
Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda.
CNPJ/MF nº 02.805.820/0032-82

Demonstração do Patrimônio Líquido Exercícios findo em 31/12/2021
(Valores em milhares de reais - R$)

Demonstração do resultado Exercícios findos em 31/12/2021
(Valores em milhares de reais - R$)

Balanço patrimonial em 31/12/2021 (Valores em milhares de reais - R$) Demonstração de Fluxo de Caixa para os Exercícios Findos em 31/12/2021
(Valores em milhares de reais - R$)

Demonstração do resultado abrangente Exercícios findo em 31/12/2021
(Valores em milhares de reais - R$)

Notas explicativas da administração às demonstrações financeiras em 31/12/2021 
(Em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

31/12/2021 31/12/2020
Lucro líquido do exercício 47.120 108.214
Outros resultados abrangente - -
Total do resultado abrangente 47.120 108.214

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

ATIVOS
Nota  

Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Circulante 112.877 115.022
Caixa e Equivalentes de Caixa 4 5.833 5.487
Contas a Receber, líquidas 5 27.532 52.15 3
Contas Receber a faturar 51 23.782 4.857
Estoques 7 16.541 15.218
Impostos a Recuperar 8 35.174 32.325
Impostos diferidos e despesas antecipadas 9 3.468 3.855
Outros ativos 547 1.127
Não Circulante 345.030 380.709
Impostos diferidos e despesas antecipadas (LP) 9 11.785 17.357
Custo de desmobilizações e comissões 10 16.764 24.198
Contas a Receber, líquidas (LP) 5 21 551
Contas Receber a faturar (LP) 51 6.596 14.302
Depósitos Judiciais 11 18.505 18.597
Partes Relacionadas (ALP) 6 22.562 26.350
Impostos a Recuperar (LP) 8 4.786 4.638
Imobilizado 12 263.906 274.413
Ativo Intangível 105 303
Total dos Ativos 457.907 495.731

PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍOUIDO
Nota  

Explicativa 31/12/2021 31/12/2020
Circulante - 123.067 107.672
Fornecedores 13 4.925 8.028
Sálarios a Pagar 9.179 14.920
Impostos e Contribuições a pagar 14 55.145 51.959
Provisões 15 28.526 6.304
Receita Diferida 18 25.292 26.461
Não Circulante 234.361 274.200
Partes Relacionadas (PLP) 6 125.682 107.092
Provisões (LP) 15 17.283 34.892
Provisões para riscos trabalhistas e cíveis 16 6.483 6.517
Receita Diferida (LP) 18 84.913 125.699
Patrimônio Líquido 19 100.479 113.859
Capital Social 84.714 84.714
Lucros Acumulados 15.765 29.145
Total dos Passivos e do Patrimônio Líouido 457.907 495.731

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

Nota  
Explicativa 31/12/2021 31/12/2020

Receita Líquida de Vendas ou
 Prestação de Serviços 20 275.618 250.644
Custo dos Produtos Vendidos e
 dos Serviços Prestados 22 (175.999) (169.389)
Lucro Bruto 99.619 81.255
Receitas (Despesas) Operacionais
Despesas gerais e administrativas 22 (16.737) (18.318)
Outras receitas operacionais líquidas 22 1.318 47.767
Lucro antes do Resultado Financeiro 84.200 110.704
Resultado Financeiro
Despesas financeiras (2.340) (3.185)
Receitas financeiras 934 1.997
Variação cambial (8.252) 14.871
Resultado financeiro 21 (9.658) 13.683
Lucro antes dos Impostos 74.542 124.387
Imposto de Renda e Contribuição Social 17 (27.422) (16.173)
Lucro Líquido 47.120 108.214

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

Nota  
Explicativa

Capital  
social

Lucros  
acumulados Total

Saldos em 31/12/2019 159.714 29.432 189.146
Redução de capital 19 (75.000) - (75.000)
Lucro do exercício 19 - 108.214 108.214
Distribuição de lucros 19 - (108.500) (108.500)
Saldos em 31/12/2020 84.714 29.146 113.860
Lucro do exercício 19 - 47.120 47.120
Distribuição de lucros 19 - (60.500) (60.500)
Saldos em 31/12/2021 84.714 15.766 100.479

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

31/12/2021 31/12/2020
Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais
Lucro antes dos impostos 74.542 124.387
Ajustes para reconciliar o lucro do exercício com o caixa
 líquido gerado pelas atividades operacionais:

Depreciação e amortização do imobilizado e intangivel 71.333 56.447
Provisões para riscos trabalhistas (34) 410
Valor residual do imobilizado baixado 317 8.795
Provisões 3.855 (6.822)
Variação cambial líquida sobre partes relacionadas 657 (52.467)
Juros sobre empréstimos de partes relacionadas 142 (14.102)
Provisão para obsolescência 658 854
Receita diferida (41.955) (25.774)
Apropriação para o resultado de impostos sobre
 a receita diferida 5.906 3.777
Outros efeitos de desmobilizações (3.785) -
Outros efeitos - arrendamentos 758 4

Variações nos ativos operacionais
Contas a receber 25.151 (27.030)
Estoques (1.981) (43)
Impostos a recuperar (2.997) (8.754)
Outros ativos 307 (46.671)
Valores a receber de partes relacionadas 1.840 (2.924)
Desmobilização a faturar - 982
Custos de desmobilizações e comissões - 5.893
Depósitos judiciais 92 (421)
Despesas antecipadas 53 (98)

Variações nos passivos operacionais
Fornecedores (3.103) 5.098
Impostos e contribuições a pagar 3.186 22.875
Salários a pagar (5.741) 4.293
Obrigações com partes relacionadas 18.539 (19.251)

Caixa gerado pelas atividades operacionais 147.742 29.458
Imposto de renda e contribuições social pagos (27.423) (19.051)
Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 120.319 10.407
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento
Aquisição de ativo imobilizado e intangível (60.947) (68.888)
Recebimento na venda de ativos imobilizados 274 46.147
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (60.673) (22.741)
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento
Pagamentos de juros com partes relacionadas - (948)
Empréstimos concedidos para partes relacionadas (19.201) (39.478)
Recebimentos de empréstimos de partes relacionadas 8.313 233.763
Recebimentos de juros com partes relacionadas 12.088 4.845
Redução de capital - (75.000)
Distribuição de dividendos (60.500) (108.500)
Caixa líquido (aplicado nas) gerado pelas atividades
 de financiamento (59.300) 14.682
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 346 2.348
Caixa e Bancos
No início do exercício 5.487 3.139
No final do exercício 5.833 5.487
Aumento de Caixa e Equivalentes de Caixa 346 2.348

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

1. Contexto operacional. A Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda. (“Empresa”) pres-
ta serviços relacionados às estações de compressão e tratamento de petróleo e gás 
natural, usinas elétricas, manutenção de equipamentos industriais e aluguel de equi-
pamentos de compressão de gás. A Empresa está domiciliada na Alameda Tocantins, 
125 – 26º andar, Barueri – São Paulo e tem filiais nos Estados do Rio de Janeiro, Bahia, 
Minas Gerais, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Rio Grande do Sul. Para realiza-
ção de sua operação, a Empresa utiliza recursos provenientes de partes relacionadas, 
localizadas no exterior, as quais fornecem equipamentos utilizados nas atividades de 
compressão de gás natural. A Empresa mantém contratos, principalmente com a em-
presa Petróleo Brasileiro S.A (“Petrobras”), relacionados a serviços de compressão e 
tratamento de gás natural. As receitas provenientes deste cliente representam 75% em 
2021 (66% em 2020). Durante o exercício de 2021, o ambiente econômico-financeiro 
global sofreu impactos da pandemia COVID-19, nesse cenário de incertezas, a Empresa 
continua operando regularmente, ainda que muitos colaboradores estejam realizando 
suas atividades a distância de nossa sede administrativa. A Administração revisou as 
perspectivas de realização dos ativos, as estimativas contábeis calculadas e os seus 
julgamentos profissionais aplicados na preparação das demonstrações financeiras, no 
contexto do cenário econômico mais desafiador, e não vislumbra, até o momento, 
impactos econômicos-financeiros significativos em seus negócios. 
2. Apresentação das demonstrações financeiras. 2.1 Declaração de conformida-
de. As demonstrações financeiras foram preparadas conforme as práticas contábeis 
adotadas no Brasil incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronun-
ciamentos Contábeis (“CPC”), e evidenciam todas as informações relevantes próprias 
das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão consistentes com as 
utilizadas pela Administração na sua gestão. 2.2 Base de elaboração. As principais polí-
ticas contábeis adotadas pela Empresa estão divulgadas na Nota Explicativa nº 3. Essas 
políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo dis-
posição em contrário. As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o 
custo histórico como base de valor e ativos e passivos financeiros mensurados ao valor 
justo, quando aplicável. A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de 
certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da 
Administração da Empresa no processo de aplicação das políticas contábeis. Aquelas 
áreas que requerem maior nível de julgamento e têm maior complexidade, bem como 
as áreas nas quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota Explicativa nº 3 p). 2.3 Moeda funcional e de 
apresentação. As demonstrações financeiras da Empresa são apresentadas em reais 
(R$), que é a moeda funcional e de apresentação. Todas as informações financeiras 
apresentadas em real foram arredondadas para o milhar mais próximo, exceto quando 
indicado de outra forma. 
3. Principais práticas contábeis. As presentes demonstrações financeiras foram prepa-
radas utilizando as políticas contábeis de acordo com os pronunciamentos efetivos 
para os exercícios iniciados a partir de 01/01/2021. As principais políticas contábeis 
adotadas pela Empresa estão descritas abaixo: a) Princípios gerais. Ativos, passivos, 
receitas e despesas são apurados de acordo com o regime de competência. As receitas 
de serviços são reconhecidas na demonstração do resultado quando o serviço é pres-
tado e segundo as cláusulas contratuais. A receita é apresentada líquida de deduções, 
incluindo o imposto sobre as vendas. b) Caixa e equivalentes de caixa. Caixa e equiva-
lentes de caixa incluem o caixa, os depósitos bancários, outros investimentos de curto 
prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses, e com risco insig-
nificante de mudança de valor. c) Contas a receber e provisão para créditos de liquida-
ção duvidosa. As contas a receber são registradas pelo valor nominal dos títulos repre-
sentativos desses créditos. A provisão para perdas estimadas em créditos de liquidação 
duvidosa (“PECLD”) é constituída com base em análise dos valores a receber, conside-
rando o conceito de perda esperada, levando em conta eventos de inadimplência que 
tem probabilidade de ocorrência nos doze meses após a data de divulgação das referi-
das demonstrações financeiras ou eventos que já indiquem a não realização desses 
valores. A Empresa não reconheceu valores a serem registrados de PECLD para o exer-
cício findo em 31/12/2021. d) Estoque. Registrado ao custo de aquisição, ajustado do 
valor líquido de realização. O custo dos estoques é mensurado pelo método do custo 
médio. A Empresa reconhece uma provisão para obsolescência dos estoques quando 
não há movimentação superior a dois anos. Cabe mencionar, que tal prática está ali-
nhada com a política global, uma vez que itens de seu estoque podem ser requisitados 
por quaisquer filiais do grupo econômico Exterran. e) Despesas antecipadas. Refere-se 
principalmente aos valores pagos antecipadamente, amortizados durante o prazo dos 
contratos pelo método linear. f) Imobilizado. Registrados ao custo de aquisição ou 
construção, deduzidos de depreciação. A depreciação dos bens é calculada pelo méto-
do linear e leva em consideração a vida útil econômica estimada dos bens. Os custos de 
comissionamento incorridos na implementação de projetos com base nos contratos 
celebrados com a Petrobras são amortizados em base linear durante o prazo dos con-
tratos. O valor residual e a vida útil estimada dos ativos são revisados nas datas dos 
balanços, e o efeito de quaisquer mudanças nas estimativas é contabilizado prospecti-
vamente. Um item do imobilizado é baixado após alienação ou quando não há benefí-
cios econômicos futuros resultantes do uso contínuo ou venda do ativo. Ganhos ou 
perdas decorrentes da venda ou alienação de ativo imobilizado são determinados pela 
diferença dos resultados da venda e o valor contábil dos ativos e são registrados na 
demonstração do resultado no período no qual o ativo é baixado. g) Intangível. Refere-
-se principalmente a licenças de software. A amortização das licenças de software é 
calculada pelo método linear a taxas que levam em consideração a vida útil econômica 
estimada dos bens. A licença ou direito é baixado quando nenhum benefício econômi-
co for esperado do seu uso. h) Demais passivos circulantes e não circulantes. Demons-
trados por valores conhecidos ou calculáveis, acrescidos, quando aplicável, dos corres-
pondentes encargos e das variações monetárias incorridas de acordo com os contratos 
vigentes. i) Arrendamentos. A Empresa possui contratos de locação de várias nature-
zas, sendo locação de salas comerciais para sua área administrativa, equipamentos e 
veículos. Em geral, os contratos de aluguel são realizados por períodos fixos superiores 
a um ano, porém eles podem incluir opções de prorrogação. Os contratos podem con-
ter componentes de arrendamento e outros não relacionados a arrendamentos. A 
Empresa aloca a contraprestação no contrato aos componentes de arrendamentos e 
de outros não relacionados a arrendamentos com base nos preços isolados relativos. 
Contudo, para arrendamentos de imóveis nos quais a Empresa é o arrendatário, a Em-
presa optou por não separar componentes relacionados e não relacionados a arrenda-
mentos e, em vez disso, contabiliza tais componentes como um componente de arren-
damento único. Os prazos dos arrendamentos são negociados individualmente e 
contêm uma ampla gama de termos e condições diferenciadas. Os contratos de arren-
damento não contêm cláusulas restritivas, porém os ativos arrendados não podem ser 
utilizados como garantia de empréstimos. Os ativos e passivos provenientes de um 
arrendamento são inicialmente mensurados ao valor presente. Os passivos de arren-
damento incluem o valor presente líquido dos pagamentos de arrendamentos a se-
guir: - pagamentos fixos (incluindo pagamentos fixos na essência, menos quaisquer 
incentivos de arrendamentos a receber; - pagamentos de multas por rescisão do arren-
damento se o prazo do arrendamento refletir o arrendatário exercendo a opção de 
rescindir o arrendamento. A Empresa está exposta a potenciais aumentos futuros nos 
pagamentos de arrendamentos variáveis com base em um índice ou taxa, os quais não 
são incluídos no passivo de arrendamento até serem concretizados. Quando os ajustes 
em pagamentos de arrendamentos baseados em um índice ou taxa são concretizados, 
o passivo de arrendamento é reavaliado e ajustado em contrapartida ao ativo de direi-
to de uso. Os pagamentos de arrendamentos são alocados entre o principal e as des-
pesas financeiras. As despesas financeiras são reconhecidas no resultado durante o 
período do arrendamento para produzir uma taxa periódica constante de juros sobre 
o saldo remanescente do passivo para cada período. Os ativos de direito de uso são 
mensurados ao custo, de acordo com os itens a seguir: - o valor da mensuração inicial 
do passivo de arrendamento; - quaisquer pagamentos de arrendamentos feitos na 
data inicial, ou antes dela, menos quaisquer incentivos de arrendamento recebidos; - 
quaisquer custos diretos iniciais; e - custos de restauração. Os ativos de direito de uso 
geralmente são depreciados ao longo da vida útil do ativo ou do prazo do arrendamen-
to pelo método linear, dos dois o menor. Se a Empresa estiver razoavelmente certo de 
que irá exercer uma opção de compra, o ativo do direito de uso é depreciado ao longo 
da vida útil do ativo subjacente. Os pagamentos associados a arrendamentos de curto 
prazo e arrendamentos de ativos de baixo valor são reconhecidos pelo método linear 
como uma despesa no resultado. Arrendamentos de curto prazo são aqueles com um 
prazo de 12 meses ou menos. As opções de prorrogação e extinção estão incluídas em 
diversos arrendamentos de ativos imobilizados da Empresa. Esses termos são usados 
para maximizar a flexibilidade operacional em termos de gestão de contratos. A maio-
ria das opções de prorrogação e extinção mantidas podem ser exercidas apenas pela 
Empresa, e não pelo respectivo arrendador. j) Redução ao valor recuperável (“impair-
ment”) dos ativos. A Administração revisa anualmente o valor contábil líquido dos ati-
vos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas circunstâncias econômicas, 
operacionais ou tecnológicas, que possam indicar que o valor contábil pode não ser 
recuperável. Se tal evidência é identificada e o valor contábil líquido é maior do que o 
valor recuperável, uma provisão para perda por redução ao valor recuperável é reco-
nhecida reduzindo o valor contábil ao valor recuperável. O montante recuperável é o 
maior entre o preço líquido de venda do ativo ou unidade geradora de caixa e seu valor 
em uso. Em 2021, após avaliação dos ativos ou conjunto de ativos que poderiam por-
ventura perder representatividade econômica relevante, a Empresa determinou não 
haverem indicativos de valor de mercado, mudanças significativas no ambiente tecno-
lógico econômico ou legal em que a empresa opera, evidências de obsolescência ou 
quaisquer outros fatores que evidenciassem a possível redução de valor recuperável 
dos seus ativos. k) Provisões. Disposições gerais. As provisões são reconhecidas se uma 
obrigação presente (legal ou presumida) resultar de eventos passados, houver proba-
bilidade de saída de recursos para liquidar a obrigação e o valor da obrigação puder ser 
estimado com segurança. Quando alguns ou todos os desembolsos requeridos para a 
liquidação de uma provisão são esperados que sejam recuperados, por exemplo, atra-
vés de uma apólice de seguros, o reembolso é reconhecido como um ativo separado 
se, e somente se, o reembolso for virtualmente certo. O desembolso relacionado a 
uma provisão é registrado na demonstração do resultado, líquido de qualquer reem-
bolso. Custos de desativação. Os custos de desativação são registrados a valor presen-
te dos desembolsos necessários para liquidar a obrigação, utilizando os fluxos de caixa 
estimados. Os custos são incluídos como custo de desmobilizações no ativo não circu-
lante. Os fluxos de caixa são ajustados usando uma taxa antes do imposto que reflita os 
riscos específicos da obrigação de desativação. Os custos futuros estimados de desati-
vação são revisados anualmente e ajustados conforme aplicável e contabilizados como 
provisões. Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. A Empresa é parte em 
diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são constituídas para todas as 
contingências referentes a processos judiciais para os quais é provável que uma saída 
de recursos seja feita para liquidar as contingências/obrigações e uma estimativa razo-
ável possa ser feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evi-
dências disponíveis, a jurisprudência disponível, a hierarquia das leis, as decisões mais 
recentes nos tribunais e sua relevância no ordenamento jurídico, bem como a avalia-
ção dos assessores jurídicos. As provisões são revisadas e ajustadas para levar em con-
ta alterações nas circunstâncias, tais como prazo de prescrição, conclusões de inspe-
ções fiscais ou exposições adicionais identificadas com base em novos assuntos ou 
decisões de tribunais. l) Impostos. Imposto de renda e contribuição social correntes. O 
imposto de renda é calculado pela alíquota de 15%, acrescida do adicional de 10% so-
bre o montante superior a R$240 milhões e a contribuição social é calculada à alíquota 
de 9% sobre o lucro real; o imposto de renda e a contribuição social são reconhecidos 
na demonstração do resultado pelo regime de competência. Os impostos a recuperar 
são incluídos no ativo circulante e não circulante com base na sua realização estimada. 
Imposto de renda e contribuição social diferidos. O imposto de renda e contribuição 
social diferidos são reconhecidos sobre as diferenças temporárias entre os valores con-
tábeis nas demonstrações financeiras e as bases fiscais dos ativos e passivos. Impostos 
diferidos são calculados com base nas alíquotas fiscais e na legislação tributária vigen-
te no final de cada balanço, ou aplicável ao período em que os impostos diferidos são 
realizados. Os ativos fiscais diferidos são reconhecidos apenas na medida em que for 
provável que lucros tributáveis suficientes estarão disponíveis no futuro para compen-
sação de diferenças temporárias e prejuízos fiscais. O valor contábil dos ativos fiscais 
diferidos é revisado na data do balanço e reduzido quando não for mais provável que 
haja lucro tributável suficiente no futuro para permitir que todo o ativo, ou parte dele, 
seja recuperado. Ativos e passivos fiscais diferidos são mensurados pelas alíquotas 
fiscais aplicáveis no período no qual se espera que o ativo seja realizado ou o passivo 
seja liquidado, com base nas alíquotas (e leis fiscais) promulgadas ou substancialmen-
te promulgadas na data do balanço. m) Reconhecimento de receitas. A receita é reco-
nhecida quando for provável que os benefícios econômicos associados à transação 
deverão fluir para a Empresa e o valor da receita possa ser mensurado com confiabili-
dade. A receita é mensurada pelo valor justo da contrapartida recebida ou a receber 
pelos serviços prestados e/ou mercadorias vendidas, deduzida de quaisquer devolu-
ções e/ou descontos comerciais e impostos sobre a venda. A receita inclui a construção 
e desativação das estações de tratamento e compressão de gás, o aluguel de compres-
sores, motores e refrigeradores, a operação e manutenção de estações de compressão 
de gás, a manutenção de equipamentos e a venda de equipamentos e peças de repo-
sição. Portanto, as receitas da Empresa são compostas por quatro tipos diferentes de 
receitas: (i) Operação e manutenção • Fixos - os valores relacionados à operação e 
manutenção são pré-determinados e atualizados monetariamente anualmente du-
rante o prazo do contrato. As receitas de operação e manutenção são reconhecidas 
mensalmente quando incorridas. • Variáveis - os valores relacionados à operação e 
manutenção são calculados com base no número de dias trabalhados, e as receitas são 
também reconhecidas com base no número de dias trabalhados no mês. • Fluxos de 

compressão de gás - os valores relacionados à operação e manutenção são calculados 
com base no volume do fluxo de compressão do gás. O fluxo de compressão do gás é 
medido diariamente pelos gestores do Departamento de Operação e Manutenção da 
Empresa e pela Petrobras de maneira independente. Ao final de cada mês, a Petrobras 
envia uma declaração mostrando um resumo das medições por contrato, que é com-
parado às medições feitas pelo pessoal da Empresa. Esse documento é utilizado para 
fins de reconhecimento da receita. As receitas pela prestação de serviços de operação 
e manutenção são reconhecidas durante o prazo dos contratos de operação e manu-
tenção. Os contratos podem estar sujeitos a valores fixos, variáveis e baseados no fluxo 
de compressão do gás, conforme descrito a seguir: (ii) Aluguéis. As receitas do aluguel 
de compressores são reconhecidas mensalmente de forma linear, de acordo com o 
valor do aluguel determinado no contrato. Alguns pagamentos de aluguéis estão sujei-
tos a correções monetárias anuais. (iii) Amortização das receitas diferidas. As receitas 
provenientes da construção de estações de compressão de gás são reconhecidas, para 
fins fiscais, na data de faturamento de cada fase de construção. Para fins das demons-
trações financeiras preparadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
o faturamento das fases de construção das estações é diferido até o início da fase de 
operação e manutenção e apropriado ao resultado de acordo com o prazo do contrato. 
Uma vez que não há transferência de propriedade após a conclusão da construção das 
estações de gás e, tendo em vista que o principal objetivo da construção das estações 
de gás é prestar serviços de operação e manutenção, o faturamento, que é diferido 
durante a fase de construção, é alocado mensalmente ao resultado dos exercícios, em 
valores iguais, a contar do início da fase de operação e manutenção previsto nos con-
tratos. (iv) Desativação. As estações de gás são construídas especificamente para um 
determinado contrato e desativadas ao término do contrato caso a opção de compra 
não seja exercida pelo cliente, quando aplicável. A receita de desmobilização com a 
adoção da nova norma CPC 47 - Reconhecimento de Receita é reconhecida de forma 
linear de acordo com os prazos dos contratos com os clientes, uma vez que atende às 
seguintes características: (a) As partes do contrato aprovaram o contrato por escrito e 
estão comprometidas em cumprir suas respectivas obrigações. (b) É possível identifi-
car os direitos de cada parte em relação aos serviços a serem transferidos. (c) É possível 
identificar os termos de pagamento para os serviços a serem transferidos. (d) Os con-
tratos possuem substância comercial. (e) É provável que a entidade receberá a contra-
prestação à qual terá direito em troca dos serviços que serão transferidos ao cliente. Ao 
avaliar se a possibilidade de recebimento do valor da contraprestação é provável, foi 
considerado a capacidade e a intenção do cliente de pagar esse valor da contrapresta-
ção devida. n) Instrumento financeiro. Classificação e mensuração de ativos e passivos 
financeiros. A classificação dos ativos e passivos financeiros segundo o CPC 48 – Instru-
mentos Financeiros é geralmente baseada no modelo de negócios no qual um ativo 
financeiro é gerenciado e em suas características de fluxos de caixa contratuais. Con-
forme o CPC 48 – Instrumentos Financeiros, no reconhecimento inicial, um ativo finan-
ceiro é classificado como mensurado: a custo amortizado; valor justo por meio dos 
outros resultados abrangentes (“VJORA”); ou valor justo por meio de resultado 
(“VJR”). As seguintes políticas contábeis aplicam-se à mensuração subsequente dos 
ativos financeiros:
Ativos financeiros
 mensurados a VJR

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

Ativos financeiros
 mensurados a
  custo amortizado

Estes ativos são mensurados de forma subsequente ao custo 
amortizado utilizando o método dos juros efetivos. O custo 
amortizado é reduzido por perdas por redução ao valor recu-
perável. A receita de juros, ganhos e perdas cambiais e perdas 
são reconhecidas no resultado. Qualquer ganho ou perda no 
desreconhecimento é reconhecido também no resultado.

Instrumentos de
 dívida ao VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor 
justo. Os rendimentos de juros calculados utilizando o méto-
do de juros efetivos, ganhos e perdas cambiais e perdas por 
redução ao valor recuperável são reconhecidos no resultado. 
No desreconhecimento, o resultado acumulado em ORA é 
reclassificado para o resultado.

Instrumentos
 patrimoniais ao VJORA

Esses ativos são mensurados de forma subsequente ao valor 
justo. Os dividendos são reconhecidos como ganho no resul-
tado a menos que os dividendos representem claramente 
uma recuperação de parte do custo do investimento. Outros 
resultados líquidos são reconhecidos em ORA e nunca são 
reclassificados para o resultado.

Sob o CPC 48 - Instrumentos Financeiros, um ativo financeiro é mensurado ao custo 
amortizado se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensu-
rado a VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo seja manter 
ativos financeiros para receber fluxos de caixa contratuais. • Seus termos contratuais 
geram, em datas específicas, fluxos de caixa que são relativos ao pagamento de princi-
pal e juros sobre o valor principal em aberto. Um instrumento de dívida é mensurado 
a VJORA se atender ambas as condições a seguir e não for designado como mensurado 
a VJR: • É mantido dentro de um modelo de negócio cujo objetivo é atingido tanto pelo 
recebimento de fluxos de caixa contratuais quanto pela venda de ativos financeiros.  
• Seus termos contratuais geram em datas específicas, fluxos de caixa que são apenas 
pagamentos de principal e juros sobre o valor principal em aberto. No reconhecimento 
inicial de um investimento em um instrumento patrimonial que não seja mantido para 
negociação, a Empresa pode optar irrevogavelmente por apresentar alterações subse-
quentes no valor justo do investimento em outros resultados abrangentes (“ORA”). 
Esta escolha é feita investimento por investimento. Todos os ativos financeiros não 
classificados como mensurados ao custo amortizado ou VJORA, conforme descrito 
acima, são classificados como VJR. Isso inclui todos os ativos financeiros derivativos. 
No reconhecimento inicial, a Empresa pode designar de forma irrevogável um ativo fi-
nanceiro que de outra forma atenda os requerimentos para ser mensurado ao custo 
amortizado ou como VJORA como VJR se isso eliminar ou reduzir significativamente 
um descasamento contábil que de outra forma surgiria (opção de valor justo disponível 
no CPC 48 - Instrumentos Financeiros). Um ativo financeiro é inicialmente mensurado 
pelo valor justo, acrescido, para um item não mensurado a VJR, dos custos de transa-
ção que são diretamente atribuíveis à sua aquisição. A Empresa não possui instrumen-
tos financeiros complexos nem derivativos. Os ativos financeiros da Empresa são clas-
sificados como custo amortizado. Os passivos financeiros da Empresa são classificados 
como custo amortizado representado por fornecedores e partes relacionadas. Ver 
natureza dos instrumentos financeiros na nota explicativa nº 23. o) Conversão de mo-
eda estrangeira. (a) Moeda funcional e moeda de apresentação. Os itens incluídos nas 
demonstrações financeiras da Empresa são mensurados usando a moeda do principal 
ambiente econômico no qual a Empresa atua (“a moeda funcional”). As demonstra-
ções financeiras estão apresentadas em reais, que é a moeda funcional da Empresa.  
(b) Transações e saldos. As operações com moedas estrangeiras são convertidas para a 
moeda funcional, utilizando as taxas de câmbio vigentes nas datas das transações ou 
da avaliação, na qual os itens são remensurados. Os ganhos e as perdas cambiais resul-
tantes da liquidação dessas transações e da conversão pelas taxas de câmbio do final 
do exercício, referentes a ativos e passivos monetários em moedas estrangeiras, são 
reconhecidos na demonstração do resultado. p) Principais estimativas e julgamentos. 
Os CPCs requerem o uso de determinadas estimativas contábeis e premissas críticas. 
Eles também requerem que a administração exerça seu julgamento na aplicação das 
práticas contábeis da Empresa: • As áreas que envolvem o julgamento ou uso de esti-
mativas relevantes às demonstrações financeiras estão apresentadas abaixo. As de-
monstrações financeiras foram elaboradas com base no custo histórico e, quando 
aplicável, os valores foram ajustados ao valor justo das transações. • Nesse contexto, 
as estimativas contábeis e premissas são avaliadas continuamente pela administração 
da Empresa e se baseiam na experiência histórica e em outros fatores considerados 
como razoáveis e relevantes. A Empresa usa premissas e estimativas para o futuro para 
obter um entendimento de como a Empresa forma seus julgamentos sobre eventos 
futuros, inclusive as variáveis e premissas utilizadas nas estimativas, que requerem 
julgamento com relação aos impactos de questões relativamente incertas sobre os 
valores contábeis dos seus ativos e passivos. Os resultados reais podem diferir dessas 
estimativas. Na aplicação das práticas contábeis acima, as principais contas sujeitas a 
estimativas são: (i) Redução ao valor recuperável (impairment) dos ativos de longa 
duração. Há regras específicas para o teste de redução ao valor recuperável dos ativos 
de longa duração, especialmente o imobilizado e outros ativos intangíveis. Os ativos de 
longa duração são revisados no final dos exercícios sociais para obter evidência de re-
dução ao valor recuperável. O valor recuperável é o maior entre: (i) o valor justo do 
ativo menos os custos de venda; e (ii) o seu valor em uso. O valor em uso é mensurado 
com base nos fluxos de caixa descontados (antes dos impostos) resultantes do uso 
contínuo de um ativo até o final da sua vida útil. Não foram observados indicativos de 
impairment em 31/12/2021. (ii) Provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas. 
A Empresa é parte em diversos processos judiciais e administrativos. Provisões são 
constituídas para todos os processos judiciais para os quais é provável que uma saída 
de recursos seja feita para liquidar a obrigação e uma estimativa razoável possa ser 
feita. A avaliação da probabilidade de perda inclui a avaliação das evidências disponí-
veis, a hierarquia das leis, as decisões mais recentes nos tribunais e sua relevância no 
ordenamento jurídico, bem como a avaliação dos assessores jurídicos. A administra-
ção acredita que essas provisões para riscos tributários, cíveis e trabalhistas estão cor-
retamente apresentadas nas demonstrações financeiras. (iii) Custos de desativação - 
ver notas explicativas nº 10 e nº 15. A Empresa estima o custo que terá no momento da 
desativação das suas plantas. Este custo é ajustado com base em um índice de inflação 
e trazido a valor presente com base em uma taxa de juros. (iv) Estimativas de fatura-
mentos referente à receita de desmobilização - ver nota explicativa nº 5.1. A Empresa 
estima, com base em informações contratuais, o valor da receita de desmobilização 
que faturará ao término do contrato para cobrir os custos de desmobilização. Este va-
lor é alocado de forma pró rata na data do balanço considerando-se o período já incor-
rido da data do contrato até a data do balanço. q) Adoção de novos pronunciamentos, 
alterações e interpretações emitidos pelo CPC. As seguintes alterações de normas fo-
ram emitidas pelo IASB mas não estão em vigor para o exercício de 2021. A adoção 
antecipada de normas, embora encorajada pelo IASB, não é permitida, no Brasil, pelo 
Comitê de Pronunciamento Contábeis (CPC). . Alteração ao IAS 16 “Ativo Imobiliza-
do”: em maio de 2020, o IASB emitiu uma alteração que proíbe uma entidade de dedu-
zir do custo do imobilizado os valores recebidos da venda de itens produzidos enquan-
to o ativo estiver sendo preparado para seu uso pretendido. Tais receitas e custos 
relacionados devem ser reconhecidos no resultado do exercício. A data efetiva de 
aplicação dessa alteração é 01/01/2022. . Alteração ao IAS 37 “Provisão, Passivos 
Contingentes e Ativos Contingentes”: em maio de 2020, o IASB emitiu essa alteração 
para esclarer que, para fins de avaliar se um contrato é oneroso, o custo de cumpri-
mento do contrato inclui os custos incrementais de cumprimento desse contrato e 
uma alocação de outros custos que se relacionam diretamente ao cumprimento dele. 
A data efetiva de aplicação dessa alteração é 01/01/2022. . Alteração ao IFRS 3 “Com-
binação de Negócios”: emitida em maio de 2020, com o objetivo de substituir as refe-
rências da versão antiga da estrutura conceitual para a mais recente. A alteração ao 
IFRS 3 tem vigência de aplicação a partir de 01/01/2022. . Aprimoramentos anuais - 
ciclo 2018-2020: em maio de 2020, o IASB emitiu as seguintes alterações como parte 
do processo de melhoria anual, aplicáveis a partir de 01/01/2022: (i) IFRS 9 - “Instru-
mentos Financeiros” - esclarece quais taxas devem ser incluídas no teste de 10% para 
a baixa de passivos financeiros. (ii) IFRS 16 - “Arrendamentos” - alteração do exemplo 
13 a fim de excluir o exemplo de pagamentos do arrendador relacionados a melhorias 
no imóvel arrendado. (iii) IFRS 1 “Adoção Inicial das Normas Internacionais de Relató-
rios Financeiros” - simplifica a aplicação da referida norma por uma subsidiária que 
adote o IFRS pela primeira vez após a sua controladora, em relação à mensuração do 
montante acumulado de variações cambiais. (iv) IAS 41 - “Ativos Biológicos” - remoção 
da exigência de excluir os fluxos de caixa da tributação ao mensurar o valor justo dos 
ativos biológicos e produtos agrícolas, alinhando assim as exigências de mensuração 
do valor justo no IAS 41 com as de outras normas IFRS. . Alteração ao IAS 1 “Apresen-
tação das Demonstrações Contábeis”: emitida em maio de 2020, com o objetivo es-
clarecer que os passivos são classificados como circulantes ou não circulantes, depen-
dendo dos direitos que existem no final do período. A classificação não é afetada pelas 
expectativas da entidade ou eventos após a data do relatório (por exemplo, o recebi-
mento de um waiver ou quebra de covenant). As alterações também esclarecem o que 
se refere “liquidação” de um passivo à luz do IAS 1. As alterações do IAS 1 tem vigência 
a partir de 01/01/2023. . Alteração ao IAS 1 e IFRS Practice Statement 2 - Divulgação 
de políticas contábeis: em fevereiro de 2021 o IASB emitiu nova alteração ao IAS 1 so-
bre divulgação de políticas contábeis “materiais” ao invés de políticas contábeis “signi-
ficativas”. As alterações definem o que é “informação de política contábil material” e 
explicam como identificá-las. Também esclarece que informações imateriais de políti-
ca contábil não precisam ser divulgadas, mas caso o sejam, que não devem obscurecer 
as informações contábeis relevantes. Para apoiar esta alteração, o IASB também alte-
rou a “IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements” para fornecer orien-
tação sobre como aplicar o conceito de materialidade às divulgações de política contá-
bil. A referida alteração tem vigência a partir de 01/01/2023. . Alteração ao IAS 8 -  
Políticas Contábeis, Mudança de Estimativa e Retificação de Erro: a alteração emitida 
em fevereiro de 2021 esclarece como as entidades devem distinguir as mudanças nas 
políticas contábeis de mudanças nas estimativas contábeis, uma vez que mudanças 
nas estimativas contábeis são aplicadas prospectivamente a transações futuras e ou-
tros eventos futuros, mas mudanças nas políticas contábeis são geralmente aplicadas 
retrospectivamente a transações anteriores e outros eventos anteriores, bem como ao 
período atual. A referida alteração tem vigência a partir de 01/01/2023. . Alteração ao 
IAS 12 - Tributos sobre o Lucro: a alteração emitida em maio de 2021 requer que as 
entidades reconheçam o imposto diferido sobre as transações que, no reconhecimen-
to inicial, dão origem a montantes iguais de diferenças temporárias tributáveis e dedu-
tíveis. Isso normalmente se aplica a transações de arrendamentos (ativos de direito de 
uso e passivos de arrendamento) e obrigações de descomissionamento e restauração, 
como exemplo, e exigirá o reconhecimento de ativos e passivos fiscais diferidos adicio-
nais. A referida alteração tem vigência a partir de 01/01/2023.
4. Caixa e Equivalentes de Caixa 31/12/2021 31/12/2020
Caixa e bancos 5.833 5.487
Total 5.833 5.487
Os saldos da rubrica “Caixa e bancos” são constituídos por fundo fixo de caixa em 2021 
e valores disponíveis em contas bancárias no Brasil.

5. Contas a Receber 31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber 5.343 3.845
Contas a receber - receita a faturar (a) 22.148 48.027
Outros valores a receber 62 832
Total 27.553 52.704
Circulante 27.532 52.153
Não circulante 21 551
Total 27.553 52.704
Composição por vencimento dos saldos de contas a receber de clientes:

31/12/2021 31/12/2020
A vencer 5.343 3.845
Vencidos:
Até 30 dias - 11
De 31 a 60 dias - 2
Total 5.343 3.845
(a) Refere-se a contas a receber de serviços prestados mas ainda não faturados. Com 
base em cláusulas contratuais, o faturamento ocorre após aprovações prévias do clien-
te. Os principais clientes em 31/12/2021 são:

31/12/2021 31/12/2020
Grupo Petrobrás 15.283 44.644
Nova Transportadora do Sudeste S.A - (NTS) 553 440
Transportadora Associada de Gás - TAG 5.839 2.703
Demais clientes 473 240

22.148 48.027
5.1. Desmobilizações a faturar. Os valores abaixo referem-se as estimativas de des-
mobilizações a faturar para o Grupo Petrobras e TAG, conforme condições contratuais.

31/12/2021 31/12/2020
Contas a receber a faturar 30.378 19.159
Circulante 23.782 4.857
Não circulante 6.596 14.302
Total 30.378 19.159
6. Partes Relacionadas. A Empresa é diretamente controlada pela Universal Compres-
sion International Holdings S.L.U., sediada na Holanda. A controladora final da Empre-
sa é a Exterran Energy Solutions, LP (“EESLP”), sediada nos Estados Unidos da América.  
As transações com partes relacionadas foram conduzidas com base em condições ne-
gociadas entre a Empresa e suas partes relacionadas. As tabelas a seguir mostram o 
valor total das transações com partes relacionadas para os exercícios sociais a seguir e 
as movimentações entre partes relacionadas:
Demonstração do resultado 31/12/2021 31/12/2020
Custo com arrendamentos de equipamentos (12.428) (9.299)
(Despesas) receitas financeiras - juros e variação cambial (8.108) 28.402
Total (despesas) receitas (20.536) 19.103
Balanço Patrimonial 31/12/2021 31/12/2020
Ativo não circulante:
Exterran Energy Mexico, S.A de C.V - 281
Exterran Middle East - 28
Exterran Energy Solution LP - EESLP 4.012 3.736
Exterran Services B.V. - ESBV (a) 18.529 22.016
Universal Compression International Holdings, B.V - 133
Exterran Bahrain S.P.C. IC - 14
Exterran Argentina S.A. 21 -
Exterran Bolivia S.r.l. - 142
Total do ativo não circulante 22.562 26.350
Total do Ativo 22.562 26.350
Passivo não circulante:
Exterran Services B.V. - 30
Exterran Energy Solution LP - EESLP (b) 125.609 104.338
Exterran Bolivia S.r.l. 19 378
Exterran Energy Solutions, L.P. Sucursal Colombiana IC - 22
Exterran Holding Company NL.BV - Netherlands (c) - 2.324
Exterran Argentina S.A. 37 -
Exterran Middle East 17 -
Total do passivo não circulante 125.682 107.092
Total do Passivo 125.682 107.092
a) Empréstimos a receber
Empréstimos a receber Principal Juros Total
Saldos em 31/12/2019 143.509 7.360 150.869
Adições 39.478 14.102 53.580
Recebimentos (233.763) (4.845) (238.608)
Variação cambial 50.776 2.365 53.141
Saldos em 31/12/2020 - 18.982 18.982
Adições 19.201 142 19.342
Recebimentos (8.313) (12.088) (20.401)
Variação cambial 3.517 (2.911) 606
Saldos em 31/12/2021 14.405 4.125 18.529
(a) Inclui recebíveis de longo prazo com a Exterran Services B.V. no qual a mesma possui 
um limite máximo de até US$ 90 milhões definido em contrato, com vencimento em 
2025 e sujeito a juros 9% ao ano. b) Locação de compressores, prestação de servi-
ços e outros. Refere-se aos valores devidos à Exterran Energy Solutions, LP - EESLP, 
compostos por:

31/12/2021 31/12/2020
Aluguel de compressores (i) 108.364 87.408
Serviços e outros 17.246 16.930
Total 125.610 104.338
(i) Refere-se, principalmente, ao aluguel de compressores pertencentes à Exterran 
Energy Solutions, LP - EESLP, e que são sublocados para a Petrobras. As despesas com 
aluguéis de compressores totalizaram R$ 12.428 em 2021 ($ 9.299 - 2020), que foram 
registradas como custo de serviços na demonstração do resultado. 
c) Empréstimos a pagar Principal Juros Total
Saldos em 31/12/2019 2.170 4.242 6.412
Pagamentos - (948) (948)
Variação cambial - 674 674
Transferência entre empresas (NLBV x ESBV) (2.170) (1.644) (3.814)
Saldos em 31/12/2020 - 2.324 2.324
Pagamentos - (2.376) (2.376)
Variação cambial - 51 51
Saldos em 31/12/2021 - - -
Remuneração do pessoal-chave da administração. As despesas de remuneração do 
pessoal-chave da administração em 31/12/2021 totalizaram R$ 1.725 ($2.311 em 
31/12/2020).
7. Estoque 31/12/2021 31/12/2020
Peças de reposição, materiais e suprimentos 19.404 17.423
Provisão para obsolescência (2.863) (2.205)
Total 16.541 15.218
a) A empresa tem como política para provisão para obsolescência, o reconhecimento 
de itens de estoque, cuja a não movimentação, seja superior a dois anos. Cabe men-
cionar, que tal prática está alinhada com a política global, uma vez que itens de seu 

estoque podem ser requisitados por quaisquer filiais do grupo econômico Exterran. A 
movimentação na provisão para obsolescência é conforme segue:

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial (2.205) (1.351)
Adições (658) (854)
Saldo final (2.863) (2.205)
8. Impostos a Recuperar 31/12/2021 31/12/2020
INSS (encargos sociais) retido na fonte (a) 4.786 4.638
PIS, Cofins ISS e ICMS a recuperar (a) 4.555 4.099
Imposto de renda e contribuição social (b) 30.619 28.226
Total 39.960 36.963
Parcela circulante 35.174 32.325
Parcela não circulante 4.786 4.638
Total 39.960 36.963
a) De acordo com a legislação fiscal e previdenciária em vigor, os valores faturados em 
conexão com a prestação de serviços para agências ou empresas públicas controladas 
pelo governo federal estão sujeitos aos impostos de renda retidos na fonte, bem como 
retenção de Contribuições Sociais (INSS). Portanto, considerando que o principal clien-
te da Empresa é a Petrobras, os valores faturados contra essa empresa estão sujeitos 
aos impostos e contribuições retidos na fonte (PIS, COFINS, INSS, imposto de renda e 
contribuição social). Esses valores são compensados com os valores devidos nas datas 
de vencimento. Os créditos tributários realizam-se à medida em que débitos tributá-
rios originados na operação da Empresa são incorridos mensalmente, sendo assim, 
ocorrendo a compensação com débitos tributários. b) O saldo demonstrado refere-se 
aos créditos de imposto de renda retidos na fonte e de anos anteriores no valor de 
R$ 6.099, e antecipações mensais de Imposto de Renda e Contribuição Social devidas 
ao longo do exercício de 2021, respectivamente de R$ 17.907 e R$ 6.613, reservadas 
para consolidação do Imposto de Renda sobre Lucro Líquido (IR) e Contribuição Social 
sobre Lucro Líquido (CSLL) calculados na sistemática do Lucro Real Anual e devido em 
31/07/2022. 
9. Impostos Diferidos e Despesas Antecipadas 31/12/2021 31/12/2020
Impostos sobre a receita diferida (a) 14.941 20.847
Outras despesas antecipadas 311 365
Total 15.252 21.212
Parcela circulante 3.468 3.855
Parcela não circulante 11.785 17.357
Total 15.252 21.212
(a) A maior parte se refere aos impostos sobre a receita diferida (PIS e COFINS). Esses 
valores são alocados ao resultado no mesmo período em que a receita diferida é aloca-
da, durante o prazo dos contratos de serviços (nota explicativa nº 18).
10. Custo de Desmobilizações e Comissões 31/12/2021 31/12/2020
Custo de desmobilização 4.968 9.053
Comissões de vendas pagas antecipadamente (a) 11.796 15.145
Total de custos de desmobilizações e comissões 16.764 24.198
Parcela não circulante 16.764 24.198
Total 16.764 24.198
(a) Comissões de vendas pagas antecipadamente que são amortizadas de acordo com 
a vida útil dos contratos. A Administração da Empresa entende que as comissões pagas 
a representantes comerciais em anos anteriores, devem ser capitalizadas pois se qua-
lificam como custos incrementais de obtenção de um contrato. Tais custos devem ser 
reconhecidos como custos de obtenção de contratos capitalizados e contabilizados de 
acordo com CPC 47. Como contratos de prestação de serviços com os clientes (“ECO”) 
são geralmente maiores que um ano, contabilizar como despesas tais custos sob o 
expediente prático geralmente não é aplicável.
11. Depósitos Judiciais 31/12/2021 31/12/2020
Trabalhista 1.894 1.962
Fiscais (a) 16.611 16.635
Total 18.505 18.597
(a) Referem-se a depósitos judiciais conforme a seguir: (a) alguns relacionados ao ICMS 
incidente sobre a admissão temporária, onde a Empresa entende que o ICMS sobre 
admissão temporária de equipamentos não é devido, pois não há a efetiva transferên-
cia de propriedade da parte relacionada e do saldo remanescente, os principais casos 
referem-se a suposto recolhimento a menor de PIS/COFINS e redução de valores de 
impostos sobre as importações e ICMS para o projeto de Manati, em razão de obten-
ção de regime especial “Ex-Tarifário”.

12. Imobilizado
Terre-

nos
Edifica-

ções

Instalações industriais 
- projetos com a 

Petrobras
Compressores 

e Plantas

Máquinas, 
equipamentos e 

ferramentas

Benfeitorias 
em imóveis  
de terceiros Móveis

Equipa-
mentos de 

informática Veículos

Imobilizado 
em anda-

mento Total
Taxa de depreciação anual 4% (a) 10% 10% (a) 10% 20% 20%
Custo
Saldo em 31/12/2019 201 5.211 466.335 130.327 17.807 6.553 3.434 5.436 3.364 559 639.226
Adições 217 125 1.213 63.986 799 463 3 368 - 1.316 68.490
Adições - IFRS - 16 - - - - - - - 105 294 - 399
Baixas IFRS 16 - - - - (47) (774) - - - - (821)
Baixas - - (31.132) (14.124) - - - - (582) (9) (45.847)
Saldo em 31/12/2020 418 5.336 436.416 180.189 18.559 6.242 3.437 5.909 3.076 1.866 661.447
Adições - 168 1.566 56.441 668 - - 106 - 2.549 61.498
Adições - IFRS - 16 - - - - - 115 - - - 115
Baixas IFRS 16 - - - - - (86) - (229) - - (315)
Baixas - - (55.958) - (13) - - (100) (644) (243) (56.958)
Saldo em 31/12/2021 418 5.504 382.024 236.630 19.214 6.271 3.437 5.685 2.432 4.173 665.786
Depreciação acumulada
Saldo em 31/12/2019 - (2.169) (280.835) (56.620) (13.676) (5.489) (3.033) (4.739) (2.110) - (368.671)
Adições - (209) (28.073) (25.857) (798) (291) (90) (322) (101) - (55.741)
Adições IFRS 16 - - - - - - - (13) (482) - (495)
Baixas IFRS - - - - 46 875 - - - - 921
Baixas - - 31.133 5.296 - - 1 - 522 - 36.952
Saldo em 31/12/2020 - (2.378) (277.775) (77.181) (14.428) (4.905) (3.122) (5.074) (2.171) - (387.034)
Adições - (217) (38.347) (31.057) (772) (104) (74) (284) (76) - (70.931)
Adições IFRS 16 - - - - - (217) - - (489) - (706)
Baixas IFRS - - - - - 7 - 142 - - 149
Baixas - - 55.958 - 13 - - 100 569 - 56.641
Saldo em 31/12/2021 - (2.595) (260.163) (108.238) (15.187) (5.219) (3.196) (5.116) (2.167) - (401.880)
Saldo líquido:
31/12/2019 201 3.041 185.500 73.707 4.131 1.063 401 697 1.254 559 270.556
31/12/2020 418 2.958 158.641 103.008 4.131 1.337 315 835 905 1866 274.413
31/12/2021 418 2.909 121.861 128.391 4.027 1.052 241 569 265 4.173 263.906
(a) Esses valores são amortizados durante o prazo dos contratos.

(R$48.840- 2020), sendo R$7.865 (R$7.366- 2020) referentes a processos trabalhistas 
e R$40.489 (R$41.473 em 2020) referentes a processos cíveis e fiscais.
17. Imposto de Renda e Contribuição Social. Conciliação de impostos entre as taxas 
efetivas dos exercícios findos em 31/12/2021 e 2020:

31/12/2021 31/12/2020
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social 74.542 124.387
Imposto de renda e contribuição social à alíquota de 34% (25.345) (42.292)

Diferenças permanentes sobre adições -
 Despesas não dedutíveis (816) (1.530)

Compensação de prejuízos fiscais 11.416 10.148
Outros efeitos (12.678) 17.501
Despesa de imposto de renda e contribuição social
 para o exercício (27.422) (16.173)

Despesa corrente (27.422) (16.173)
Despesa diferida - -

Total (27.422) (16.173)
Em 31/12/2021, a Empresa possui prejuízos fiscais e bases negativas no valor de R$ 
282.840 (R$316.497 - 2020) que podem ser compensados contra o lucro real futuro, 
sem data de vencimento. A Empresa não registrou imposto diferido ativo. 
18. Receita Diferida. A receita diferida é registrada durante a fase de instalação do 
equipamento industrial, chamada de fase de comissionamento e amortizada durante 
o prazo dos contratos de serviços com a Petrobras. 

31/12/2021 31/12/2020
Saldo inicial 152.160 177.935
Amortização (41.954) (25.775)
Saldo final 110.205 152.160

31/12/2021 31/12/2020
Parcela circulante 25.292 26.461
Parcela não circulante 84.913 125.699

110.205 152.160
19. Patrimônio Líquido. Capital social. Em 31/12/2021, o capital social da Empresa 
é de R$ 84.714, representado por 84.714 quotas ao valor nominal de R$1,00 cada, 
distribuídas como segue:

Capital social Quotas %
Universal Compression International Holdings 84.713 84.713 99,9999
UCO Compression Holding 1 1 0,0001

84.714 84.714 100
Durante o exercício de 2021, ocorreu a distribuição de dividendos no valor de R$ 
60.500.000,00
20. Receita Líquida de Vendas ou Prestação de Serviços 31/12/2021 31/12/2020
Receita de serviços de compressão de gás 294.779 267.704
Receita de serviços de manutenção 25.811 24.916
Total receitas 320.590 292.619
Impostos sobre as receitas (PIS, COFINS, ISS e outros) (44.972) (41.975)
Total 275.618 250.644
21. Resultado Financeiro 31/12/2021 31/12/2020
Receita de juros 934 1.997
Despesa de juros (1.162) (1.158)
Variações cambiais sobre saldos com partes relacionadas (8.252) 14.871
Outros (1.178) (2.028)
Total (9.658) 13.682

13. Fornecedores 31/12/2021 31/12/2020
Fornecedores diversos
 (Opex, Capex, Serviços e Mercadorias) 4.925 8.028
Total 4.925 8.028
O saldo de Fornecedores inclui serviços externos e custos relacionados à operação e 
manutenção regular das plantas de compressão e Tratamento de gás, além dos servi-
ços e/ou produtos contratados de terceiros para todas as unidades.
14. Impostos e Contribuições a Pagar 31/12/2021 31/12/2020
IRPJ 19.138 16.963
CSLL 7.003 6.262
ISS 3.428 4.686
PIS 817 1.187
COFINS 3.775 5.481
CIDE 93 176
IRRF sobre operações intercompanhias 20.891 17.204
Total 55.145 51.959
15. Provisões 

Movimentações nas provisões

Custos de 
desativa-

ção (a)

Comis-
sões a 
pagar Outros

Reestru-
turação 
AMS (b) Total

Saldo em 31/12/2019 33.209 4.845 4.640 5.320 48.014
Adições, líquidas de reversões 136 (4.844) (1.704) (406) (6.818)
Saldo em 31/12/2020 33.345 1 2.936 4.914 41.196
Adições, líquidas de reversões 9.079 (1) 449 (4.914) 4.613
Saldo em 31/12/2021 42.424 - 3.385 - 45.809

31/12/2021 31/12/2020
Parcela circulante 28.526 6.304
Parcela não circulante 17.283 34.892

45.809 41.196
(a) Provisão para desativação de estações de compressão e tratamento de gás. A pro-
visão para desativação corresponde a estimativa de custos futuros de desativação de 
projetos em andamento ajustados a valor presente. (b) Devido a desativação dos ser-
viços de AMS, efetuamos a provisão para reestruturação com encerramento da ope-
ração no exercício de 2021. 
16. Provisão para Riscos Trabalhistas e Cíveis - Contingências. A Empresa reconhece 
uma provisão para cobrir perdas prováveis, com base na opinião dos seus assessores 
jurídicos. Em 31/12/2021, os saldos de provisões com prognóstico de perda provável
representam os seguintes valores: 31/12/2021 31/12/2020
Processos trabalhistas 3.612 3.741
Processos cíveis 1.195 1.167
Processos tributários 1.677 1.609
Total 6.483 6.517
Saldo em 31/12/2019 6.107
Adições (reversões), liquídas 410
Saldo em 31/12/2020 6.517
Adições (reversões), liquídas (34)
Saldo em 31/12/2021 6.483
Os processos trabalhistas provisionados, no montante de R$3.612 (R$3.741 em 2020), 
referem-se principalmente a equiparação salarial, horas extras e seus corresponden-
tes encargos e outras demandas. Em 31/12/2021, a Empresa figurava como parte pas-
siva em processos cujo o risco de perda possível totaliza aproximadamente R$48.355 
22. Custo dos Serviços e Despesas Gerais e Administrativas por Natureza

31/12/2021 31/12/2020
Custo dos 

serviços
Despesas gerais e 

administrativas
Outras receitas 

operacionais Total
Custo dos 

serviços
Despesas gerais e 

administrativas
Outras receitas 

operacionais Total
Depreciação e amortização (71.333) - - (71.333) (57.716) - - (57.716)
Custo de desmobilização (3.790) - - (3.790) (2.130) - - (2.130)
Materiais e ferramentas (26.752) - - (26.752) (20.178) - - (20.178)
Pessoal (34.780) (11.883) - (46.663) (53.783) (14.018) - (67.801)
Serviços terceirizados (8.458) (1.613) - (10.071) (7.144) (1.318) - (8.462)
Serviços públicos e aluguéis (21.048) - - (21.048) (16.997) - - (16.997)
Resultado na venda de imobilizado, líquido - - 199 199 - - 37.458 37.458
Viagens e eventos corporativos (6.159) (229) - (6.388) (5.351) (249) - (5.600)
Despesas de impostos - - - - - - - -
Tecnologia da informação 551 (873) - (322) 521 (610) - (89)
Custos legais (0) (759) - (759) (0) (750) - (750)
Despesas com comunicação (870) - (870) (770) - (770)
Seguros (315) (170) - (485) (267) (143) - (410)
Despesas com veículos (448) 100 - (348) 47 106 - 153
Despesas de escritório 44 (1.177) - (1.133) 417 (1.114) - (697)
Treinamento (144) (47) - (191) (188) (115) - (303)
Outros (2.498) (85) 1.119 (1.464) (5.849) (108) 10.309 4.352
Total (175.999) (16.737) 1.318 (191.418) (169.389) (18.318) 47.767 (139.940)

23. Instrumentos Financeiros. O uso de instrumentos financeiros pela Empresa está 
limitado ao caixa e bancos, contas a receber, valores a receber de partes relacionadas, 
depósitos judiciais, fornecedores e valores a pagar a partes relacionadas. Todos esses 
instrumentos financeiros são registrados no balanço patrimonial. 23.1. Instrumentos 
financeiros. O valor contábil dos instrumentos financeiros com terceiros, quando com-
parado aos valores que poderiam ser obtidos em uma transação que ocorra em um 

mercado ativo ou, na ausência de um mercado ativo, com o valor presente ajustado 
com base na taxa de juros em vigor no mercado, se aproxima substancialmente dos 
seus valores justos. Com relação aos saldos com partes relacionadas, esses saldos fo-
ram executados com base em condições negociadas entre as partes, conforme men-
cionado na nota explicativa nº 6. Principais ativos e passivos financeiros:
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Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda.
CNPJ/MF nº 02.805.820/0032-82

2021 2020
Ativos financeiros - custo amortizado:

Caixa e equivalentes de caixa 5.833 5.487
Contas a receber 27.553 52.704
Desmobilizações a faturar 30.378 19.159
Partes relacionadas 22.562 26.350
Depósitos j udiciais 18.505 18.597

Passivos financeiros - custo amortizado:
Fornecedores 4.925 8.028
Partes relacionadas 125.682 107.092

23.2. Fatores de risco que podem afetar os negócios da Empresa. a) Risco de câmbio. 
Risco de flutuação do valor justo dos fluxos de caixa futuros de um instrumento finan-
ceiro devido a variações nas taxas de câmbio. A exposição da Empresa ao risco de flutu-
ações nas taxas de câmbio refere-se principalmente aos saldos de passivos com partes 
relacionadas no exterior (ver nota explicativa nº 6). A tabela a seguir mostra a sensibili-
dade da administração a uma desvalorização de 10% do real em comparação ao dólar. 

O teste de sensibilidade inclui apenas os saldos de fornecedores e empréstimos de 
partes relacionadas registrados como instrumentos financeiros - passivos financeiros.

Exposição cambial 
líquida em R$ 

31/12/2021

Exposição cambial 
líquida em R$ 

31/12/2020 Perda
Aumento na taxa de câmbio - US$ - 10% 103.120 80.742 10.312
Risco de taxa de juros. Risco de flutuação do valor justo dos fluxos de caixa futuros de um 
instrumento financeiro devido a variações nas taxas de juros de mercado. A exposição 
da Empresa ao risco de variações nas taxas de juros de mercado é quase zero no Brasil. A 
principal dívida se refere aos empréstimos e valores a pagar a partes relacionadas no ex-
terior. Os empréstimos de partes relacionadas estão sujeitos a taxas de juros pré-fixadas. 
b) Risco de preço - efeitos inflacionários. Risco de flutuação do valor justo dos fluxos de 
caixa futuros de um instrumento financeiro devido a variações nos índices de inflação 
no Brasil. Os contratos com a Petrobras, estão sujeitos a ajustes de inflação anuais com 
base em uma cesta de índices de inflação. Dependendo de como os preços dos serviços 
a serem prestados nos termos dos contratos com a Petrobras (licitação) são determina-

dos com relação aos custos desses serviços que podem variar devido a diversos índices 
de inflação, esses índices podem impactar o valor justo dos fluxos de caixa. c) Risco de 
crédito. Risco de prejuízos financeiros resultantes da falha da contraparte em cumprir 
suas obrigações contratuais. A maior parte das operações da Empresa está concentrada 
em contratos de longo prazo (em média, dois a cinco anos) com a Petrobras. Existe risco 
de concentração de contas a receber com este cliente. d) Risco de liquidez. A principal 
obrigação com relação aos instrumentos financeiros está relacionada às partes relacio-
nadas (nota explicativa nº 6). A responsabilidade final pela gestão do risco de liquidez é 
da administração e dos quotistas controladores no exterior. Os acionistas controladores 
financiam as operações no Brasil, monitorando continuamente os fluxos de caixa estima-
dos e reais e comparando os vencimentos dos ativos e passivos financeiros. 
24. Arrendamentos com Partes Relacionadas. Os arrendamentos se referem ao 
aluguel de compressores da Empresa EESLP para subarrendamento e prestação de 
serviços de compressão de gás. Os contratos de arrendamento operacional para com-
pressores têm duração de 3 a 7 anos. Os valores dos compromissos já assumidos para 
os próximos anos são:

Anos

Compromissos  
mínimos  

futuros  
31/12/2021

Compromissos  
mínimos  

futuros  
31/12/2020

2022 9.676 12.617
2023 9.385 11.484
2024 9.385 10.292
2025 até 2027 22.390 23.592
Total 50.837 57.985
25. Aprovação das Demonstrações Financeiras. As demonstrações financeiras foram 
aprovadas para divulgação pela Administração em 31/03/2022.

Juan Arango - Diretor-Presidente - CPF 053.842.387-04
Carlo Fratin - Diretor - CPF 265.657.538-90

Rogério B. Salgueiro - Controller - CPF 135.265.428-80
Andre dos Santos Luz - Contador – CRC: 1SP-227659-O9

Relatório do auditor independente sobre as demonstrações financeiras
Aos Administradores e Quotistas 
Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda. 
Opinião. Examinamos as demonstrações financeiras da Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda. (“Empresa”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 
2021 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem 
como as correspondentes notas explicativas, incluindo as principais 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 Exterran Serviços de Óleo e Gás Ltda. em 31 
de dezembro de 2021, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. 
Base para opinião. Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais 
normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada “Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras”. Somos independentes em relação à 
Empresa, 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 conforme essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações financeiras. A administração da Empresa é responsável pela elaboração e adequada apresenta-
ção 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 livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações financeiras, a 
administração é responsável pela avaliação da capacidade de a Empresa 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 Empresa ou cessar suas operações, 
ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança da Empresa são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações financeiras. 
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 razo-

ável 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 de 
uma auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo 
da auditoria. Além disso: • Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras,independentemente se causada por fraude ou erro, 
planejamos e executamos procedimentos de auditoriaem resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente parafundamentar nossa 
opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior doque 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 expressarmosopinião sobre a eficácia dos controles internos da Empresa. • Avaliamos a 
adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis erespectivas divulgações feitas pela administração. • Concluímos sobre a adequação 
do uso, pela administração, da base contábil de continuidadeoperacional e, com base nas evidências de auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação aeventos ou 
condições que possam levantar dúvida significativa em relação à capacidade decontinuidade operacional da Empresa. Se concluirmos que existe incerteza relevante, devemos 
chamaratenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas divulgações nas demonstrações financeirasou incluir modificação em nossa opinião, se as divulgações 
forem inadequadas. Nossas conclusõesestão fundamentadas nas evidências de auditoria obtidas até a data de nosso relatório.Todavia, eventos ou condições futuras podem 
levar a Empresa a não mais se manter emcontinuidade operacional. • Avaliamos a apresentação geral, a estrutura e o conteúdo das demonstrações financeiras, inclusive asdi-
vulgações e se essas demonstrações financeiras representam as correspondentes transações e oseventos de maneira compatível com o objetivo de apresentação adequada. 
Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito, entre outros aspectos, do alcance e da época dos trabalhos de auditoria planejados e das constatações 
significativas de auditoria, inclusive as deficiências significativas nos controles internos que, eventualmente, tenham sido identificadas durante nossos trabalhos. 

São Paulo, 31 de março de 2022
PricewaterhouseCoopers - Auditores Independentes Ltda. - CRC 2SP000160/O-5

Rodrigo Lobenwein Marcatti - Contador - CRC 1MG091301/O-2
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