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Desta forma, a Auditoria Interna atua com o objetivo de adicionar valor e melhorar as operações
e resultados da organização adotando uma abordagem sistêmica e disciplinada para a
avaliação e melhora da eficácia dos mecanismos de controle e processos de gerenciamento de
riscos. Auxilia a Alta Administração no desenvolvimento adequado de suas atribuições,
proporcionando-lhes análises, recomendações e comentários objetivos, acerca das atividades
examinadas.

A Auditoria Interna atua com abordagem preventiva no exame dos processos, quanto aos
aspectos qualitativos da consecução dos objetivos da Companhia, observando a eficiência, a
eficácia e a efetividade da gestão. Acompanha e avalia o atendimento às recomendações e
determinações dos órgãos de controle, do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e
dos auditores independentes.

No ano de 2019, a Auditoria Interna da GasBrasiliano executou os trabalhos contemplados no
Plano Anual de Atividades de Auditoria Interna – PAINT 2019, aprovado pelo Conselho de
Administração, cujo Relatório Anual de Atividades da Auditoria Interna - RAINT 2019 encontrase disponível no site da Companhia.

Desempenho da GasBrasiliano
Desempenho Comercial
Após sucessivos registros de quedas no volume de gás distribuído pela Companhia, devido,
principalmente,

à

redução

do

Mercado

Industrial,

bastante

afetado

pelo

cenário

macroeconômico brasileiro, o ano de 2019 apresentou sinais de recuperação, tendo o
desempenho, em termos de volumes, apresentado aumento de 2,5% em comparação ao ano
de 2018, sendo o volume médio distribuído em 2019 de 712,6 mil m³/dia (Gráfico 1).

9

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019
Findo o respectivo ano, percebe-se que o
Gráfico 1 - Evolução do volume Distribuído
(mil m³/dia)

aumento das vendas médias totais em relação
ao ano de 2018, foi resultado de expansões no

758,6

727,2

724,4

2016

2017

consumo do setor industrial de bebidas e de

695,0

712,6

2018

2019

vidro. A safra da laranja no ano de 2019 foi
maior em comparação aos anos anteriores, o
que explica o aumento no volume da base
desses consumidores, além do consumo
pontual de uma indústria desse segmento. O
setor de vidro apresentou melhor desempenho
devido ao deslocamento de produção de outras
regiões para unidades fabris na área de

2015

concessão da GasBrasiliano.

Como um todo, o volume distribuído ao Mercado Industrial foi de 679,2 mil m³/dia no ano de
2019, mercado de maior relevância em volume, com participação de 95,0% no volume total
distribuído pela Companhia no ano de 2019 (Gráfico 2).

Gráfico 2 - Participação do Volume por Mercado
Automotivo
(GNV)
2,6%
Industrial
GNC
0,3%

Residencial
1,1%

Comercial
0,9%

Industrial
95,0%

Os setores de Alimentos, com 24,7% de participação, de Bebidas (suco de laranja), com 21,9%,
de Vidros, com 18,2%, e Cerâmico, com 11,8%, representaram 76,6% de todo o volume
distribuído ao Mercado Industrial no ano (Gráfico 3).
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Gráfico 3 - Participação do volume do Mercado
Industrial
TÊXTIL
OUTRAS
INDÚSTRIAS 1,7%
5,8%

OUTROS
3,0%

ALIMENTOS
24,7%

QUÍMICA
11,8%

CERÂMICA
13,0%

BEBIDAS
21,9%

VIDRO
18,2%

Com volume médio diário de 18,8 mil m³, o segmento de GNV (gás natural veicular) registrou,
no ano de 2019, queda de 14,9% em relação ao ano de 2018 (22,1 mil m³/dia em 2018) e
representou 2,6% do volume distribuído pela Companhia. A área de concessão abrange a maior
parte dos produtores de açúcar e etanol do país, tornando o etanol mais competitivo na área de
concessão da GasBrasiliano em comparação com o restante do país. Não houve aumento na
rede postos revendedores de GNV no ano de 2019.

O volume distribuído ao Mercado Comercial

Gráfico 4 - nº de clientes do Mercado
Comercial

atingiu média diária de 7,9 mil m³, com um

780
757

crescimento de 7,4%, em relação ao ano de
2018. A quantidade de clientes atendidos

801

791

710

passou de 791 para 801, representando um
crescimento de 1,3% (Gráfico 4).
2015

No Mercado Residencial a quantidade de

2016

2017

2018

Gráfico 5 - nº de clientes do Mercado
Residencial

clientes de gás natural atendidos pela
GasBrasiliano passou de 26.107, em 2018,
para 30.267 em 2019, representando um

2019

15.746

18.905

21.921

26.107

30.267

aumento de 15,9% (Gráfico 5). Esse
mercado atingiu o volume médio diário de
6,6 mil m³, crescimento de 6,5% em

2015

2016

2017

2018

2019

comparação ao ano anterior.
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O Mercado Urbano, composto pelos mercados Residencial e Comercial, totalizam o volume
distribuído de 14,5 mil m³/dia, que representa 2,0% do volume total distribuído e 9,5% da
margem bruta total da Companhia.

O número de clientes atendidos pela

Gráfico 6 - Número de clientes

GasBrasiliano cresceu 15,4%, passando
31.260

de 27.092, em 2018, para 31.260 clientes,

27.092

em 2019 (Gráfico 6), repetindo o bom

22.882

desempenho de 2018 no índice de captação

19.828

de clientes, que superou novamente a

16.617

marca de 4 mil novos consumidores.

A Companhia terminou 2019, atendendo
174 clientes no Mercado Industrial, 1
revendedor no Mercado de GNC, 18

2015

2016

2017

2018

2019

revendedores no Mercado Automotivo, 801
clientes no Mercado
Comercial e 30.267 clientes no Mercado Residencial.

Desempenho Econômico e Financeiro
A tabela a seguir apresenta as principais magnitudes da Companhia no ano de 2019 e as
variações em relação ao ano de 2018.

INDICADORES (R$ mil) 2

2019

2018

Variação %

Receita Bruta

715.896

558.835

28,1

Custo do Gás

410.242

323.782

26,7

Margem de Contribuição

131.627

99.384

32,4

Despesas Operacionais

68.322

62.779

8,8

Lucro Líquido

53.407

41.024

30,2

EBITDA

81.607

52.880

54,3

Conta Gráfica (saldo)

32.598

30.307

7,6

Tabela 1 – Principais Indicadores

2

Todos os valores monetários citados neste relatório são nominais

12

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019

A margem de contribuição do ano de 2019

Gráfico 7 - Evolução da Margem de
Contribuição (R$ milhões)

atingiu o valor de R$ 131,6 milhões, o que

111,3

ou seja, 32,4% em relação aos R$ 99,4
milhões no ano de 2018 (Gráfico 7).

131,6

129,7

representa um aumento de R$ 31,2 milhões,

99,4
83,0

Em 10/12/2018, foi deliberado pela Arsesp
o reajuste das margens de distribuição em
9,7%, referente ao IGP-M do período,
vigorando até a data de 09/12/2019,
2015

2016

2017

2018

2019

compensando a inflação passada. Esse
reajuste, conjuntamente ao aumento do volume e, principalmente, o efeito da variação da conta
gráfica, explicam a variação no período.

Em 2019, o saldo da conta gráfica
regulatória, que representa a diferença

Gráfico 8 - Evolução da Conta Gráfica
(R$ milhões)

acumulada entre o preço de compra do gás
30,3

e o valor deste definido na tarifa, totalizou

32,6

R$ 32,6 milhões (Gráfico 8). Em relação ao
ano de 2018, a variação do saldo dessa
conta

foi

de

R$

2,3

18,4

milhões,

8,3

substancialmente menor que o incremento
ocorrido entre os anos de 2017 e 2018 (R$
22

milhões),

não

prejudicando
-3,9

excessivamente a margem de contribuição
de 2019, diferentemente do ocorrido em

2015

2016

2017

2018

2019

2018.
Assim, a Companhia registrou lucro líquido

relação ao ano anterior está ligado aos

de R$ 53,4 milhões – 30,2% superior ao

fatores supramencionados que elevaram a

registrado em 2018, de R$ 41,0 milhões

margem de contribuição.

(Gráfico 9). Esse aumento relevante em
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Os mesmos motivos explicam a variação da geração de fluxos de caixa operacional, sendo que
o EBITDA atingiu R$ 81,6 milhões em 2019, apresentando aumento de 54,3% frente aos 52,8
milhões de 2018
.
Gráfico 9 - Evolução do Lucro Líquido
(R$ milhões)

53,0

55,3

Gráfico 10 - Evolução do EBITDA
(R$ milhões)

53,4

49,1

81,6

79,6

41,0

62,5

52,9

28,4

2015

2016

2017

2018

2015

2019

2016

2017

2018

2019

Demonstração de Valor Adicionado (DVA)
A demonstração de Valor Adicionado (DVA) é um dos elementos componentes do Balanço
Social e apresenta informações de caráter econômico e social durante um determinado período
de tempo, demonstrando a formação da riqueza gerada e sua respectiva distribuição. Em 2019,
a operação de distribuição de gás canalizado na região noroeste do Estado de São Paulo e a
gestão econômico-financeira da companhia garantiram R$ 177,1 milhões de valor adicionado à
sociedade (Tabelas 2 e 3).
Demonstração de Valor

Distribuição do Valor

2019

2018

Pessoal

20.430

18.734

(462.452)

Governo

101.456

64.142

(23.414)

Terceiros

1.834

3.188

53.407

41.024

177.130

127.088

2019

2018

Receitas Operacionais

736.131

602.511

Insumos de Terceiros

(545.327)

Retenções (Depreciação)

(25.839)

Adicionado (R$ mil)

3

Adicionado (R$ mil) 3

Receitas Financeiras

12.165

10.443

Acionista

Valor adicionado total

177.130

127.088

Valor adicionado distribuído

Tabela 2 – Demonstração do Valor Adicionado

Tabela 3 – Distribuição do Valor Adicionado

3

Todos os valores monetários citados neste relatório
são nominais.
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Os Gráficos 11 e 12 a seguir demonstram a distribuição relativa entre os stakeholders.
Gráfico 11 - Distribuição relativa do ano
de 2019

Governo

Gráfico 12 - Distribuição relativa do ano
de 2018

57%

Governo

Acionista 30%
Pessoal
Terceiros

50%

Acionista 32%

12%

Pessoal

1%

Terceiros

15%
3%

Investimentos
Em 2019, a GasBrasiliano investiu R$ 19,1 milhões, destinados principalmente à conclusão da
interligação de Itápolis a Catanduva. Ao final do ano a rede de distribuição da Companhia
totalizou 1.128 km (Gráfico 13), composta por 570 km em aço e 557 km em PEAD.

Assim como em 2018, em 2019 o Projeto

Gráfico 13 - Investimentos líquidos e rede
acumulada
Investimento líquidos acumulados
(R$ milhões)
Metragem de Rede acumulada (Km)

Catanduva, que consiste na interligação da
rede local naquele município com a rede de
700,0

distribuição
responsável

existente
por

em

mais

de

Itápolis,

foi

50%

dos

investimentos da Companhia, destinados à

600,0

941

500,0

443,0

990
465,6

1.034

484,4

1.093

511,3

1.128

530,3

1.200

1.000

800

construção dos 16 Km de rede em aço
400,0

restantes necessários a interligação dos
municípios.

O

gasoduto

percorre

os

municípios de Santa Adélia e Pindorama,

600

300,0

400

200,0

possibilitando futuro atendimento a usuários

200

100,0

nessas localidades e está alinhado com o
objetivo da GasBrasiliano de futuramente

0,0

0

2015

2016

2017

2018

2019

atender a São José do Rio Preto.

15

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019
Os investimentos em 2019 também foram destinados ao mercado urbano. O município de Bauru
entrou para a lista de cidades do Noroeste Paulista que contam com o fornecimento de gás
natural canalizado no mercado residencial. O primeiro empreendimento conectado à rede de
distribuição da GasBrasiliano em Bauru foi entregue no início de 2019, embora o município já
vinha sendo atendido desde 2009 nos demais segmentos, sendo que, somente nesse município
foram concectados 995 usuários no mercado residencial, ou seja, cerca de 24% do total das
novas ligações. Ainda assim, Ribeirão Preto continua sendo o principal centro da expansão da
rede de distribuição no mercado urbano, devido à verticalização e aos lançamentos de novas
construções residenciais.
Ao todo foram R$ 4,4 milhões investidos para o atendimento a novos clientes nos municípios
onde a Companhia já possui rede de distribuição instalada, entre eles: Araçatuba, Araraquara,
Ibitinga, Marília, Matão, Porto Ferreira, Ribeirão Preto e São Carlos.
Por fim, visando desenvolver a expansão futura da rede de distribuição, a GasBrasiliano
mantém investimentos na execução de projetos executivos e licenciamentos, para os quais
foram empregados R$ 3,0 milhões no ano de 2019.

Gestão Operacional e Administrativa
Operação
Integridade do Sistema de Distribuição
No ano de 2019, dentro do programa de manutenção, foram realizadas mais de 2.300 ordens
de serviço, garantindo dessa forma a segurança do serviço disponibilizado aos cliente. Por sua
vez, atendendo ao regulador, a ARSESP realizou 5 fiscalizações na GasBrasiliano voltadas à
segurança e qualidade da prestação de serviço de distribuição de gás canalizado.
Com o intuito de assegurar a integridade da rede de distribuição, foram realizados simulados
de emergências, palestras e treinamentos para entidades e empresas nos municípios da área
de concessão, os quais geraram demandas de 1.228 acompanhamentos de obras de terceiros
próximas a rede de distribuição de gás natural.

Centro de Controle Operacional (CCO)
Localizado em Araraquara, o centro de controle operacional permite total monitoramento da
rede de distribuição da GasBrasiliano. O Centro de Controle monitora 15 Estações de Controle
de Pressão (ECP), 7 Estações de Odorização e os conjuntos de regulagem e medição de 24
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grandes clientes industriais. Também é possível identificar rapidamente qualquer ocorrência
anormal como, por exemplo, ações de vandalismo.

Sistemas de odorização
Em 2019 foi implementada a automatização das odorizadoras nas Estações de Transferência
de Custódia de Ibitinga, Guaiçara e Iacanga, possibilitando ganhos na qualidade e estabilidade
do processo de odorização do gás natural nos respectivos Subsistemas. Por esse motivo houve
melhora nos resultados de performance do enquadramento do COG, que no ano de 2019
atingiram o índice médio de 96,6%, frente a 89,7% em 2018.
O desenquadramento do indicador do COG em anos anteriores gerou uma exposição à
Companhia junto ao órgão regulador, que passou a emitir Termos de Notificação de Gás e
Autos de Infração em função de supostas não conformidades nos indicadores de Concentração
de Odorante no Gás (COG) e de Composição Físico-Químico (CFQ), cuja manutenção dentro
de determinados limites constitui obrigação regulatória contida no Contrato de Concessão. A
GasBrasiliano, por sua vez, apresentou tempestivamente suas defesas administrativas e vem
realizando investimentos e melhorias em seu processo de odorização a fim de garantir o
enquadramento dos indicadores dentro dos limites regulatórios, o que já vem sendo evidenciado
pela evolução do indicador supracitado.

Pessoas
Programas de Gestão de Desempenho de Pessoas e Avanço de Nível e
Promoção
No ano de 2019 ocorreu o sétimo ciclo dos Programas de Gestão de Desempenho – GD e
Avanço de Nível e Promoção – ANPR, que consistem num conjunto de práticas que visam,
primeiramente, estabelecer metas e competências a serem atingidas pelos empregados, bem
como determinar os treinamentos e demais recursos disponibilizados a estes para o
cumprimento de tais objetivos. Posteriormente, são feitas avaliações que visam reconhecer os
empregados com notório desempenho, bem como estabelecer ações efetivas para melhorar o
desempenho daqueles que apresentaram performance abaixo do esperado.

Programa Treinamento e Desenvolvimento
As ações de treinamento e desenvolvimento continuaram merecendo especial atenção do
planejamento da GasBrasiliano, tendo sido realizadas 4.957 horas de treinamento, que
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correspondem a uma média de 53,9 horas-ano de treinamento por empregado e investimentos
totais da ordem de R$ 295 mil. Destaca-se a realização de 8 cursos de treinamentos “in
company” que totalizaram 2.303 horas de treinamento, onde o uso de instrutores e
multiplicadores internos foi intensificado. O treinamento em segurança também mereceu
atenção especial dadas as características operacionais da companhia, tendo sido realizadas
1.464 horas homem de treinamento em 2019.

Programa de Participação nos Resultados
Utilizando como metodologia o grau de atingimento de metas relacionadas ao Lucro Líquido,
Margem de Contribuição, Realização de Investimentos, Volume de Vendas, Aumento da Base
de Clientes, Custeio Gerenciável e Treinamento em Segurança, o Programa de Participação
nos Resultados - PPR tem-se demonstrado como uma importante ferramenta para o eficaz
alinhamento dos empregados aos objetivos da Companhia. Os resultados obtidos em 2019
indicam um PPR equivalente a 1,25 salários do empregado.

Acordo Coletivo de Trabalho
O Acordo Coletivo de Trabalho – ACT firmado possui duração de 2 anos para as cláusulas
sociais e 1 ano para as cláusulas econômicas. As negociações sindicais de 2019 foram
desenvolvidas e finalizadas dentro das orientações e limites estabelecidos pela Controladora.

Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde
A Gestão de Segurança, Meio Ambiente e Saúde é feita com base nos requisitos previstos nas
15 Diretrizes de SMS do Sistema PETROBRAS e a Gestão de Qualidade, com base nos
requisitos da norma NBR ISO 9001:2015.
Todo este conjunto de requisitos, normas e procedimentos aplicados na Gestão da Qualidade,
Segurança, Meio Ambiente e Saúde foram verificados durante o ano de 2019 através da
realização de auditorias e inspeções programadas, sendo as não conformidades tratadas por
meio de planos de ação.
A eficácia do Sistema de Gestão da Qualidade, Segurança, Meio Ambiente e Saúde tem se
refletido em níveis elevados de satisfação dos clientes, comprovado nas pesquisas realizadas
e no atendimento aos padrões de qualidade do serviço definidos pelo Contrato de Concessão.
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No ano de 2019, com relação à Gestão da Qualidade, a Companhia realizou a fase “C” do ciclo
PDCA, ou seja, foram realizadas auditorias programadas para verificar a eficácia dos processos
de negócio mapeados e ajustados em 2017.
O Programa de Auditoria da Qualidade de 2019 foi cumprido em 88,4% em relação ao
planejado, tendo sido realizadas 15 auditorias em 14 processos e 13 auditorias em prestadores
de serviços, com índice de conformidade de 98,7% em relação aos requisitos normativos.
No que se refere à Segurança do Trabalho, realizou-se 11 auditorias de SMS com atendimento
de 100% do Programa de Auditoria planejado e um índice de conformidade de 95,2% em
relação aos requisitos normativos. Em agosto de 2019 a GasBrasiliano recebeu a auditoria de
SMS da GASPETRO, obtendo um índice de aderência de 91% às 15 Diretrizes de SMS do
Sistema Petrobras.
Também foram realizadas inspeções rotineiras nos ativos da Companhia e em prestadores de
serviços, totalizando 51 inspeções, com objetivo de identificar a conformidade em relação aos
requisitos da NBR ISO 9001:2015, bem como em relação aos requisitos das Normas
Regulamentadoras, inclusive com acompanhamento das atividades durante as obras de
interligação do município de Catanduva.

ISO 9001:2015
A GasBrasiliano considera que a qualidade de seus serviços, o respeito ao meio ambiente e a
garantia da saúde e segurança de seus colaboradores e de todas as partes envolvidas nas
atividades de distribuição de gás natural canalizado são fatores de primeira e constante
importância para seu sucesso.
Impulsionada por esta diretriz, a GasBrasiliano definiu, implementou e mantém um Sistema de
Gestão da Qualidade de acordo com a norma NBR ISO 9001 - Sistemas de Gestão da
Qualidade, certificado pela Fundação Carlos Alberto Vanzolini, cuja auditoria de recertificação
ocorrida em dezembro de 2017 culminou com a recomendação de migração para a certificação
NBR ISO 9001 versão 2015. Nos anos de 2018 e 2019 ocorreram auditorias de manutenção da
certificação, sendo mantida sua recomendação, com destaque no último ciclo aos seguintes
processos, como pontos fortes:
•

Gestão de Operações – Manutenção;

•

Gestão de Recursos Humanos – Diretrizes de RH;

•

Auditoria Interna e Inspeções; e

•

Análise Crítica pela liderança.
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Regulação
Revisões Tarifárias
Conforme mencionado anteriormente, a 4ª RTO da Companhia, prevista para se encerrar em
dezembro/2019, teve seu cronograma postergado para dezembro/2020. Em razão dessa
postergação, a margem da GasBrasiliano foi provisoriamente corrigida pelo IGP-M, conforme
deliberação ARSESP nº 934, de 06/12/2019.
Com a retomada dos processos de revisão tarifária por parte da Agência Reguladora,
observado ao longo do ano, a Companhia tem expectativa de que se conclua também em 2020
sua 3ª RTO, cujo prazo original se encerrava em dezembro/2014, e que se encontra suspensa.

Agenda Regulatória
Como parte dos temas elencados pela Agenda Regulatória da Arsesp, biênio 2019-2020,
aprovada pela Deliberação nº 848, de janeiro de 2019, foram promovidas as consultas públicas:
(i) nº 01/2019, que atualiza a Portaria CSPE nº. 350/2005, que versa sobre os procedimentos
para comunicação de incidentes com gás natural canalizado; (ii) nº 05/2019, que estabeleceu
os prazos e procedimentos referentes ao Serviço de Atendimento ao Usuário ARSESP,
resultando na Deliberação ARSESP nº 947; (iii) nº 07/2019, que estabeleceu a metodologia a
ser aplicada na 4ª Revisão Tarifária Ordinária da GasBrasiliano; e (iv) nº 08/2019, que
estabeleceu o cálculo do custo médio ponderado de capital (WACC) para o processo da 4ª RTO
da GasBrasiliano.

Além dos temas e estudos propostos em sua Agenda Regulatória, a Arsesp promoveu outras
consultas públicas, destacando-se dentre elas a CP nº 04/2019, que resultou na publicação da
Deliberação ARSESP nº 892, que dispõe sobre a acreditação de laboratórios químicos
utilizados pelas Concessionárias de Gás Canalizado do Estado de São Paulo.

Em atendimento a determinação contida na Deliberação nº 892, a GasBrasiliano estabeleceu
plano de internalização e acreditação de seus laboratórios de ensaios químicos, devendo estes
entrar em operação até outubro/2021.

Destacam-se também a consulta pública nº 16/2019, que trata da proposta de modificação da
Deliberação nº 211, a qual disciplina a autorização de projetos de rede local, e a consulta pública
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nº 17/2019, que busca estabelecer as condições para troca de gás no âmbito do Estado de São
Paulo, ambas a serem desenvolvidas ao longo do ano de 2020.

Relacionamento com Clientes e Mercado
Relacionamento com os Clientes
O website da GasBrasiliano é um canal de atendimento para seus clientes. Além de encontrar
informações gerais de tarifas e de uso do gás natural, o consumidor pode solicitar serviços
como a 2ª via de fatura, pedido de religação do gás, pedido de bloqueio temporário, atualização
de cadastro, alteração de titularidade e solicitação de assistência técnica. No ano de 2019 foram
registrados 96.106 acessos ao website da GasBrasiliano, com destaque para os acessos na
“Área do Cliente”. Procuramos monitorar as necessidades dos clientes e nos antecipar para
entregar uma experiência diferenciada e cada vez melhor aos nossos consumidores.

Pesquisa de Satisfação
A GasBrasiliano repetiu o bom desempenho na pesquisa de anos anteriores e atingiu o índice
de satisfação geral dos clientes usuários de gás natural canalizado de 97,8%, mantendo o índice
de excelência já registrado em anos anteriores (97,7% em 2018).

Gás Natural em Frotas Pesadas
Em novembro de 2019 a GasBrasiliano assinou seu primeiro contrato de fornecimento de gás
natural canalizado para atendimento a uma Usina de Açúcar e Etanol, que utilizará o gás natural
para abastecimento de parte da frota de caminhões. Trata-se da evolução dos testes de
aceitação desta nova tecnologia - caminhões 100% a gás natural e de caminhões com o sistema
Dual-fuel, ou seja, que utilizam simultaneamente diesel e gás natural. Tal iniciativa reforça o
posicionamento estratégico da Companhia em propor soluções inovadoras que gerem o menor
impacto ambiental e estimulam com que o negócio se desenvolva de maneira sustentável ao
longo do tempo.

Biometano e “Cidades Sustentáveis”
Em parceria com o Governo do Estado de São Paulo e a Usina Cocal, a GasBrasiliano, em
abril de 2019, anunciou a intenção de participar do projeto “Cidades Sustentáveis”, cujo intuito
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consiste no atendimento às cidades de Presidente Prudente e Pirapozinho com biometano
produzido pela usina, localizada em Narandiba.
Aproveitando o grande potencial energético existente no Estado de São Paulo, principalmente
aquele proveniente do tratamento dos resíduos do processamento da cana-de-açúcar (vinhaça,
palha e torta de filtro), a Usina Cocal produzirá biometano, biocombustível gasoso oriundo do
biogás, que poderá ser injetado na rede de distribuição em substituição ou em complemento ao
gás natural de origem fóssil. Dessa forma, a GasBrasiliano dará início à inserção do biometano
no segmento de gás canalizado, conectando potenciais supridores ao mercado consumidor
(residências, comércios, indústrias, veículos leves e pesados, entre outros), promovendo a
diversidade energética e contribuindo com competitividade da indústria local.
Trata-se de uma inovação, disponibilizando ao mercado uma nova fonte de suprimento de gás
e gerando mais uma possibilidade de renda ao agronegócio. Ademais, o biometano vem
despontando como uma fonte de energia de qualidade, renovável, com baixa emissão de CO2
e de produção estável, características não alcançadas em conjunto pelas demais fontes de
energia gasosa.

Projeto de Usinas Híbridas
O setor sucroenergético cada vez mais reconhece a importância estratégica que projetos de
geração de energia excedente conferem ao seu negócio. O conceito híbrido associa biomassa
e gás natural em um mesmo ciclo termodinâmico, o que permite aumentar consideravelmente
a quantidade de energia elétrica excedente gerada para uma mesma quantidade de bagaço
disponível, consequentemente confere maior retorno financeiro à Usina. Do ponto de vista
técnico, a proposta está consolidada, inclusive existem estudos em andamento em status de
detalhamento de projeto de engenharia com usinas do setor sucroenergético. O conceito
desenvolvido também se apresenta como a rota mais racional em termos de aproveitamento
energético do biogás da vinhaça. Nenhum outro ciclo propicia a mesma eficiência na geração
de energia elétrica, aumentando a competitividade desta fonte renovável.

Relacionamento com a Comunidade
Projetos Sociais, Culturais e Esportivos
Durante o ano de 2019, a GasBrasiliano apoiou financeiramente, dentro de seu Programa de
Incentivo Social, Cultural e Esportivo, vários projetos voltados para crianças e jovens em
vulnerabilidade social. Através das leis de incentivo à cultura e aos esportes do Governo do
Estado de São Paulo, e mantendo seu compromisso com o desenvolvimento social e
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educacional nas comunidades onde está inserida, a Companhia apoiou, em 2019, os seguintes
projetos:
•

Projeto 19ª Feira Nacional do Livro de Ribeirão Preto – O evento da Feira tem como
responsável a Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto e visa promover a difusão e o
incentivo ao hábito de ler. Além do evento da Feira, a Fundação tem um Plano Anual de
Atividades, cujas ações estão diretamente ligadas ao universo da leitura e da cultura.

•

Projetos da ABDA / Associação Bauruense de Desportos Aquáticos – Dentre os
projetos da ABDA, da cidade de Bauru, que a GasBrasiliano apoiou no ano, constam os
de Polo Aquático, Natação e Atletismo. As crianças e jovens que participam dos projetos da
ABDA são acompanhados em sua rotina escolar e, por outro lado, recebem todo apoio da
Entidade ABDA para se desenvolverem nos esportes escolhidos e selecionados.

•

Projeto ALMA / Academia Livre de Música e Artes de Ribeirão Preto – Parte do Projeto
ALMA é voltado para crianças e adolescentes, cujo trabalho é desenvolvido com ensinos
individuais e coletivos de vários instrumentos musicais e canto lírico.

•

Projeto Fiato al Brasile – Ligado ao Projeto ALMA, o Fiato, originalmente, foi criado por
músicos italianos da Escola Giuseppe Sarti em Faenza/Itália e alunos da USP de Ribeirão
Preto.

•

Projeto Sonhando Alto Ano VI – Desenvolvido pela Associação de Basquetebol de
Araraquara – ABA, com o objetivo precípuo do desenvolvimento do desporto educacional.
Além da prática do basquetebol, as crianças e jovens participam de treinamentos e palestras
sobre temas como organização familiar, saúde, ética, cidadania e comportamental. Um dos
centros é voltado, exclusivamente, para crianças e jovens da APAE – Araraquara.

•

Projeto 14º FestItalia – O Festival de Cultura Italiana ocorre em Ribeirão Preto e seu intuito
é homenagear os imigrantes italianos e seus descendentes que vivem na região. São
realizadas, durante os três dias de festividades, apresentações musicais, danças, teatro e
várias oficinas com atividades culturais originárias da Itália. O FestItalia consta dos
calendários turísticos do Estado de São Paulo e da cidade de Ribeirão Preto.

Patrocínios
Como ocorre há alguns anos, a GasBrasiliano patrocinou com capital próprio, em 2019, dois
eventos de interesse das comunidades dos Municípios de Araraquara e Ribeirão Preto. São
eles:
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•

Seresta Para Todos a Caminho do Sol – Evento organizado em Araraquara, como parte
das comemorações da data de Fundação da Cidade, com programação elaborada pela
Secretaria de Cultura Municipal, tendo como encerramento o evento “Seresta Para Todos”.

•

Arraiá Viva Ribeirão – Festa Junina organizada como parte das comemorações do
aniversário de Ribeirão Preto.

Perspectivas para 2020
Iniciaremos em 2020 um novo ciclo tarifário com a conclusão da 4ª Revisão Tarifária Ordinária
(RTO) prevista para dezembro do próprio ano. Esse será um marco importante para a
Companhia, que teve sua última revisão tarifária realizada em 2009, e que permitirá uma
atualização da nossa estrutura tarifária atual de forma a torná-la mais aderente às necessidades
do nosso mercado. Além disso, com a conclusão da 4ª RTO e a respectiva aprovação do Plano
de Negócios 2020-2024 pela Arsesp, iniciaremos um novo ciclo de expansão que levará o gás
natural para novas cidades da área de concessão e dará os primeiros passos para a inserção
do biometano no mercado local.
Alinhado ao início do novo ciclo tarifário, concluiremos em 2020 o Planejamento Estratégico
2030, que terá como pilares o crescimento da Companhia, a sustentabilidade e a inovação.
Estamos preparando a GasBrasiliano para o futuro, para a transição energética que se
avizinha e para as mudanças que já estão acontecendo em função da 4ª Revolução Industrial
- a revolução digital.
Também estamos nos adaptando às mudanças estruturais que estão acontecendo no mercado
brasileiro, com a abertura do mercado de gás proposta pelo governo federal. A entrada de novos
supridores e as mudanças na forma de contratação do serviço de transporte exigirá da
Companhia novas formas de pensar e gerir a aquisição de gás para abastecer seu mercado.
Essa expertise está em formação e deverá se consolidar ao longo do ciclo que se inicia.
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Demonstrações Financeiras
Relatório dos auditores independentes sobre as demonstrações
financeiras

Ao Conselho de Administração e Acionistas da
Gas Brasiliano Distribuidora S.A.

Opinião
Examinamos as demonstrações financeiras da Gas Brasiliano Distribuidora S.A. (Companhia),
que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas
demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e
dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas
explicativas, compreendendo as políticas contábeis significativas e outras informações
elucidativas.
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Gas Brasiliano
Distribuidora S.A. em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e os seus
respectivos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil.

Base para opinião
Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria.
Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a
seguir intitulada “Responsabilidades dos auditores pela auditoria das demonstrações
financeiras”. Somos independentes em relação à Companhia, de acordo com os princípios
éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas
profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais
responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de
auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Ênfase
Chamamos a atenção para o fato que parte substancial das operações da Companhia é
realizada com parte relacionada, conforme descrito nas notas explicativas nº 17 e 21 às
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demonstrações financeiras. Portanto, as demonstrações financeiras acima referidas devem ser
lidas neste contexto. Nossa opinião não está ressalvada em relação a esse assunto.

Demonstrações do valor adicionado
As demonstrações do valor adicionado (DVA) referentes ao exercício findo em 31 de dezembro
de 2019, elaboradas sob a responsabilidade da administração da Companhia, cuja
apresentação não é requerida às companhias fechadas, foram submetidas a procedimentos de
auditoria executados em conjunto com a auditoria das demonstrações financeiras da
Companhia. Para a formação de nossa opinião, avaliamos se essas demonstrações estão
conciliadas com as demonstrações financeiras e registros contábeis, conforme aplicável, e se
a sua forma e conteúdo estão de acordo com os critérios definidos no Pronunciamento Técnico
CPC 09 - Demonstração do Valor Adicionado. Em nossa opinião, essas demonstrações do valor
adicionado foram adequadamente elaboradas, em todos os aspectos relevantes, segundo os
critérios definidos nesse Pronunciamento Técnico e são consistentes em relação às
demonstrações financeiras tomadas em conjunto.

Outras informações que acompanham as demonstrações financeiras e o relatório
do auditor
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que
compreendem o Relatório da Administração.
Nossa opinião sobre as demonstrações financeiras não abrange o Relatório da Administração
e não expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório.
Em conexão com a auditoria das demonstrações financeiras, nossa responsabilidade é a de ler
o Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante,
inconsistente com as demonstrações financeiras ou com nosso conhecimento obtido na
auditoria ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no
trabalho realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração,
somos requeridos a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito.

Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações
financeiras
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos
que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações financeiras
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livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.
Na elaboração das demonstrações financeiras a administração é responsável pela avaliação
da capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração
das demonstrações financeiras, a não ser que a administração pretenda liquidar a Companhia
ou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o
encerramento das operações.

Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações financeiras, tomadas
em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou
erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível
de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas
relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma
perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas
demonstrações financeiras.

Como parte da auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de
auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da
auditoria. Além disso:
•

Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos
procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de
auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção
de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a
fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou
representações falsas intencionais.

•

Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos
procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, mas, não, com o objetivo de
expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da Companhia.
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•

Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas
contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração.

•

Concluímos sobre a adequação do uso, pela administração, da base contábil de
continuidade operacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe
incerteza relevante em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida
significativa em relação à capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se
concluirmos que existe incerteza relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório
de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeiras ou incluir
modificação em nossa opinião, se as divulgações forem inadequadas. Nossas conclusões
estão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.
Todavia, eventos ou condições futuras podem levar a Companhia a não mais se manter
em continuidade operacional.

•

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

Comunicamo-nos com a administração a respeito, entre outros aspectos, do alcance planejado,
da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais
deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos.

São Paulo, 20 de março de 2020

KPMG Auditores Independentes
CRC 2SP014428/O-6

Rafael Henrique Klug
Contador CRC 1SP246035/O-7
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Balanço Patrimonial
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Ativo
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Contas a receber de clientes e outros
recebíveis

Nota

2019

2018

Passivo e patrimônio líquido

7

2.583

1.529

Circulante
Fornecedores

8

152.798

136.053

2.313

2.570

2.393
8.423
662
169.172

1.744
9.091
7.365
302
158.654

Estoques
Tributos a recuperar
Ativo fiscal
Créditos nas operações de aquisição de gás
Despesas antecipadas

Não circulante
Realizável a longo prazo
Tributos a recuperar
Bens a serem indenizáveis
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Depósitos judiciais
Despesas antecipadas
Imobilizado
Direito de uso
Intangível

Total do ativo

9
10
12

9
13
11
19

14
15
16

10.590
52.063
56.118
2.112
38

10.372
44.703
56.496
2.882
100

1.577
2.688
274.616
399.802

2.233
280.240
397.026

568.974

555.680

Nota

2019

2018

17

35.256

39.867

18

8.327

9.630

4.487

4.473

1.902
831

512

50.803

54.482

16.335
1.109
129

11.647
387

17.573

12.034

68.376

66.516

462.481
38.117

462.481
26.683

Total do patrimônio líquido

500.598

489.164

Total do passivo e patrimônio líquido

568.974

555.680

Impostos e contribuições a recolher
Obrigações trabalhista e encargos sociais
a pagar
Arrendamento a pagar
Outras contas a pagar

Não circulante
Exigível a longo prazo
Provisão para contingências
Arrendamento a pagar
Outras contas a pagar

15

19
15

Total do passivo
Patrimônio líquido
Capital social
Reservas de lucros

20

As notas explicativas da administração são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração do Resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

Receita líquida
Receita pela venda de gás
Receita de construção de infraestrutura

Custo das vendas de gás
Custo de construção de infraestrutura

Nota

2019

2018

22
22

541.870
19.067

423.166
32.664

560.937

455.830

(444.970)
(19.067)

(360.625)
(32.664)

(464.037)

(393.289)

96.900

62.541

(11.002)
(30.105)
(24)

(11.185)
(21.976)
86

(41.131)

(33.075)

55.769

29.466

(642)
12.165
(299)

(293)
10.443
10.176

11.224

20.326

66.993
(13.586)

49.792
(8.768)

53.407

41.024

0,12

0,09

23

Lucro bruto
Despesas operacionais
Despesas comerciais
Despesas administrativas
Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas

23
23

Lucro antes do resultado financeiro
Resultado financeiro
Despesas financeiras
Receitas financeiras
Variações monetárias e cambiais, líquidas

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição
social
Imposto de renda e contribuição social

24
24
24

11

Lucro líquido do exercício
Lucro básico e diluído por ação - em reais

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais

2019

2018

Resultado do exercício

53.407

41.024

Resultado abrangente total

53.407

41.024

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.
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Demonstração das mutações do patrimônio líquido
Em milhares de reais

Capital
social

Em 31 de dezembro de 2017
Distribuição de dividendos do exercício
anterior
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Juros sobre capital próprio (Nota 20 (c))
Dividendos adicionais propostos

Em 31 de dezembro de 2018

Reservas de lucros
Dividendos
Reserva
adicionais
legal
propostos

Lucros
acumulados

Total

462.481

9.659

18.631

-

490.771

-

-

(18.631)

-

-

-

-

-

41.024

41.024

-

2.051

-

(2.051)

-

-

-

-

(24.000)

(24.000)

-

-

14.973

(14.973)

-

462.481

11.710

14.973

-

489.164

Reservas de lucros

Em 31 de dezembro de 2018

Distribuição de dividendos do exercício
anterior
Lucro líquido do exercício
Reserva legal
Juros sobre capital próprio (Nota 20 (c))
Dividendos adicionais propostos

Em 31 de dezembro de 2019

Capital
social

Reserva
legal

Dividendos
adicionais
propostos

Lucros
acumulados

Total

462.481

11.710

14.973

-

489.164

-

-

(14.973)

-

(14.973)

-

-

-

53.407

53.407

-

2.670

-

(2.670)

-

-

-

-

(27.000)

(27.000)

-

-

23.737

(23.737)

-

462.481

14.380

23.737

-

500.598

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

32

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019
Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de reais
Nota

2019

2018

Fluxos de caixa de atividades operacionais
Lucro líquido do exercício

53.407

41.024

24.069
1.770
(5.615)
5.197
(1.054)
(608)
89
587
191
321
(5.858)
13.208
379
86.083

23.414
(5.088)
(66)
600
(335)
69
(2.800)
520
(5.359)
6.203
2.564
60.746

1.905
255
(1.501)
(299)
7.365
769

(8.505)
(533)
2.715
130
28.357
(80)

(4.611)
15
7.152
454

8.547
(98)
(2.884)
36

(381)
(509)
(20.275)

(484)
(13.150)

76.422

74.797

(19.067)
(498.926)
486.653

(28.533)
(295.465)
284.772

(31.340)

(39.226)

Ajustes para conciliar o resultado com recursos gerados nas atividades operacionais
Depreciação e amortização
Amortização do direito de uso
Remuneração sobre os bens da concessão indenizáveis
Constituição (reversão) da provisão para contingências
Provisão para impairment do intangível
Reversão da provisão para perdas estimadas com créditos
Perdas de créditos
Valor justo - gás pago e não retirado
Valor residual do ativo intangível baixado
Remensuração líquida do direito de uso
Realização do ajuste a valor presente dos arrendamentos a pagar
Resultado nos recebíveis de ativos financeiros
Imposto de renda e contribuição social correntes
Imposto de renda e contribuição social diferidos

15
13
19
8
12
15
15
8 (b)
11 (c)
11 (c)

(Aumento) diminuição nos ativos
Contas a receber
Estoques
Impostos a recuperar
Outros créditos
Créditos na aquisição do gás
Depósitos judiciais
Aumento (diminuição) nos passivos
Fornecedores
Salários e encargos sociais
Impostos e contribuições a recolher
Outras contas a pagar
Juros pagos - Atualização de dividendos
Pagamento de contingência
Imposto de renda e contribuição social pagos
Fluxo de caixa proveniente das atividades operacionais
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
Aquisições de bens do intangível
Aplicação em recebíveis de ativos financeiros
Resgate em recebíveis de ativos financeiros

16
8
8

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos
Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Dividendos e juros sobre capital próprio pagos
Pagamento de arrendamento
Pagamento de financiamentos (*)

15

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício
Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa

7
7

(41.678)
(1.958)
(393)

(42.739)
(538)

(44.029)

(43.277)

1.053

(7.706)

1.529
2.583

9.235
1.529

1.053

(7.706)

(*) Refere-se a operações de leasing financeiro classificados no balanço patrimonial na rubrica de "Outras contas a pagar".
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Demonstração do valor adicionado
Exercícios findos em 31 de dezembro
Em milhares de Reais

Receitas
Receita de venda de gás
Receita de construção
Reversão (constituição) de provisão para créditos de liquidação
duvidosa
Outras receitas

2019

2018

715.897
19.067

558.835
32.664

519

266

648
736.131

10.746
602.511

(496.156)
(19.067)
(30.104)
(545.327)

(407.907)
(32.664)
(21.881)
(462.452)

190.804

140.059

(25.839)

(23.414)

164.965

116.645

12.165

10.443

Valor adicionado total a distribuir

177.130

127.088

Distribuição do valor adicionado
Pessoal e encargos
Salários e participações
Benefícios
FGTS

17.350
2.259
821

15.759
2.197
778

Impostos, taxas e contribuições
Federais
Estaduais

43.544
57.912

26.977
37.165

642
1.195

293
2.895

27.000
26.407
177.130

24.000
17.024
127.088

Custos e despesas
Custo do gás
Custo de construção
Materiais, serviços de terceiros e outras despesas

Valor adicionado bruto
Depreciação e amortização
Valor adicionado líquido produzido
Valor adicionado recebido em transferência
Receitas financeiras

Remuneração de capitais de terceiros
Despesas financeiras
Aluguéis
Remuneração de capitais próprios
Juros sobre capital próprio e dividendos
Lucros retidos

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações
financeiras.
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Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras
em dezembro de 2019
Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma

1

Contexto operacional
A Gas Brasiliano Distribuidora S.A. (a seguir designada como "Companhia") é uma sociedade
anônima de capital fechado domiciliada no Brasil, com sede social em Araraquara, Estado de
São Paulo. A Companhia é controlada, pela Petrobras Gás S.A. - Gaspetro, que detém 100%
do seu capital social.
A Companhia tem por objetivo preponderante a exploração, mediante concessão, dos serviços
de distribuição de gás canalizado na área noroeste do Estado de São Paulo, abrangendo 375
municípios, para atendimento aos segmentos industrial, residencial, comercial, gás natural
veicular, termogeração e cogeração, compreendendo também a realização de negócios
relacionados ao seu objeto social.
O respectivo Contrato de Concessão outorga e regula a exploração dos serviços de distribuição
de gás canalizado na área noroeste do Estado de São Paulo e foi assinado em 10 de dezembro
de 1999 entre o Poder Concedente (representado pela Agência Reguladora de Saneamento e
Energia do Estado de São Paulo - ARSESP) e a Companhia, com prazo de vigência de 30 anos,
contados a partir da data de sua assinatura, com vencimento previsto para 9 de dezembro de
2029, podendo ser prorrogado por uma única vez por mais 20 anos, mediante requerimento da
Companhia.
A ARSESP fiscaliza e regula os serviços de distribuição de gás canalizado no Estado de São
Paulo.
Ao final do prazo da concessão, operar-se-á a reversão ao poder concedente dos bens e
instalações vinculados ao serviço, procedendo-se aos levantamentos, avaliações e
determinação do montante da indenização devida, observados os valores contábeis e as datas
de sua incorporação ao patrimônio do Estado.
Atualmente, as compras de gás natural são integralmente efetuadas da Petróleo Brasileiro S.A.
o qual é distribuído pela Companhia a seus clientes. Para continuidade da distribuição de gás
natural são firmados contratos de longo prazo. Os saldos, transações e informações referentes
a esses contratos estão descritos nas notas explicativas 12, 17 e 25.
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2

Base de preparação
Declaração de conformidade (com relação às normas do CPC)
As demonstrações financeiras foram preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas
no Brasil (BR GAAP) e complementadas pelo Plano de Contas do Serviço Público de
Distribuição de Gás Canalizado, instituído pela portaria CSPE nº 22 de 19 de novembro de 1999
e alterado pelas portarias CSPE nº 273 de 23 de dezembro de 2003 e CSPE nº 323 de 01 de
setembro de 2004.
A emissão das demonstrações financeiras foi autorizada pela Diretoria Executiva em 04 de
março de 2020.
Detalhes sobre as políticas contábeis da Companhia estão apresentadas na Nota explicativa 5.
Este é o primeiro conjunto de demonstrações financeiras anuais da Companhia no qual o CPC
06(R2) - Arrendamentos foram aplicados. As mudanças relacionadas nas principais
políticas contábeis estão descritas na Nota explicativa 5.1.
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações financeiras, e somente elas,
estão
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão.

3

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

4

Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras em conformidade com as práticas contábeis
adotadas no Brasil requer que a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que
afetam a aplicação de políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas
e despesas. Os resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. As revisões das estimativas
são reconhecidas prospectivamente.
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a.

Julgamentos
As informações sobre julgamentos realizados na aplicação das políticas contábeis que têm
efeitos significativos sobre os valores reconhecidos nas demonstrações financeiras estão
incluídas na seguinte Nota explicativa:

•

Nota explicativa nº 8 - Contas a receber de clientes (perdas de créditos esperadas);

•

Nota explicativa nº 11 - Imposto de renda e contribuição social diferidos;

•

Nota explicativa n° 19 - Reconhecimento e mensuração da provisão para contingências:
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

b.

Incertezas sobre premissas e estimativas
As informações sobre incertezas, premissas e estimativas que possuam um risco significativo
de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão incluídas nas
seguintes notas explicativas:

•

Nota explicativa nº 11 - Imposto de renda e contribuição social diferidos: disponibilidade de
lucro tributável futuro contra o qual prejuízos fiscais possam ser utilizados;

•

Nota explicativa nº 13 - Mensuração do ajuste a valor presente (AVP) dos bens da concessão
indenizáveis;

•

Notas explicativas nº 14 e 16 - Análise da vida útil econômica para fins de determinação da
depreciação do ativo imobilizado e amortização do ativo intangível;

•

Nota explicativa nº 19 - Reconhecimento e mensuração da provisão para contingências:
principais premissas sobre a probabilidade e magnitude das saídas de recursos.

Mensuração a valor justo
Uma série de políticas e divulgações contábeis da Companhia requer a mensuração dos valores
justos, para os ativos e passivos financeiros e não financeiros.
A Companhia regularmente revisa todas as mensurações significativas de valor justo através
de dados não observáveis significativos e ajustes de avaliação. Se a informação de terceiros,
tais como cotações de corretoras ou serviços de preços, é utilizada para mensurar os valores
justos, então são analisadas as evidências obtidas de terceiros para suportar a conclusão de
que tais avaliações atendem os requisitos do CPC, incluindo o nível na hierarquia do valor justo
em que tais avaliações devem ser classificadas.
Ao mensurar o valor justo de um ativo ou um passivo, a Companhia usa dados observáveis de
mercado, tanto quanto possível. Os valores justos são classificados em diferentes níveis em
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uma hierarquia baseada nas informações (inputs) utilizadas nas técnicas de avaliação da
seguinte forma:
•

Nível 1: preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para ativos e passivos e idênticos.

•

Nível 2: inputs, exceto os preços cotados incluídos no Nível 1, que são observáveis para o ativo
ou passivo, diretamente (preços) ou indiretamente (derivado de preços).

•

Nível 3: inputs, para o ativo ou passivo, que não são baseados em dados observáveis de
mercado (inputs não observáveis).
A Companhia reconhece as transferências entre níveis da hierarquia do valor justo no final do
exercício das demonstrações financeiras em que ocorreram as mudanças.

5

Principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis descritas em detalhes a seguir têm sido aplicadas de maneira
consistente nos exercícios apresentados nessas demonstrações financeiras.

5.1

Alterações em políticas contábeis adotadas pela Companhia
Com exceção ao descrito abaixo, as políticas contábeis aplicadas sobre as demonstrações
financeiras anuais da Companhia são as mesmas aplicadas nas últimas demonstrações
financeiras. A natureza e o impacto da nova norma ou alteração estão descritos abaixo:

a.

Pronunciamento Técnico CPC 06 (R2) -Operações de Arrendamento Mercantil
O CPC 06 (R2) introduz um modelo único de contabilização de arrendamentos no balanço
patrimonial para arrendatários. Um arrendatário reconhece um ativo de direito de uso que
representa o seu direito de utilizar o ativo arrendado e um passivo de arrendamento que
representa a sua obrigação de efetuar pagamentos do arrendamento. Isenções opcionais estão
disponíveis para arrendamentos de curto prazo e itens de baixo valor. A contabilidade do
arrendador permanece semelhante à norma atual, isto é, os arrendadores continuam a
classificar os arrendamentos em financeiros ou operacionais.
A Companhia adotou inicialmente o CPC 06 (R2) em 1º de janeiro de 2019.
Embora o novo pronunciamento não traga nenhuma alteração significante no montante total
que deverá ser levado ao resultado ao longo da vida útil do contrato, é correto afirmar que
haverá um efeito temporal no lucro líquido em função principalmente do método de
reconhecimento dos juros e atualização monetária associados aos arrendamentos.
Após avaliação do modelo de transição a Companhia optou pela abordagem de transição
simplificada, a qual não requer a reapresentação de valores. Para isso, realizou um estudo para
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verificar o impacto da aplicação desta norma nas demonstrações financeiras no período de
adoção inicial e passou a reconhecer as contraprestações de arrendamento, que no exercício
anterior, eram registradas como despesas de aluguel, como amortização do direito de uso e
despesas financeiras.
A Companhia reconheceu um ativo e passivo para seus arrendamentos operacionais de imóveis
urbanos (sede da Companhia em Araraquara/SP) e veículos locados. A natureza das despesas
relacionadas a estes arrendamentos mudou porque a Companhia reconheceu um custo de
depreciação do ativo de direito de uso e despesa de juros sobre obrigações de arrendamento.
Como resultado da aplicação inicial do CPC 06 (R2), em relação aos arrendamentos que
anteriormente eram classificados como operacionais, a Companhia reconheceu R$ 4.385 de
ativos de direito de uso e R$ 4.385 de passivos de arrendamento em 31 de dezembro de 2019,
conforme apresentado na nota explicativa 15.
Ainda em relação a esses arrendamentos, de acordo com o CPC 06 (R2), a Companhia
reconheceu despesas de depreciação e juros, em vez de despesas de arrendamento
operacional. Durante o período de doze meses findo em 01 de janeiro de 2019, a Companhia
reconheceu R$ 1.770 de amortização e R$ 321 de juros destes arrendamentos.
A adoção inicial do CPC 06 (R2) não afetou a capacidade da Companhia de cumprir com os
acordos contratuais (covenants).

5.2
a.

Instrumentos financeiros

Reconhecimento e mensuração inicial
Contas a receber de clientes e outros recebíveis são reconhecidos inicialmente na data em que
foram originados. Todos os outros ativos e passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
quando a Companhia se tornar parte das disposições contratuais do instrumento.
Um ativo financeiro (a menos que seja contas a receber de clientes sem um componente de
financiamento significativo) ou passivo financeiro é inicialmente mensurado ao valor justo,
acrescido, para um item não mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR), os custos
de transação que são diretamente atribuíveis à sua aquisição ou emissão. Contas a receber de
clientes sem um componente significativo de financiamento é mensurado inicialmente ao preço
da operação.

b.

Classificação e mensuração subsequente
No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como mensurado: ao custo
amortizado; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento
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de dívida; ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA) - instrumento
patrimonial; ou ao valor justo por meio do resultado (VJR).
Os ativos financeiros não são reclassificados subsequentemente ao reconhecimento inicial, a
não ser que a Companhia mude o modelo de negócios para a gestão de ativos financeiros, e
neste caso todos os ativos financeiros afetados são reclassificados no primeiro dia do período
de apresentação posterior à mudança no modelo de negócios.
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se atender ambas as condições a seguir
e não for designado como mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR):
•

É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo seja manter ativos financeiros para
receber fluxos de caixa contratuais; e

•

Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos
somente ao pagamento de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Um instrumento de dívida é mensurado ao valor justo por meio de outros resultados
abrangentes (VJORA) se atender ambas as condições a seguir e não for designado como
mensurado ao valor justo por meio do resultado (VJR):

•

É mantido dentro de um modelo de negócios cujo objetivo é atingido tanto pelo recebimento de
fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros; e

•

Seus termos contratuais geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto.
Todos os ativos financeiros não classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao
valor justo por meio de outros resultados abrangentes (VJORA), conforme descrito acima, são
classificados como ao valor justo por meio do resultado (VJR). No reconhecimento inicial, a
Companhia pode designar de forma irrevogável um ativo financeiro que de outra forma atenda
aos requisitos para ser mensurado ao custo amortizado ou ao valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (VJORA) como ao valor justo por meio do resultado (VJR) se isso
eliminar ou reduzir significativamente um descasamento contábil que de outra forma surgiria.

c.

Instrumentos financeiros - Avaliação do modelo de negócio
A Companhia realiza uma avaliação do objetivo do modelo de negócios em que um ativo
financeiro é mantido em carteira porque isso reflete melhor a maneira pela qual o negócio é
gerido e as informações são fornecidas à Administração. As informações consideradas incluem:

•

As políticas e objetivos estipulados para a carteira e o funcionamento prático dessas políticas.
Eles incluem a questão de saber se a estratégia da Administração tem como foco a obtenção
de receitas de juros contratuais, a manutenção de um determinado perfil de taxa de juros, a

40

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019
correspondência entre a duração dos ativos financeiros e a duração de passivos relacionados
ou saídas esperadas de caixa, ou a realização de fluxos de caixa por meio da venda de ativos;
•

Como o desempenho da carteira é avaliado e reportado à Administração da Companhia;

•

Os riscos que afetam o desempenho do modelo de negócios (e o ativo financeiro mantido
naquele modelo de negócios) e a maneira como aqueles riscos são gerenciados;

•

Como os gerentes do negócio são remunerados - por exemplo, se a remuneração é baseada
no valor justo dos ativos geridos ou nos fluxos de caixa contratuais obtidos; e

•

A frequência, o volume e o momento das vendas de ativos financeiros nos períodos anteriores,
os motivos de tais vendas e suas expectativas sobre vendas futuras.
As transferências de ativos financeiros para terceiros em transações que não se qualificam para
o desreconhecimento não são consideradas vendas, de maneira consistente com o
reconhecimento contínuo dos ativos da Companhia.
Os ativos financeiros mantidos para negociação ou gerenciados com desempenho avaliado
com base no valor justo são mensurados ao valor justo por meio do resultado.

d.

Ativos financeiros - avaliação sobre se os fluxos de caixa contratuais são somente
pagamentos de principal e de juros
Para fins dessa avaliação, o “principal” é definido como o valor justo do ativo financeiro no
reconhecimento inicial. Os “juros” são definidos como uma contraprestação pelo valor do
dinheiro no tempo e pelo risco de crédito associado ao valor principal em aberto durante um
determinado período de tempo e pelos outros riscos e custos básicos de empréstimos (por
exemplo, risco de liquidez e custos administrativos), assim como uma margem de lucro.
A Companhia considera os termos contratuais do instrumento para avaliar se os fluxos de caixa
contratuais são somente pagamentos do principal e de juros. Isso inclui a avaliação sobre se o
ativo financeiro contém um termo contratual que poderia mudar o momento ou o valor dos fluxos
de caixa contratuais de forma que ele não atenderia essa condição. Ao fazer essa avaliação, a
Companhia considera:

•

Eventos contingentes que modifiquem o valor ou o a época dos fluxos de caixa;

•

Termos que possam ajustar a taxa contratual, incluindo taxas variáveis;

•

O pré-pagamento e a prorrogação do prazo; e

•

Os termos que limitam o acesso da Companhia a fluxos de caixa de ativos específicos (por
exemplo, baseados na performance de um ativo).
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Ativos financeiros - Mensuração subsequente e ganhos e perdas
Ativos financeiros
a valor justo por
meio do resultado
(VJR)

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. O
resultado líquido, incluindo juros ou receita de dividendos, é
reconhecido no resultado.

Esses ativos são subsequentemente mensurados ao custo amortizado
Ativos

utilizando o método de juros efetivos. O custo amortizado é reduzido por

financeiros a

perdas por impairment. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e

custo amortizado

o impairment são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho ou perda
no desreconhecimento é reconhecido no resultado.

Instrumentos

de

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. A

valor

receita de juros calculada utilizando o método de juros efetivos, ganhos

justo por meio de

e perdas cambiais e impairment são reconhecidos no resultado. Outros

outros resultados

resultados líquidos são reconhecidos em outros resultados abrangentes

abrangentes

(ORA). No desreconhecimento, o resultado acumulado em outros

(VJORA)

resultados abrangentes (ORA) é reclassificado para o resultado.

dívida

a

Instrumentos
patrimoniais
valor

justo

a
por

meio de outros
resultados
abrangentes
(VJORA)

e.

Esses ativos são mensurados subsequentemente ao valor justo. Os
dividendos são reconhecidos como ganho no resultado, a menos que o
dividendo represente claramente uma recuperação de parte do custo
do investimento. Outros resultados líquidos são reconhecidos em outros
resultados abrangentes (ORA) e nunca são reclassificados para o
resultado.

Passivos financeiros - classificação, mensuração subsequente dos ganhos e perdas
Os passivos financeiros foram classificados como mensurados ao custo amortizado ou ao valor
justo por meio do resultado (VJR). Um passivo financeiro é classificado como mensurado ao
valor justo por meio do resultado caso for classificado como mantido para negociação, for um
derivativo ou for designado como tal no reconhecimento inicial. Passivos financeiros
mensurados ao valor justo por meio do resultado (VJR) são mensurados ao valor justo e o
resultado líquido, incluindo juros, é reconhecido no resultado. Outros passivos financeiros são
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subsequentemente mensurados pelo custo amortizado utilizando o método de juros efetivos. A
despesa de juros, ganhos e perdas cambiais são reconhecidos no resultado. Qualquer ganho
ou perda no desreconhecimento também é reconhecido no resultado.

f.

Desreconhecimento

Ativos financeiros
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos fluxos de
caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos contratuais de recebimento
aos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação na qual
substancialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo financeiro são transferidos
ou na qual a Companhia nem transfere nem mantém substancialmente todos os riscos e
benefícios da titularidade do ativo financeiro e também não retém o controle sobre o ativo
financeiro.
A Companhia realiza transações em que transfere ativos reconhecidos no balanço patrimonial,
mas mantém todos ou substancialmente todos os riscos e benefícios dos ativos transferidos.
Nesses casos, os ativos financeiros não são desreconhecidos.

Passivos financeiros
A Companhia desreconhece um passivo financeiro quando sua obrigação contratual é retirada,
cancelada ou expira. A Companhia também desreconhece um passivo financeiro quando os
termos são modificados e os fluxos de caixa do passivo modificado são substancialmente
diferentes, caso em que um novo passivo financeiro baseado nos termos modificados é
reconhecido a valor justo.
No desreconhecimento de um passivo financeiro, a diferença entre o valor contábil extinto e a
contraprestação paga (incluindo ativos transferidos que não transitam pelo caixa ou passivos
assumidos) é reconhecida no resultado.

5.3

Capital social
Ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido. A Companhia não possui ações
preferenciais.

5.4

Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes são registradas pelo valor do faturamento efetuado com base
no montante de gás natural consumido pelos clientes, ajustadas ao valor presente quando
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aplicável, incluindo os respectivos impostos diretos de responsabilidade tributária da
Companhia.
As contas a receber são avaliadas pelo montante original da venda de gás natural, o que
corresponde ao montante efetivamente consumido, deduzidas da provisão para perdas de
crédito esperadas. A provisão para perdas de crédito esperadas é calculada e fundamentada
na análise procedida pela administração, que leva em consideração a conjuntura econômica,
os riscos específicos da carteira, a experiência passada, assim como as negociações em
andamento, sejam por vias administrativas ou judiciais. O valor da provisão é a diferença entre
o valor original do contas a receber e o valor recuperável.

5.5

Estoques
Os estoques são avaliados com base no custo histórico de aquisição, acrescidos de gastos
relativos a transportes e impostos não recuperáveis. O custo é determinado usando-se o
método da média ponderada. O valor realizável líquido é o preço de venda estimado para o
curso normal dos negócios, deduzidos os custos de execução e as despesas de venda.

5.6
(i)

Imobilizado

Reconhecimento e mensuração
Itens do ativo imobilizado são mensurados pelo custo histórico de aquisição ou construção, que
inclui os custos de empréstimos capitalizados, deduzido de depreciação acumulada e quaisquer
perdas acumuladas por redução ao valor recuperável (impairment).
Quando partes significativas de um item do imobilizado têm diferentes vidas úteis, elas são
registradas como itens separados (componentes principais) de imobilizado.
Quaisquer ganhos e perdas na alienação de um item do imobilizado são reconhecidos no
resultado.

(ii)

Custos subsequentes
Custos subsequentes são capitalizados apenas quando é provável que benefícios econômicos
futuros associados com os gastos serão auferidos pela Companhia e aumento da vida útil.

(iii)

Depreciação
A depreciação é calculada para amortizar o custo de itens do ativo imobilizado, líquido de seus
valores residuais estimados, utilizando o método linear baseado na vida útil estimada dos itens.
A depreciação é reconhecida no resultado. Terrenos não são depreciados.
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As vidas úteis médias estimadas do ativo imobilizado são as seguintes:
Anos

Urbanizações e benfeitorias em propriedade de terceiros
Equipamentos de informática

5.7
(i)

20
5

Ativos intangíveis

Concessões governamentais
Demonstrado ao custo pago na aquisição, deduzido de amortização acumulada e perdas de
redução ao valor recuperável (impairment), quando aplicável.
A Companhia, quando firmou o Contrato de Concessão tinha como um dos principais objetivos
atender ao Programa Prioritário de Termoeletricidade (“PPT”) do Governo Federal de 1999 com
o fornecimento de gás natural para cinco termoelétricas. O contrato foi concedido pelo montante
de R$ 274.900.
Em virtude da não implantação das termoelétricas na área de concessão, a Companhia efetuou
revisões das projeções futuras de rentabilidade. Essas projeções utilizaram como parâmetro o
método de avaliação econômica de geração de fluxos de caixa futuros descontados e revelaram
que os investimentos efetuados até aquelas datas não seriam, na sua totalidade, recuperados
pelos resultados futuros. Consequentemente, reduções extraordinárias do valor recuperável
dos ativos foram reconhecidas no resultado dos exercícios de 2002 e de 2003, remanescendo
o saldo de R$ 8.345 para o contrato de concessão.
Conforme ICPC 01 (R1), a construção e as melhorias na infraestrutura são registradas como
ativo intangível e amortizadas pela expectativa de vida útil do ativo, limitado ao prazo
remanescente da concessão.

(ii)

Programas de computador (softwares)
Os gastos associados ao desenvolvimento ou à manutenção de softwares são reconhecidos
como despesas na medida em que são incorridos. Os gastos diretamente associados a
softwares identificáveis e únicos, controlados pela Companhia e que, provavelmente, gerarão
benefícios econômicos maiores que os custos por mais de um ano, são reconhecidos como
ativo intangível.
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Os gastos com o aperfeiçoamento ou a expansão do desempenho dos softwares para além das
especificações originais são acrescentados ao custo original do software.

(iii)

Amortização
A amortização é reconhecida no resultado de forma linear com base nas vidas úteis estimadas
de ativos intangíveis (limitado ao prazo remanescente da concessão), a partir da data em que
estes estão disponíveis para uso, conforme demonstrado a seguir.
Anos

Softwares

5

Redes e estações

30

Fibra ótica

22

Conjunto de regulação e medição

20

Contrato de concessão

30

Métodos de amortização, vidas úteis e valores residuais são revistos a cada encerramento de
exercício financeiro e ajustados caso seja adequado.

5.8
(i)

Redução ao valor recuperável (Impairment)

Ativos financeiros não derivativos

Instrumentos financeiros e ativos contratuais
A Companhia reconhece provisões para perdas esperadas de crédito sobre:
•

Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado;

•

Investimentos de dívida mensurados ao VJORA; e

•

Ativos de contrato.
A Companhia mensura a provisão para perda em um montante igual a perda de crédito
esperada para a vida inteira, exceto para os itens descritos abaixo, que são mensurados como
perda de crédito esperada para 12 meses:

•

Títulos de dívida com baixo risco de crédito na data do balanço; e

•

Outros títulos de dívida e saldos bancários para os quais o risco de crédito (ou seja, o risco de
inadimplência ao longo da vida esperada do instrumento financeiro) não tenha aumentado
significativamente desde o reconhecimento inicial.
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As provisões para perdas com contas a receber de clientes e ativos de contrato são mensuradas
a um valor igual à perda de crédito esperada para a vida inteira do instrumento.
Ao determinar se o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou significativamente desde
o reconhecimento inicial e ao estimar as perdas de crédito esperadas, a Companhia considera
informações razoáveis e passíveis de suporte que são relevantes e disponíveis sem custo ou
esforço excessivo. Isso inclui informações e análises quantitativas e qualitativas, com base na
experiência histórica da Companhia, na avaliação de crédito e considerando informações
prospectivas (forward-looking).
A Companhia presume que o risco de crédito de um ativo financeiro aumentou
significativamente se este estiver com mais de 30 dias de atraso.
A Companhia considera um ativo financeiro como inadimplente quando:
•

É pouco provável que o devedor pague integralmente suas obrigações de crédito sem recorrer
a ações como a realização da garantia (se houver alguma); ou

•

O ativo financeiro estiver vencido há mais de 15 dias.
O período máximo considerado na estimativa de perda de crédito esperada é o período
contratual máximo durante o qual a companhia está exposto ao risco de crédito.

Mensuração das perdas de crédito esperadas
As perdas de crédito esperadas são estimativas ponderadas pela probabilidade de perdas de
crédito. As perdas de crédito são mensuradas a valor presente com base em todas as
insuficiências de caixa (ou seja, a diferença entre os fluxos de caixa devidos a Companhia de
acordo com o contrato e os fluxos de caixa que a Companhia espera receber).
As perdas de crédito esperadas são descontadas pela taxa de juros efetiva do ativo financeiro.

Ativos financeiros com problemas de recuperação
Em cada data de balanço, a Companhia avalia se os ativos financeiros contabilizados pelo custo
amortizado estão com problemas de recuperação. Um ativo financeiro possui ”problemas de
recuperação” quando ocorrem um ou mais eventos com impacto prejudicial nos fluxos de caixa
futuros estimados do ativo financeiro.
Evidência objetiva de que ativos financeiros tiveram problemas de recuperação inclui os
seguintes dados observáveis: dificuldades financeiras significativas do emissor ou do mutuário;
a probabilidade que o devedor entrará em falência ou passará por outro tipo de reorganização
financeira.
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Apresentação da provisão para perdas de crédito esperadas no balanço patrimonial
A provisão para perdas para ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado é deduzida
do valor contábil bruto dos ativos.

Baixa
O valor contábil bruto de um ativo financeiro é baixado quando a Companhia não tem
expectativa razoável de recuperar o ativo financeiro em sua totalidade ou em parte. Com relação
a clientes individuais, a Companhia adota a política de baixar o valor contábil bruto quando o
ativo financeiro está vencido há 180 dias com base na experiência histórica de recuperação de
ativos similares. Com relação a clientes corporativos, a Companhia faz uma avaliação individual
sobre a época e o valor da baixa com base na existência ou não de expectativa razoável de
recuperação. A Companhia não espera nenhuma recuperação significativa do valor baixado.
No entanto, os ativos financeiros baixados podem ainda estar sujeitos à execução de crédito
para o cumprimento dos procedimentos da Companhia para a recuperação dos valores devidos.

(ii)

Ativos não financeiros
Os valores contábeis dos ativos não financeiros da Companhia, que não os ativos biológicos,
propriedade para investimento, estoques e ativos fiscais diferidos, são revistos a cada data de
balanço para apurar se há indicação de perda no valor recuperável. Caso ocorra tal indicação,
então o valor recuperável do ativo é determinado. No caso de ágio, o valor recuperável é testado
anualmente.
Para testes de redução ao valor recuperável, os ativos são agrupados em Unidades Geradoras
de Caixa (UGC), ou seja, no menor grupo possível de ativos que gera entradas de caixa pelo
seu uso contínuo, entradas essas que são em grande parte independentes das entradas de
caixa de outros ativos ou UGCs. O ágio de combinações de negócios é alocado às UGCs ou
grupos de UGCs que se espera que irão se beneficiar das sinergias da combinação.
O valor recuperável de um ativo ou UGC é o maior entre o seu valor em uso e o seu valor justo
menos custos para vender. O valor em uso é baseado em fluxos de caixa futuros estimados,
descontados a valor presente usando uma taxa de desconto antes dos impostos que reflita as
avaliações atuais de mercado do valor do dinheiro no tempo e os riscos específicos do ativo ou
da UGC.
Uma perda por redução no valor recuperável é reconhecida se o valor contábil do ativo ou UGC
exceder o seu valor recuperável.
Perdas por redução ao valor recuperável são reconhecidas no resultado. Perdas reconhecidas
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referentes às UGCs são inicialmente alocadas para redução de qualquer ágio alocado a esta
UGC (ou grupo de UGCs), e então para redução do valor contábil dos outros ativos da UGC (ou
grupo de UGCs) de forma pro rata.
Uma perda por redução ao valor recuperável relacionada ao ágio não é revertida. Quanto aos
demais ativos, as perdas por redução ao valor recuperável são revertidas somente na extensão
em que o novo valor contábil do ativo não exceda o valor contábil que teria sido apurado, líquido
de depreciação ou amortização, caso a perda de valor não tivesse sido reconhecida.

5.9

Fornecedores
São obrigações a pagar por bens ou serviços que foram adquiridos no curso normal dos
negócios, sendo classificadas como passivos circulantes se o pagamento for devido no período
de até um ano. Caso contrário, as contas a pagar são apresentadas como passivo não
circulante.

5.10

Provisões
As provisões são determinadas por meio do desconto dos fluxos de caixa futuros estimados a
uma taxa antes de impostos que reflita as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do
dinheiro no tempo e riscos específicos para o passivo relacionado. Os efeitos do
desreconhecimento do desconto pela passagem do tempo são reconhecidos no resultado como
despesa financeira.

5.11

Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são reconhecidas como despesas de
pessoal conforme o serviço correspondente seja prestado. O passivo é reconhecido pelo
montante do pagamento esperado caso a Companhia tenha uma obrigação presente legal ou
construtiva de pagar esse montante em função de serviço passado prestado pelo empregado e
a obrigação possa ser estimada de maneira confiável.

5.12

Distribuição de dividendos e juros sobre capital próprio
Aos acionistas é assegurado o dividendo mínimo de 25% sobre o lucro líquido do exercício,
após deduzidos os prejuízos acumulados e a constituição da reserva legal, podendo, para efeito
do pagamento da remuneração devida, ser computado o valor pago ou creditado a título de
juros sobre capital próprio. Qualquer valor acima do mínimo obrigatório somente é provisionado
na data em que são aprovados de acordo com o estatuto social.
Nas demonstrações financeiras a distribuição de dividendos e juros sobre o capital próprio para
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os acionistas da Companhia é reconhecida como um passivo ao final do exercício e/ou no
momento em que são apurados.
O benefício fiscal dos juros sobre capital próprio é deduzido da base de cálculo do resultado
fiscal.

5.13

Reconhecimento da receita
A Companhia reconhece a receita quando o seu valor pode ser mensurado com segurança, é
provável que benefícios econômicos futuros fluirão para a entidade e quando critérios
específicos tiverem sido atendidos.
A receita pela venda de gás natural é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos
abatimentos e dos descontos. É reconhecida quando os riscos significativos e os benefícios de
propriedade do gás são transferidos para o consumidor. Logo, a Companhia adota como política
de reconhecimento de receita a data em que o produto é entregue ao consumidor. Assim sendo,
a Companhia reconhece como receita, o volume de gás efetivamente fornecido no mês, cujo
faturamento aos clientes ocorrerá, parte no próprio mês e parte no mês subsequente.
Conforme o ICPC 01 (R1), os valores investidos na construção da infraestrutura necessária
para a distribuição do gás canalizado, registrados no ativo intangível, devem ser considerados
como serviço prestado ao Poder Concedente. No momento da entrada em operação da
infraestrutura é realizada a contabilização da receita pelo mesmo valor do investimento como
serviço prestado ao Poder Concedente, ou seja, não há nenhuma margem para construção da
infraestrutura.

5.14

Custo de gás a recuperar
A Companhia não reconhece contabilmente os saldos de ativos regulatórios na rubrica "Custo
das vendas" no resultado do exercício correspondente, pelo fato dos mesmos não atenderem
aos requerimentos mínimos para serem considerados como ativo financeiro de acordo com o
Pronunciamento Técnico CPC 25 - "Provisões, Passivos Contingentes e Ativos Contingentes"
e Pronunciamento Técnico CPC 39 - "Instrumentos Financeiros - Apresentação".

5.15

Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre as aplicações financeiras, ajustes de
desconto a valor presente dos ativos financeiros e juros recebidos de clientes. A receita de juros
é reconhecida no resultado, através do método dos juros efetivos.
As despesas financeiras abrangem, substancialmente, as despesas com atualização monetária
das provisões para contingências e multas moratórias, compensatórias, conforme Plano de
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Contas do Serviço Público de Distribuição de Gás Canalizado.
Os ganhos e perdas monetárias são apresentados de forma líquida.

5.16

Imposto de renda e contribuição social
O imposto de renda e a contribuição social do exercício corrente e diferido são calculados com
base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro tributável excedente
de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o
lucro líquido, e consideram a compensação de prejuízos fiscais e base negativa de contribuição
social, limitada a 30% do lucro tributável do exercício.

A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de renda e
contribuição social correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são
reconhecidos no resultado a menos que estejam relacionados a itens diretamente reconhecidos
no patrimônio líquido ou em outros resultados abrangentes.

(i)

Despesas de imposto de renda e contribuição social corrente
A despesa de imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber estimado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício e qualquer ajuste aos impostos a pagar com relação aos
exercícios anteriores. O montante dos impostos correntes a pagar ou a receber é reconhecido
no balanço patrimonial como ativo ou passivo fiscal pela melhor estimativa do valor esperado
dos impostos a serem pagos ou recebidos que reflete as incertezas relacionadas a sua
apuração, se houver. Ele é mensurado com base nas taxas de impostos decretadas na data do
balanço.
Os ativos e passivos fiscais correntes são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

(ii)

Despesas de imposto de renda e contribuição social - Diferidos
Ativos e passivos fiscais diferidos são reconhecidos com relação às diferenças temporárias
entre os valores contábeis de ativos e passivos para fins de demonstrações financeiras e os
usados para fins de tributação. As mudanças dos ativos e passivos fiscais diferidos no exercício
são reconhecidas como despesa de imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto
diferido não é reconhecido para diferenças temporárias sobre o reconhecimento inicial de ativos
e passivos em uma transação que não afete nem o lucro ou prejuízo tributável nem o resultado
contábil.
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Um ativo fiscal diferido é reconhecido em relação aos prejuízos fiscais e diferenças temporárias
dedutíveis não utilizadas, na extensão em que seja provável que lucros tributáveis futuros
estarão disponíveis, contra os quais serão utilizados. Ativos fiscais diferidos são revisados a
cada data de balanço e são reduzidos na extensão em que sua realização não seja mais
provável.
Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados com base nas alíquotas que se espera
aplicar às diferenças temporárias quando elas forem revertidas, baseando-se nas alíquotas que
foram decretadas até a data do balanço.
A mensuração dos ativos e passivos fiscais diferidos reflete as consequências tributárias
decorrentes da maneira sob a qual a Companhia espera recuperar ou liquidar seus ativos e
passivos.
Ativos e passivos fiscais diferidos são compensados somente se certos critérios forem
atendidos.

6
6.1

Gestão de risco financeiro
Fatores de risco financeiro
A Companhia apresenta exposição aos seguintes riscos advindos do uso de instrumentos
financeiros:

•

Risco de crédito

•

Risco de liquidez

•

Risco da taxa de juros

•

Risco de mercado

a.

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 da Companhia de clientes.
A política de vendas da Companhia está intimamente associada ao nível de risco de crédito a
que está disposta a se sujeitar no curso de seus negócios. A diversificação de sua carteira de
recebíveis, a seletividade de seus clientes, assim como o acompanhamento dos prazos de
financiamento de vendas por segmento de negócio e limites individuais de posição, são
procedimentos adotados a fim de minimizar eventuais problemas de inadimplência em seu
contas a receber.
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A Companhia estabelece uma provisão para perdas de crédito esperadas que representa sua
estimativa de perdas a serem incorridas com relação às contas a receber de clientes. A
Companhia entende que tais provisões são suficientes para cobrir tais riscos.

b.

Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco da Companhia vir a encontrar dificuldades em cumprir com as
obrigações associadas com 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 caixa suficiente para cumprir com suas
obrigações ao vencerem, sob condições normais, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco
de prejudicar a reputação da Companhia.
Usualmente, a Companhia garante que possui caixa à vista suficiente para cumprir com
despesas operacionais, incluindo o cumprimento de suas obrigações financeiras; isto exclui o
impacto potencial de circunstâncias extremas que não podem ser razoavelmente previstas,
como desastres naturais.
A tabela a seguir analisa os passivos financeiros da Companhia por faixas de vencimento,
correspondentes ao período remanescente no balanço patrimonial até a data contratual do
vencimento.
2019

Fornecedores
Outras contas a pagar

2018

Fornecedores
Outras contas a pagar

c.

Valor

Até

1-2

3-5

contábil

12 meses

anos

anos

35.256

35.256

-

-

960

831

129

-

36.216

36.087

129

-

Valor

Até

1-2

3-5

contábil

12 meses

anos

anos

39.867

39.867

-

-

899

512

387

-

40.766

40.379

387

-

Risco da taxa de juros
A Companhia possui aplicações financeiras indexadas à variação do CDI, expondo este ativo
financeiro às flutuações nas taxas de juros conforme demonstrado no quadro de sensibilidade
a seguir:
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Cenários
Elevação do índice

Elevação do índice

em 25%

em 50%

Taxa de
juros efetiva
Instrumentos

31/12/2019

Risco

% a.a.

%

Valor

%

Valor

93.202

CDI

6,42

8,03

1.864

9,63

2.796

Ativos financeiros
Aplicações financeiras

1.864

2.796

Cenários

Taxa de

Redução do índice

Redução do índice

em 25%

em 50%

juros efetiva
Instrumentos

31/12/2019

Risco

% a.a.

%

Valor

%

Valor

93.202

CDI

6,42

4,82

(1.864)

3,21

(2.796)

Ativos financeiros
Aplicações financeiras

(1.864)

d.

(2.796)

Risco de mercado
Risco de mercado é o risco de que as alterações nos preços de mercado, tais como as taxas
de câmbio e taxas de juros possam vir a impactar nos negócios da Companhia. A Companhia
tem atuação em 100% no mercado nacional, no entanto, as compras de gás sofrem alterações
no preço de acordo com a variação cambial do dólar, essa variação da moeda estrangeira é
absorvida pelo custo do gás a recuperar (ativo/passivo regulatório), os quais são repassados
aos clientes periodicamente nas revisões tarifárias.

6.2

Gestão do capital
A política da Companhia privilegia uma sólida base de capital para manter a confiança do
investidor, credores e do mercado, acumulando caixa e equivalentes de caixa suficientes para
a liquidação de suas obrigações de curto prazo. conforme apresentado abaixo:
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2019

(-) Caixa e equivalentes de caixa

2018

(2.583)

(1.529)

(93.202)

(75.071)

343

694

3.011

-

(=) Caixa e equivalentes de caixa líquidos da dívida

(92.431)

(75.906)

Total do patrimônio líquido

500.598

489.164

(18%)

(16%)

(-) Recebíveis de ativos financeiros - Nota 8
Outras contas a pagar (Leasing financeiro)
Outras contas a pagar (Arrendamento mercantil)

Índice de alavancagem financeira

A eventual tomada de recursos de terceiros é considerada em cenários que esta seja a melhor
opção para garantir o desenvolvimento futuro do negócio.

6.3

Instrumentos financeiros por categoria
Os valores contábeis dos principais instrumentos financeiros não derivativos da Companhia em
31 de dezembro de 2019 e 2018, registrados nos ativos e passivos, classificados como custos
amortizados, mensurados ao valor justo por meio do resultado, respectivamente, estão
apresentados no quadro a seguir:
2019

2018

2.583

1.529

Contas a receber de clientes

59.596

60.982

Bens de concessão indenizáveis (Nota 13)

52.063

44.703

2.112

2.882

93.202

75.071

-

7.365

960

899

35.256

39.867

Ativos
Custo amortizado
Caixa e equivalentes de caixa (Nota 7)

Depósitos judiciais (Nota 19)
Valor justo por meio do resultado
Recebíveis de ativos financeiros (Nota 8)

Créditos nas operações de aquisição de gás
Passivos
Custo amortizado
Outras contas a pagar
Fornecedores
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7

Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e bancos

2019

2018

2.583

1.529

2.583

1.529

Refere-se substancialmente a saldo de conta-corrente em instituições financeiras.

8

Contas a receber de clientes e outros recebíveis

a.

Composição

(*)

2019

2018

Contas a receber

68.217

70.211

Recebíveis de ativos financeiros (*)

93.202

75.071

Provisão para perdas esperadas com créditos

(8.621)

(9.229)

152.798

136.053

Representam recursos aplicados em quotas seniores do Fundo de Investimento em Direitos
Creditórios Não Padronizados (FIDC-NP). O FIDC-NP é destinado preponderantemente à
aquisição de direitos creditórios performados e/ou não performados de operações realizadas
por subsidiárias e controladas, exclusivo do Sistema Petrobras. A aplicação desses recursos
no FIDC-NP é tratada como “valor justo por meio do resultado", considerando que o lastro desse
fundo é principalmente, em direitos creditórios adquiridos.

b.

Movimentação dos recebíveis de ativos financeiros

Saldo líquido no início do exercício
Aplicações
Resgates
Rendimentos
IRRF - Imposto sobre a renda retido na fonte
IOF - Imposto sobre operações financeiras

2019

2018

75.071

60.170

498.926

295.465

(485.282)

(284.772)

5.858

5.359

(1.346)

(1.172)

(24)

22

93.202

75.071
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c.

Aging-list
2019

2018

57.517

60.155

1.305

820

Vencidos de 61 até 180 dias

133

129

Vencidos de 181 até 360 dias

36

169

Vencidos há mais de 360 dias

9.226

8.938

68.217

70.211

2019

2018

(9.229)

(9.564)

Adições

(98)

(290)

Reversão por recebimento efetivo

706

625

(8.621)

(9.229)

A vencer
Vencidos até 60 dias

d.

Movimentação da provisão para perdas de créditos esperadas

Saldo no início do exercício

Saldo no final do exercício

A provisão para perdas de créditos esperadas é constituída tendo como base a incerteza da
capacidade de recebimento total dos valores registrados no contas a receber.

9

Tributos a recuperar
2019

2018

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

980

1.106

Programa de Integração Social (PIS)

252

114

1.161

524

2.393

1.744

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS)

1.381

2.007

Programa de Integração Social (PIS)

1.643

1.492

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

7.566

6.873

10.590

10.372

12.983

12.116

Circulante

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)

Não circulante

57

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui valores de créditos de Imposto sobre a
Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no montante de R$ 2.361 (R$ 3.113 em 31 de
dezembro de 2018), gerados por compras do ativo para a construção da rede de distribuição
de gás. Esses créditos estão sendo recuperados em observância à legislação vigente. A
Companhia estima que a parcela de créditos classificados no não circulante seja recuperada
em até 48 meses, sem ocorrência de perdas.
A Companhia também possui em 31 de dezembro de 2019, valores de créditos do Programa
de Integração Social (PIS) no montante de R$ 1.895 (R$ 1.606 em 31 de dezembro de 2018),
bem como da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS) no montante
de R$ 8.727 (R$ 7.397 em 31 de dezembro de 2018), gerados por compras do ativo para a
construção da rede de distribuição de gás. Esses créditos estão sendo recuperados em
observância à legislação vigente.

10

11
a.

Ativo fiscal
2019

2018

Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - Antecipações

6.212

7.030

Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Antecipações

2.211

2.061

8.423

9.091

Imposto de renda e contribuição social
Imposto de renda e contribuição social diferidos
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia possui saldos de diferenças temporárias, no
montante de R$ 165.051 (R$ 166.165 em 31 de dezembro de 2018), entre o lucro contábil e o
lucro tributável, passíveis de compensação com lucros tributáveis futuros nas condições
estabelecidas pela legislação vigente, sem prazo de prescrição, levando-se em consideração a
realização provável desses tributos, a partir de projeções de resultados futuros elaboradas com
base em premissas internas e em cenários econômicos futuros, que podem, portanto, sofrer
alterações.
Os créditos diferidos em função da redução ao valor contábil dos direitos de concessão,
segundo regras tributárias, serão compensados pelo prazo do contrato de concessão.
O efeito decorrente das diferenças temporárias está detalhado a seguir:
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2019

2018

34.070

37.478

12.797

11.952

Provisão para perdas esperadas com créditos

2.931

3.138

Provisão para contingências

5.554

3.960

766

(32)

56.118

56.496

(56.118)

(56.496)

Diferenças temporárias ativas líquidas:
Provisão para redução do valor contábil dos direitos de concessão
Efeito do AVP do Ativo intangível e do Ativo financeiro

Outras diferenças

Ativo fiscal diferido (reconhecido contabilmente)

b.

Realização do imposto de renda e contribuição social diferidos

A administração considera que os créditos fiscais diferidos ativos serão realizados na proporção
da realização das provisões e da resolução final dos eventos futuros, ambos baseados em
projeções de lucros.
Em 31 de dezembro de 2019, a expectativa de realização dos ativos fiscais diferidos é a
seguinte:
Ano de recuperação

2020

3.407

2021

3.407

2022

3.407

2023

3.407

2024

3.407

Acima de 5 anos

39.083
56.118
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c.

Reconciliação do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social
Alíquota combinada

Imposto de renda e contribuição social à alíquota nominal
Juros sobre o capital próprio
Outras diferenças

2019

2018

66.993

49.792

34%

34%

(22.778)

(16.929)

9.180

8.160

12

2

(13.207)

(6.204)

(379)

(2.564)

(13.586)

(8.768)

20%

18%

2019

2018

-

7.365

-

7.365

Imposto de renda e contribuição social no resultado do exercício
Corrente
Diferido

Alíquota efetiva

12

Créditos nas operações de aquisição de gás

Circulante
Créditos nas operações de aquisição de gás

A movimentação dos créditos nas operações de aquisição de gás em 31 de dezembro de 2019
e 2018 é composta conforme segue:

Saldo no início do exercício
Adições
Atualizações
Compensações

Saldo no final do exercício

2019

2018

7.365

32.922

-

134

82

10.659

(7.447)

(36.350)

-

7.365

60

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019
O contrato firme inflexível de compra de gás natural, firmado com a Petróleo Brasileiro S.A. Petrobras, estabeleceu compromisso de retirada de volumes de gás natural fixado em um
percentual da quantidade de volume contratado. Em dezembro de 2016 foi celebrado o 2º termo
aditivo ao Contrato Firme Inflexível de Compra e Venda de Gás Natural, e através deste aditivo,
entre outros pontos, se repactuou a Quantidade Contratual. Este contrato esteve vigente até 31
de dezembro 2019.
Como nos exercícios de 2016 e 2017 a Companhia retirou uma quantidade de gás natural
inferior ao volume compromissado, foram efetuadas antecipações de compra de gás referentes
aos volumes não retirados, conforme previsto nas regras contratuais. Estas antecipações foram
compensadas ao longo dos exercícios de 2018 e 2019 .

13

Bens a serem indenizáveis
2019

2018

8.955

7.689

544

478

37.879

32.812

Edificações

1.479

1.306

Estações

1.153

885

Outros

2.053

1.533

52.063

44.703

Servidão de passagem
Terrenos
Redes

Referem-se a ativos que serão revertidos para o poder concedente ao final do contrato de
concessão, observados os valores contábeis e as datas de sua incorporação ao patrimônio do
Estado.
Estes ativos estão descontados a valor presente no reconhecimento inicial a uma taxa média
de 10,05% ao ano. Esta taxa tem como base Nota Técnica do órgão regulador (ARSESP), que
objetiva apresentar a taxa do custo médio ponderado de capital (WACC) a ser aplicado no
cálculo das tarifas. Considerando que a expansão, operação e manutenção das redes se
financiam com capitais próprios, a Administração entende como prudente a utilização da taxa
WACC regulatória como fator de desconto para os bens a serem indenizados ao final do
Contrato de Concessão.
Abaixo apresentamos a movimentação dos bens da concessão indenizáveis:
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2019

2018

44.703

36.114

1.847

3.557

Transferência para imobilizado

(26)

-

Baixas

(76)

(56)

5.615

5.088

52.063

44.703

Saldo líquido no início do exercício
Adições - Tranferência do ativo intangível (bifurcação) - Nota 16

Realização do ajuste a valor presente (AVP)
Saldo líquido no final do exercício

14

Imobilizado
Urbanização e

Equipamentos de

benfeitorias

informática

Total

Saldo em 1º de janeiro de 2018

2.056

929

2.985

(-) Baixas

(416)

(356)

(772)

Depreciação

(387)

(339)

(725)

390

356

745

Saldo em 31 de dezembro de 2018

1.643

590

2.233

Custo total

3.861

1.478

5.338

(2.217)

(888)

(3.125)

1.643

590

2.233

-

26

26

Depreciação

(383)

(300)

(683)

Saldo em 31 de Dezembro de 2019

1.260

317

1.577

Custo total

3.861

1.504

5.364

(2.600)

(1.187)

(3.788)

1.260

317

1.577

5%

20%

-

(-) Baixas da depreciação

Depreciação acumulada

Valor Residual
Transferência para Bens da concessão

Depreciação acumulada

Saldo em 31 de Dezembro de 2019
Taxa de depreciação
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Direito de uso e Arrendamento a pagar
2019
Passivo de arrendamento
Imóvel

2.050

Veículos

961

Total

3.011

Passivo circulante

1.902

Passivo não circulante

1.109

Passivo arrendamento

Imóveis

Veículos

Total

Adoção inicial - IFRS 16

2.651

1.734

4.385

260

61

321

(984)

(974)

(1.958)

124

140

264

2.050

961

3.011

Imóveis

Veículos

Total

Adoção inicial - IFRS 16

2.651

1.734

4.385

(-) Amortização

(981)

(790)

(1.770)

Remensuração

(67)

140

73

1.603

1.084

2.688

(-) Realização do ajuste a valor presente (AVP)
Pagamentos
Remensuração

Saldo em 31 de dezembro de 2019

Ativo direito de uso

Saldo em 31 de dezembro de 2019
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Intangível

Saldos em 1º de janeiro de 2018
Aquisições
(-) Transferência para bens da concessão indenizáveis
(-) Baixas
(-) Estorno da Provisão para impairment do intangível
(-) Amortização
(-) Amortização da contrapartida dos bens da concessão indenizáveis
(-) Baixas da amortização
S aldos em 31 de dezembro de 2018
Total do custo
Amortização acumulada
Valor residual
Aquisições
(-) Transferência para bens da concessão indenizáveis
(-) Amortização da contrapartida dos bens da concessão indenizáveis
(-) Baixas
(-) Estorno da Provisão para impairment do intangível
(-) Amortização
(-) Baixas da amortização
S aldos em 31 de Dezembro de 2019
Total do custo
Amortização acumulada
Valor residual

Redes

Software

Fibra ótica

Conjunto de
regulagem e
medição

232.676
22.191
543
(266)
(11.822)
(7.200)
110
236.231

2.142
446
(673)
(679)
673
1.909

4.468
46
(49)
(277)
(362)
(30)
157
3.953

11.187
2.319
(424)
(169)
(874)
(126)
84
11.997

10.782
426
(127)
(124)
(509)
(386)
64
10.125

997
1
(83)
915

1.928
(161)
1.768

10.197
7.234
(3.499)
(3.294)
(118)
(456)
3.279
13.342

274.377
32.664
(3.557)
(4.803)
(118)
(14.863)
(7.825)
4.366
280.240

340.380
(104.149)
236.231

12.509
(10.600)
1.909

7.743
(3.789)
3.953

18.734
(6.737)
11.997

14.919
(4.794)
10.125

915
915

8.345
(6.577)
1.768

22.612
(9.270)
13.342

426.157
(145.917)
280.240

16.603
(975)
(7.414)
(135)
(12.057)
36
232.291

686
(782)
1.813

2
(1)
(30)
(113)
(355)
70
3.526

1.368
(220)
(159)
(741)
(917)
504
11.832

548
(157)
(412)
(178)
(518)
60
9.467

4
(2)
(83)
834

(161)
1.607

(145)
(493)
(80)
1.054
(497)
66
13.246

19.067
(1.847)
(8.099)
(1.247)
1.054
(15.287)
737
274.616

355.874
(123.583)
232.291

13.195
(11.382)
1.813

7.631
(4.105)
3.526

19.142
(7.310)
11.832

15.131
(5.664)
9.467

917
(83)
834

8.345
(6.738)
1.607

22.866
(9.620)
13.246

443.101
(168.485)
274.616

Estações

Terrenos

Contrato de
concessão

Outros

Total

64

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019
Em 2019, a Companhia não identificou indícios ou mudanças significativas nos cenários
econômicos, operacionais ou tecnológicos que pudessem indicar a deteriorização,
obsolescência ou perda de seu valor recuperável. Com base nas análises efetuadas, os efeitos
foram devidamente refletidos nas demonstrações financeiras de acordo com o julgamento da
administração. A rubrica “Outros” refere-se, substancialmente, a equipamentos para
investimento na rede de distribuição.

17

Fornecedores
Refere-se basicamente ao contrato pela aquisição de gás natural, vigente até 31 de dezembro
de 2019, empreiteiras e fornecedores de tubulações, destinados à construção de gasodutos e
está composto como segue:
2019

2018

30.218

31.359

4.572

8.050

466

458

35.256

39.867

Partes relacionadas
Petrobras - Fornecimento de gás
Materiais e serviços
Outros

Em 2018, a Companhia, em conjunto com mais quatro concessionárias de distribuição de gás
natural canalizado, promoveu ação coordenada para o recebimento de propostas para a
aquisição de gás natural. O objetivo foi buscar condições de mercado mais competitivas e
diversificar as fontes supridoras. No entanto, apesar da Companhia ter obtido um número
relevante de propostas e atraído a atenção de grandes empresas, no curto prazo há limitações
para disponibilização de ofertas pela quase totalidade dos proponentes. Assim, permaneceu
sendo a Petroleo Brasileiro S.A. (PETROBRAS), o único agente a apresentar condições de
viabilidade para oferta de gás firme. Desta forma, a Companhia celebrou com a PETROBRAS,
o Contrato Firme Inflexível de Compra e Venda de Gás Natural, com vigência até
dezembro/2023.
A ARSESP, através da Deliberação nº 961/2020, aprovou o Contrato Firme Inflexível de Compra
e Venda de Gás Natural celebrado entre a Companhia e a PETROBRAS.
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Impostos e contribuições a recolher
2019

2018

7.258

8.159

Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (COFINS)*

653

750

Programa de Integração Social (PIS)*

141

161

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)

120

118

INSS retido na fonte a recolher

68

167

Retenções de PIS, COFINS e CSLL

41

54

Outros impostos e contribuições retidos a recolher

46

221

8.327

9.630

Imposto sobre Circularização de Mercadorias e Serviços (ICMS)

(*)

A Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado - ABEGÁS
representando algumas das suas associadas, inclusive a Gas Brasiliano Distribuidora S.A.,
ajuizou no ano de 2016, 2(duas) ações judiciais; a primeira, para declarar o direito das
distribuidoras associadas de excluir o ICMS na base de cálculo da Contribuição ao PIS e da
COFINS; a segunda, para obter o reconhecimento do direito dessas mesmas associadas de
recuperar os valores recolhidos indevidamente a título da Contribuição ao PIS e da COFINS
(tendo o ICMS incluído na base de cálculo), a partir do 5º ano anterior ao ajuizamento da ação.
Em relação a primeira ação, esta transitou em julgado no ano de 2019, favoravelmente a
ABEGÁS. Desta forma, a partir da competência de dezembro de 2019, a Companhia passou a
recolher as contribuições excluindo o ICMS da base de cálculo. Sobre a segunda ação, esta
ainda encontra-se em trâmite no judiciário. Importante salientar, que a Portaria CSPE nº 399 de
2006, dispõe sobre a alteração da sistemática de aplicação tarifária dos serviços de distribuição
de gás canalizado em decorrência de impacto das modificações das alíquotas e forma de
apuração das contribuições: Programa de Integração Social – PIS e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social - COFINS.

66

RELATÓRIO INTEGRADO
DA ADMINISTRAÇÃO
2019
19

Provisão para contingências

Nas datas das demonstrações financeiras, a Companhia apresentava os seguintes passivos, e
correspondentes depósitos judiciais, relacionados a contingências:
Depósitos judiciais

Provisões para contingências

2019

2018

2019

2018

-

-

7.003

7.003

1.520

1.520

1.117

1.117

Contingência ARSESP - COG

-

-

7.808

-

Processos fiscais

-

-

-

2.311

592

1.362

407

1.216

2.112

2.882

16.335

11.647

Contingência ARSESP - 3º Aditivo
Contingência ARSESP - TRCF

Processos trabalhistas

A movimentação da provisão em 31 de dezembro de 2019 e 2018 é composta conforme segue:
2019

2018

Saldo no início do exercício

11.647

11.714

Adições de novos processos

7.808

-

Pagamentos

(509)

-

(2.654)

(142)

43

75

16.335

11.647

Reversões
Atualizações

Saldo no final do exercício

Adicionalmente, a Companhia está se defendendo de ações de natureza administrativa, fiscal,
cível e trabalhista, classificados pela administração como de riscos de perdas possíveis, com
base na avaliação de seus consultores jurídicos, para as quais não foi constituída provisão de
perdas.

Administrativos
Fiscal
Cível
Trabalhistas

2019

2018

-

2.196

1.612

1.612

30

1.428

355

355

1.997

5.591
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Patrimônio Líquido

d.

Capital social
Em 31 de dezembro de 2019 e 2018, o capital social totalmente subscrito e integralizado é
representado por 462.481.205 ações ordinárias nominativas, no montante de R$ 462.481,
sendo 100% pertencentes à Petrobras Gás S.A. - Gaspetro.

e.

Reservas de lucros
A Reserva legal é constituída com a destinação de 5% do lucro líquido do exercício e não
excede 20% do capital social. A reserva legal tem por fim assegurar a integridade do capital
social e somente poderá ser utilizada para compensar prejuízo e aumentar o capital.

f.

Dividendos e juros sobre capital próprio
Conforme estatuto social da Companhia é assegurado aos Acionistas um dividendo mínimo
obrigatório de 25% do lucro líquido do exercício, o qual considera juros sobre capital próprio em
sua composição.

Conforme 131ª reunião do Conselho de Administração realizada em 29 de novembro de 2019,
foi deliberado a aprovação do pagamento dos juros sobre o capital próprio de 2019, que ocorreu
em 18 de dezembro de 2019.
2019

2018

Lucro líquido do exercício

53.407

41.024

Constituição de reserva legal

(2.670)

(2.051)

Base de cálculo para dividendos e juros sobre capital próprio

50.737

38.973

(27.000)

(24.000)

53%

62%

4.050

3.600

Juros sobre capital próprio distribuídos
Percentual de juros sobre capital próprio distribuídos
Imposto de renda sobre juros sobre capital próprio

Dividendos adicionais propostos são os valores de lucros remanescentes, propostos pela
administração e a disposição da Assembleia Geral para sua destinação, ao valor de R$ 0,05
por ação.
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Partes relacionadas

g.

Transações entre partes relacionadas
As transações com partes relacionadas estão demonstradas a seguir:
2019

2018

497.864

425.221

771

1.041

Petrobras S.A. - Gaspetro (ii)

1.257

1.168

Mitsui Gás e Energia do Brasil Ltda. (ii)

1.399

780

Compra de gás
Petroleo Brasileiro S.A. (i)
Reembolso de pessoal
Petroleo Brasileiro S.A. (ii)

As transações são efetuadas com base em termos e condições comerciais normais ao mercado.
(i)

Conforme mencionado na Nota 17, as compras referem-se ao gás natural adquirido
integralmente da Petróleo Brasileiro S.A.

(ii)

Mensalmente a Companhia realiza o reembolso de pessoal por meio de nota de débito.

Remuneração do pessoal-chave da administração e do Conselho Fiscal
O pessoal-chave da administração inclui os Conselheiros de Administração, Diretor-Presidente,
Diretor

Administrativo-Financeiro,

Diretor

Técnico-Comercial

e

Diretor

de

Assuntos

Regulatórios. A remuneração para esses membros, somada à remuneração dos Conselheiros
Fiscais, totalizou R$ 2.743 (2018 - R$ 1.965).

22

Receita de vendas
As receitas pelas vendas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2019 e 2018 são as
seguintes:
2019

2018

715.874

558.820

23

15

19.067

32.664

(108.128)

(83.977)

PIS

(11.755)

(9.221)

COFINS

(54.144)

(42.471)

560.937

455.830

Receita pela venda de gás
Receita pela prestação de serviço
Receita de construção de infraestrutura
Deduções:
ICMS
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Despesas por natureza
2019

2018

405.033

322.788

23.386

22.689

Gastos com pessoal

7.177

6.886

Serviços de terceiros

6.401

5.088

Despesas gerais

1.929

1.460

Custo das vendas de gás
Custo do gás adquirido
Depreciação e amortização

Participação nos resultados

394

342

Arrendamento e alugueis

385

1.093

Utilidades e ocupação

264

278

444.970

360.625

Serviços de terceiros

6.438

5.854

Gastos com pessoal

3.879

3.818

Utilidades e ocupação

313

295

Arrendamento e aluguéis

280

824

Despesas gerais

217

278

Participação nos resultados

215

210

Outras

181

172

(519)

(266)

11.002

11.185

Despesas comerciais

Reversão da provisão para perdas esperadas com créditos

Despesas administrativas
Pessoal

10.419

9.851

Constituição de provisões para contingências

5.197

-

Administradores e Conselho fiscal

2.767

1.965

Depreciação

2.453

725

Serviços de terceiros

2.381

2.317

Taxa de fiscalização

2.298

1.965

Utilidades e ocupação

1.851

1.876

Despesas gerais

1.337

1.014

Participação nos resultados

544

485

Arrendamento e aluguéis

531

978

Provisão contrato de suprimentos de gás (penalidade)

280

396

47

405

30.105

21.979

Outras despesas
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Resultado financeiro
2019

2018

Juros

(321)

(359)

Ajuste a valor presente arrendamento

(321)

-

-

66

(642)

(293)

Rendimento de aplicação financeira

5.858

5.359

Remuneração sobre os Bens da Concessão Indenizáveis

5.615

5.088

693

-

12.165

10.440

82

10.659

(381)

(484)

(299)

10.176

Despesas financeiras

Atualização monetária das contingências

Receitas financeiras

Outras receitas financeiras

Variações monetárias líquidas
Variações monetárias ativas - compra de gás
Variações monetárias passivas - atualização de dividendos

25

Compromissos
Compromisso de compra de gás natural
A Companhia tem firmado com a Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras, o contrato firme inflexível
de compra de gás natural que estabelece compromisso de retirada de volumes de gás natural
fixado em um percentual da quantidade de volume contratado conforme mencionado na Nota
17.

26

Custo do gás a recuperar
A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2019 e 2018, saldo a recuperar, decorrentes das
diferenças entre o custo do gás incluso na tarifa cobrada do usuário e o custo efetivo do gás
pago ao supridor (em função de diferenças temporais no repasse dos custos na atualização de
tarifas). Os valores que compõem este saldo foram calculados de acordo com as premissas
determinadas no contrato de concessão e foram objeto de revisão pelo órgão regulador.
Sua recuperação é determinada pelo órgão regulador por ocasião da atualização da tarifa, que
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ocorre ordinariamente no aniversário da concessão ou extraordinariamente, mediante
negociação entre a Concessionária e a ARSESP, caso o valor acumulado ultrapasse os valores
previamente determinados. Embora este saldo seja considerado como direito da Companhia
perante o órgão regulador, o mesmo não está sendo considerado como ativo financeiro no
balanço patrimonial da Companhia devido às disposições contidas nos pronunciamentos e
interpretações contábeis vigentes no Brasil, visto que sua realização depende substancialmente
de consumo futuro pelos clientes do volume de gás projetado para o período considerado na
atualização da tarifa. Portanto, os saldos apresentados a seguir não estão reconhecidos nas
demonstrações financeiras aqui apresentadas, por falta de norma contábil que ampare seu
reconhecimento.

Custo de gás a recuperar

h.

2019

2018

32.598

30.307

Resultado normalizado
Abaixo o efeito contábil do resultado normalizado, caso o saldo a recuperar, decorrente das
diferenças entre o custo do gás incluso na tarifa cobrada do usuário e o custo efetivo do gás
pago ao supridor fosse contabilizado:

Lucro do exercício
Efeito do Custo do gás a recuperar
Resultado Normalizado
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2019

2018

53.407

41.024

2.292

21.976

55.699

63.000

Cobertura de seguros
Em 31 de dezembro de 2019, a Companhia apresentava a seguinte apólice de seguro:
Ramos

Limite Máximo de Indenização

Responsabilidade Civil

5.000
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i.

Lucro por ação
Básico
O lucro básico por ação é calculado pela divisão do lucro atribuível aos acionistas da Companhia
pela quantidade média ponderada de ações ordinárias em circulação durante o exercício.
2019

2018

53.407

41.024

462.481

462.481

0,12

0,09

Numerador
Lucro atribuível aos acionistas da Companhia
Denominador
Média ponderada do número de ações ordinárias no exercício (lotes de mil)
Resultado básico por ação
Lucro básico e diluído por ação - em reais

Diluído
A Companhia não possui nenhum instrumento com o efeito diluidor sobre o resultado por ação.
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Principais transações que não envolvem caixa
Transações de investimento e financiamento que não envolvem o uso de caixa ou equivalentes
de caixa não devem ser incluídas na demonstração dos fluxos de caixa, como por exemplo a
aquisição de ativos pela assunção direta do passivo respectivo. Abaixo demonstrativo das
aquisições:

Aquisições do Intangível - (incluídas)
Aquisições do Intangível - (não incluídas)

30

2019

2018

18.438

28.522

628

4.142

Eventos subsequentes
Em 31 de janeiro de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) anunciou que o coronavírus
(COVID-19) é uma emergência de saúde global. O surto desencadeou decisões significativas
de governos e entidades do setor privado, que somadas ao impacto potencial do surto,
aumentaram o grau de incerteza para os agentes econômicos, porém, não geram impactos nos
valores reconhecidos em 2019 nas demonstrações financeiras.
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Considerando a situação atual da disseminação do surto, entendemos que a nossa projeção de
receitas e dos fluxos de caixa operacionais para o ano de 2020 poderá ser revisada.
Considerando a imprevisibilidade da evolução do surto e dos seus impactos, não é atualmente
praticável fazer uma estimativa do efeito financeiro do surto nas receitas e fluxos de caixa
operacionais estimados.
A Administração avalia de forma constante o impacto do surto nas operações e na posição
patrimonial e financeira da Companhia, com o objetivo de implementar medidas apropriadas
para mitigar os impactos do surto nas operações e nas demonstrações financeiras.

*

*

*
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