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Passivo e patrimônio líquido 2020 2019
Circulante

Fornecedores (Nota 13) 4.953 4.203
Obrigações trabalhistas 582 524
Tributos a recolher (Nota 14) 453 502
Transações com partes relacionadas (Nota 8) 169 5.648

6.157 10.877
Não circulante

Credores diversos 48 27
Provisão para contingências (Nota 15) 415 271

  463 298
Total do passivo 6.620 11.175
Patrimônio líquido (Nota 16)

Capital social 90.249 90.249
Prejuízos acumulados (46.999) (10.391)

Total do patrimônio líquido 43.250 79.858
Total do passivo e patrimônio líquido 49.870 91.033

 2020 2019
Receita líquida (Nota 17) 35.417 42.105
Custo dos serviços prestados (Nota 18) (20.506) (26.329)

Lucro bruto 14.911 15.776
Despesas com vendas, gerais e administrativas (Nota 19) (20.761) (19.195)
Outras receitas e despesas (Nota 20) (30.390) 1.689

 (51.151) (17.506)
Prejuízo operacional (36.240) (1.730)

Receitas financeiras 446 520
Despesas financeiras (814) (399)

Resultado financeiro, líquido (Nota 21) (368) 121
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (36.608) (1.609)

Imposto de renda e contribuição social do exercício 
(Nota 14) - (363)

Prejuízo do exercício (36.608) (1.972)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
Prejuízo do exercício (36.608) (1.972)
Total do resultado abrangente do exercício (36.608) (1.972)
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

 Capital social Prejuízos acumulados Total
Em 31 de dezembro de 2018 90.249 (8.419) 81.830

Prejuízo do exercício - (1.972) (1.972)
Em 31 de dezembro de 2019 90.249 (10.391) 79.858

Prejuízo do exercício - (36.608) (36.608)
Em 31 de dezembro de 2020 90.249 (46.999) 43.250

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

2020 2019
Fluxos de caixa das atividades operacionais
Prejuízo antes do imposto de renda e da contribuição social (36.608) (1.609)
Ajustes

Depreciação e amortização 5.931 9.250
Provisão para perda de créditos esperadas 2.173 2.667
Provisão para contingência 144 220
Resultado na baixa do imobilizado (373) (1.784)
Baixa líquida do ativo imobilizado sem venda 19.521 -
Provisão para perda por desvalorização de ativo (impairment) 10.646 -

1.434 8.744
Variações nos ativos e passivos:

Contas a receber de clientes 4.500 (2.717)
Tributos a recuperar (94) 552
Outros ativos 529 222
Demais contas e despesas a pagar 21 -
Fornecedores 750 284
Obrigações trabalhistas 58 50
Tributos a recolher (49) (136)
Partes relacionadas (5.399) 4.240

Caixa gerado pelas operações 1.750 11.239
Imposto de renda e contribuição social pagos - (363)

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais 1.750 10.876
Fluxo de caixa das atividades de investimentos

Aquisição de imobilizado (2.880) (2.092)
Aquisição de intangível (3.493) (4.024)
Venda de imobilizado 456 3.867

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimento (5.917) (2.249)
Aumento (redução) líquido de caixa e equivalente de caixa (4.167) 8.627
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício 16.339 7.712
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício 12.172 16.339
As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

BALANÇO PATRIMONIAL EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

INFORME ANUAL 2020 * EMPRESA NÃO REGULADA DO GRUPO NATURGY NO BRASIL

Ativo 2020 2019
Circulante

Caixa e equivalentes de caixa (Nota 6) 12.172 16.339
Contas a receber de clientes (Nota 7) 4.413 9.156
Transações com partes relacionadas (Nota 8) 88 168
Tributos a recuperar (Nota 11) 219 504
Outros ativos 181 353

   17.073 27.919
Não circulante

Contas e receber de clientes (Nota 7) 3.024 4.954
Adiantamento a fornecedores 1.765 1.956
Tributos a recuperar (Nota 11) 1.778 1.399
Depósitos judiciais 86 252

6.653 8.561
Investimentos 1 1
Intangível (Nota 12) 7.363 5.082
Imobilizado (Nota 12) 18.780 50.869

  26.144 55.952
Total do ativo 49.870 91.033

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019  

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA 
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE
EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019

(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES NO PATRIMÔNIO LÍQUIDO EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 E 2019
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2020 
(Valores expressos em milhares de reais, exceto quando indicado de outra forma)

1. Informações gerais
A Gás Natural Serviços (“GNS” ou a “Companhia”) localiza-se na cidade 
do Rio de Janeiro e integra o grupo espanhol Naturgy Energy Group 
(“Grupo”), cuja sede está provisoriamente em Madri - Espanha. É uma 
sociedade anônima de capital fechado, constituída em 27 de novembro 
de 2000 e tem como principais atividades a compressão de gás natural 
veicular em postos de combustíveis, climatização de ambientes, 
comercialização de produtos e serviços a clientes residenciais e 
comerciais do Grupo no país.
Em linha com seus objetivos estratégicos de expansão, aliado a 
oportunidades de mercado decorrentes da atual situação energética do 
país, a Companhia vem ampliando nos últimos anos seus negócios no 
segmento de geração elétrica, cogeração e iluminações LED.
A emissão dessas demonstrações financeiras foi autorizada pela 
Administração da Companhia em 24 de fevereiro 2022.

1.1. Impactos da COVID-19
Com a declaração da Organização Mundial da Saúde (“OMS”) 
classificando o surto da COVID-19 como uma pandemia, os Governos 
Federais, Estaduais e Municipais foram compelidos a adotar medidas 
mais rígidas para conter o avanço do vírus. A principal medida adotada 
consiste no isolamento social, acarretando impactos nas atividades 
econômicas, causando incertezas e reduzindo a necessidade energética 
do Brasil, podendo impactar as atividades no mercado varejo.
Sob o aspecto econômico, as entidades governamentais vêm 

implementando diversas medidas de auxílio econômico e financeiro, tais 
como o diferimento do recolhimento de alguns impostos, isenção de IOF 
para empréstimos e financiamentos pelo prazo de 90 dias, prorrogação 
de prazos para entrega de obrigações acessórias, entre outras.
Diante de tal cenário, a Companhia revisou suas análises e projeções, 
de forma a identificar possíveis impactos da Covid-19 para o período de 
doze meses findo em 31 de dezembro de 2020, incluindo, mas não se 
limitando à: i) suspensão temporária de contratos, ii) restrição acentuada 
na comercialização de novos projetos/contratos; e iii) fluxo de caixa no 
curto e médio prazo.
A Administração entende que as medidas adotadas garantem 
a continuidade da operação, permitindo à Companhia manter o 
compromisso de fornecer seus produtos e serviços de forma segura e 
contínua a todos, com qualidade de atendimento e preservando a saúde 
de colaboradores e clientes.
Dentre as medidas adotadas pela Companhia, podemos destacar:
Criação do Comitê de Crise
A Companhia instituiu o Comitê de Crise COVID-19, que se reúne 
diariamente tendo em sua composição a integralidade do seu quadro 
diretivo. A proposta do Comitê é acompanhar em tempo real os principais 
indicadores (qualitativo e quantitativo) da Companhia possibilitando, se 
necessária, uma reformulação nas medidas adotadas.
Conexão Saúde
Desde o dia 16 de março, a Companhia iniciou, gradativamente, um 

1) Desafio no enfrentamento da maior pandemia do século
No mês de março de 2020 o país foi surpreendido pela confirmação dos 
primeiros casos de Covid-19. Os meses que se seguiram foram impactados 
de forma severa pela crise econômica e sanitária, de proporções mundiais, 
causada pela maior pandemia do século.
Diante desse cenário, as empresas controladas pelo Grupo Naturgy no 
Brasil adotaram diversas medidas tanto para a proteção de colaboradores, 
como para apoiar no combate ao avanço da doença, além de garantir a 
continuidade da prestação dos serviços aos seus clientes, mantendo a 
qualidade e segurança.
As distribuidoras de gás controladas pela Naturgy, no Rio de Janeiro e em 
São Paulo, notificaram os governos dos respectivos estados e as respectivas 
agências reguladoras estaduais de que o enfrentamento à Covid-19 é um 
evento de força maior, conforme os contratos de concessão de distribuição 
de gás natural, e seguiram em permanente contato com as autoridades 
públicas estaduais para apoiar os clientes e a sociedade.
As principais ações adotadas ao longo do ano, visando minimizar ao máximo 
os impactos e riscos trazidos pela pandemia, foram:
Ações solidárias. Em parceria com a Federação das Indústrias do Estado 
do Rio de Janeiro (Firjan), foi realizada uma campanha com os funcionários 
das distribuidoras, visando à arrecadação de fundos para serem utilizados na 
compra e distribuição de mais de 109 mil itens de EPIs para hospitais públicos.
Doação de 32 respiradores para hospitais públicos no Rio de Janeiro e São 
Paulo. Além disso, as distribuidoras doaram gás natural para 04 hospitais 
que recebem vítimas do Coronavírus. A Global Power Generation (GPG), 
empresa de energias renováveis do Grupo Naturgy no Brasil, colaborou para 
a criação de um novo leito para o atendimento de pacientes de Covid-19 na 
Maternidade Municipal Mãe Elisa, em São João do Piauí. A unidade tem 
todos os meios necessários para cuidar de doentes graves, como ventilador 
mecânico, desfibrilador, monitor, entre outros.
Serviços essenciais sem interrupção. As áreas operacionais, que atuam no 
monitoramento de toda a rede de gás canalizado, e as equipes técnicas de 
atendimento continuaram trabalhando 24 horas por dia. Adotaram cuidados 
redobrados de higiene e planos de contingência. A estrutura de fornecimento 
de GNV aos postos seguiu normalmente, mesmo durante o período de crise.
Suspensão de cortes de fornecimento para residências, pequenos comércios, 
MEIs, e serviços médico-hospitalares. Seguindo orientações dos governos 
dos estados do Rio e São Paulo, em caráter excepcional, foi suspenso o 
corte por inadimplência, durante o período de crise. A suspensão não se 
aplicou aos casos de emergência, como escapamento, pela necessidade de 
garantir a segurança da prestação do serviço. O pagamento de faturas em 
atraso, no período de crise, pôde ser negociado para pagamento em até 12 
vezes, através de campanha de parcelamento de dívidas. A solicitação do 
parcelamento é facilitada através do site.
Pagamento exclusivamente pelo volume de gás consumido pelas 
indústrias. No Rio de Janeiro, em acordo com a Petrobras e a Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico, Energia e Relações Internacionais do Rio de 
Janeiro, a empresa garantiu a flexibilização dos contratos de compra de gás 
natural. A medida permitiu que as indústrias pagassem somente pelo gás 
consumido e não pelos volumes previstos em contrato. Também não houve 
cobrança de penalidades contratuais decorrentes da redução da demanda 
provocada pela Covid-19. Em São Paulo, as indústrias comprovadamente 
afetadas pela crise tiveram o consumo mínimo obrigatório (take or pay) 
suspenso até 31 de maio de 2020. A decisão foi tomada em acordo com 
a Agência Reguladora de Saneamento e Energia do estado de São Paulo 
(Arsesp) e a Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima).
Segurança para os clientes. O atendimento presencial nas agências físicas 
e móveis foi suspenso durante o período de crise e retomado gradualmente 
conforme os planos de retorno das atividades econômicas definidos pelos 
governos dos estados do RJ e SP, adotando-se medidas de segurança 
sanitária, agendamento e horário reduzido. Os serviços aos clientes também 
são acessíveis através da internet, no canal Minha Naturgy, no link www.
minhanaturgy.com.br e também podem ser feitos contatos através das 
redes sociais: Facebook https://m.facebook.com/naturgybrasil, Instagram 
https://www.instagram.com/naturgybrasil e Twitter https://twitter.com./
naturgybrasil. As emergências continuaram sendo atendidas pelo 0800-024-
0197. Adicionalmente, teve início uma campanha para incentivo à adesão 
ao débito automático e à fatura online. Também foi possibilitada a leitura 
facilitada do consumo de gás, através da qual o próprio cliente pode enviar 
para a companhia a leitura do medidor de gás visando a emissão da conta.
Conexão saúde - apoio aos colaboradores. No dia 16 de março de 2020 
a empresa iniciou gradativamente o regime de home office para todos 
os colaboradores que realizam atividades passíveis dessa adaptação, 
iniciando pelos de maior vulnerabilidade: maiores de 60 anos, gestantes ou 
portadores de doenças crônicas. Desde o dia 23 de março de 2020, 94% 
dos funcionários já trabalhavam neste regime, excluídos apenas aqueles 
que realizam atividades em que isso não é possível. Viagens e reuniões 
presenciais foram suspensas.
Apoio psicológico. A companhia disponibilizou um canal gratuito (0800), 
de atendimento 24 horas, todos os dias da semana, para apoio à saúde 
emocional dos colaboradores, estagiários, jovens aprendizes e seus pais e 
dependentes (filhos e cônjuges). O atendimento é feito por uma equipe de 
psicólogos e assistentes sociais da empresa parceira Social Consultoria. As 
ligações são sigilosas.
Campanha de vacinação contra a gripe. Todos os colaboradores foram 
convidados a participarem da campanha de vacinação contra a gripe, em 
esquema de drive thru, na sede operativa da distribuidora no Rio de Janeiro, 
nas cidades de Petrópolis, Resende, Macaé, Campos e Volta Redonda, 
além de Votorantim, em São Paulo. Foram vacinados 475 colaboradores.
Live semanal com profissionais especializados. Também foram realizadas 
transmissões semanais, ao vivo, pelo YouTube, com profissionais 
especializados em psiquiatria. Foram abordados temas como “Preservando 
a saúde mental” e “Home Office seguro e saudável”, com dicas de questões 
ergonômicas e adoção de hábitos saudáveis.
2) Cenário Macroeconômico e Energético
O ano de 2020 iniciou com atmosfera positiva, motivada pela expectativa 
de recuperação econômica, fundamentada na conclusão da reforma 
previdenciária em 2019 e no andamento da reforma tributária. Contudo, 
já no final do primeiro trimestre, o reconhecimento da pandemia causada 

pelo Coronavírus e as medidas adotadas para a contenção do contágio 
da doença mudaram os rumos da economia e gestão da saúde, não só no 
Brasil, mas em todo o mundo.
O cenário mudou drasticamente para um clima de incertezas, trazidas 
pelo desconhecimento da doença, seus efeitos e forma de tratamento. A 
busca por uma vacina tornou-se urgente. Os perfis de consumo, de trabalho 
e de prestação de serviço foram adaptados ao necessário isolamento 
social adotado para frear o avanço da doença e impedir o colapso dos 
hospitais. Somente após cerca de 8 a 10 meses as atividades econômicas, 
especialmente comércio e serviços, tiveram retorno gradativo com a 
reabertura dos estabelecimentos, determinada por planos definidos pelos 
governos estaduais.
Com a consequente desaceleração da economia, a bolsa de valores 
atravessou 2020 numa verdadeira montanha-russa. Em março, o Ibovespa 
despencou sofrendo uma desvalorização de cerca de 45%, chegando a cerca 
de 60 mil pontos. Nos meses seguintes, após pacote de medidas adotadas 
pelo Governo Federal, incluindo benefícios sociais, o Ibovespa apresentou 
recuperação, voltando a cair entre agosto e outubro. A recuperação só veio 
em novembro, mas com força total, especialmente após as notícias sobre a 
avanço do desenvolvimento de vacinas e eleição de Joe Biden à presidência 
dos Estados Unidos. Em meados de dezembro, o índice já havia retornado 
aos patamares pré-crise (média de 115 mil pontos) recuperando todas as 
perdas do ano. O Ibovespa fechou 2020 em 119.017 pontos. A valorização 
no ano foi de 2,92%.
O Produto Interno Bruto – PIB sofreu uma retração de - 4,1% em 2020, 
após ter apresentado aumento de 1,1% em 2019. Essa redução em 2020 
ficou um pouco abaixo da expectativa do Governo (- 4,7%) e contrariou a 
expectativa do mercado financeiro (- 6,1%), diante da crise econômica e 
sanitária causada pela Covid-19.
A taxa média anual de desemprego, por sua vez, subiu de 11,9%, em 2019, 
para 13,5%, em 2020, obviamente impactada pelas medidas de isolamento 
necessárias, adotadas no decorrer da pandemia. Assim, os setores mais afetados 
foram os de serviços e comércio, com o fechamento de estabelecimentos e até 
o encerramento de atividades que não conseguiram se manter.
A taxa básica de juros SELIC fechou o ano de 2020 em 2,00%, atingindo mais 
uma nova mínima histórica. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor 
Amplo (IPCA), índice oficial que mede a inflação no país, teve um aumento 
de 4,31%, em 2019 para 4,52%. Superou o centro da meta (4,0%) do 
Governo, contudo ficou dentro do limite previsto pelo Conselho Monetário 
Nacional (entre 2,5% e 5,5%).
O dólar acumulou alta de 29,33% em 2020 fechando o ano cotado a  
R$ 5,1967. A queda da taxa SELIC, os impactos da pandemia pela 
Covid-19 na atividade econômica, inclusive com redução de investimentos 
estrangeiros, além das dificuldades de articulação política entre os poderes 
Executivo e Legislativo, foram fatores que impactaram a cotação da moeda.
No setor de óleo e gás, a produção total de petróleo no país - conforme 
o Boletim da Produção de Petróleo e Gás Natural, emitido pela Agência 
Nacional do Petróleo (ANP) - foi de 2,94 MMbbl/d (milhões de barris por 
dia), resultando num aumento de 5,55% em relação à produção de 2019. A 
produção de gás natural, alcançou uma média de 127 MMm3/d (milhões de 
m3 por dia), registrando um crescimento de 4,1% frente ao ano anterior. A 
produção total acumulada de petróleo foi 1,073 bilhão de barris de petróleo 
e 46,5 bilhões de metros cúbicos de gás natural, totalizando uma produção 
de 1,365 bilhão de barris de óleo equivalente. A maior parte da produção 
foi proveniente dos campos do pré-sal que representa em média 68,6% da 
produção nacional, em barris de óleo equivalente. Já a produção do pós-
sal e a terrestre representam em média 25,4% e 6%, respectivamente, do 
total produzido no país também em barris de óleo equivalente. Em 2020, o 
Estado do Rio de Janeiro ampliou a sua participação na produção nacional 
de petróleo em 9,1 pontos percentuais em relação à 2019.
De acordo com a Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás 
Canalizado (Abegás), o volume médio total de gás natural consumido no 
país em 2020 foi -8,66%, inferior ao volume consumido em 2019. A média 
de consumo no país foi de 59,030 milhões de m3/dia, frente a 64,626 milhões 
de m3/dia, em 2019. O consumo do mercado convencional (indústria, GNV, 
residencial e comercial), foi impactado pela pandemia em todos os segmentos, 
exceto no residencial, chegando a um total de 32,82 milhões de m³/dia em 
2020. Assim ficou -9,84% abaixo dos 36,40 milhões de m³/dia consumidos 
em 2019. Na variação por segmento, observa-se uma redução do consumo 
de gás em -8,45% pela indústria; -17,7% no GNV; um aumento de +9,55% 
de consumo pelas residências e uma redução significativa de -25,84% no 
mercado comercial. Já o consumo das termelétricas sofreu uma redução de 
6,31% frente a 2019, somando um total de 22,39 milhões de m³/dia em 2020.
3) Missão, Visão e Valores
A Missão da Companhia é atender às necessidades energéticas da 
sociedade, proporcionando aos nossos clientes serviços e produtos 
de qualidade respeitosos com o meio ambiente, aos nossos acionistas 
uma rentabilidade crescente e sustentável e aos nossos empregados a 
possibilidade de desenvolver suas competências profissionais.
A Visão é ser um grupo energético e de serviços líder e em contínuo 
crescimento, com presença multinacional, que se distingue por proporcionar 
uma qualidade de serviço excelente aos seus clientes, uma rentabilidade 
sustentável aos seus acionistas, uma ampliação das oportunidades de 
desenvolvimento profissional e pessoal aos nossos empregados e uma 
contribuição positiva à sociedade, atuando com um compromisso de 
cidadania global.
Os Valores que guiam a forma de agir da Companhia são:
• Orientação ao cliente: Dedicamos os nossos esforços a conhecer e sa-

tisfazer as necessidades de nossos clientes. Queremos proporcionar-lhes 
um serviço excelente e ser capazes de dar-lhes uma resposta imediata 
e eficaz.

• Compromisso com os resultados: Elaboramos planos, fixamos ob-
jetivos coletivos e individuais e tomamos decisões em função de seu 
impacto na consecução dos objetivos de nossa Visão, assegurando o 
cumprimento dos compromissos adquiridos.

• Sustentabilidade: Desenvolvemos nossos negócios com um horizonte 
estratégico que transcende os interesses econômicos imediatos, con-
tribuindo para o desenvolvimento econômico, meio ambiental e social, 
tanto a curto como a longo prazo.

• Interesse pelas pessoas: Promovemos um entorno de trabalho respei-
toso com os nossos empregados, colaborando para sua formação e de-
senvolvimento profissional. Propiciamos a diversidade de opiniões, pers-
pectivas, culturas, idades e gêneros no seio de nossas organizações.

• Responsabilidade Social: Aceitamos nossa responsabilidade social 
corporativa, proporcionando à sociedade nossos conhecimentos, capa-
cidade de gestão e criatividade. Dedicamos parte dos nossos lucros à 
ação social, mantendo o diálogo permanente com a sociedade para co-
nhecer suas necessidades e conseguir sua satisfação, de tal forma que 
incremente a credibilidade e o prestígio do nosso grupo.

• Integridade: Todas as pessoas do grupo devem se comportar com ho-
nestidade, retidão, dignidade e ética, contribuindo assim para o aumento 
da confiança da sociedade na nossa empresa. A Direção do grupo agirá 
com transparência e responsabilidade ante todas as partes interessadas.

4) Relatório Anual da Gás Natural Serviços S.A. (nome fantasia  
     Naturgy Soluções)
A Gás Natural Serviços, com nome fantasia Naturgy Soluções, é a empresa 
do grupo que atua em ambiente não regulado, impulsando assim os 
resultados das empresas do Grupo Naturgy no país.
Suas principais atividades no mercado do varejo são a comercialização de 
planos de assistência domiciliar, venda de equipamentos e serviços técnicos 
avulsos. No mercado terciário, projetos de soluções e eficiência energética, 
como: compressão de gás natural em bases e postos de revenda de 
combustíveis; climatização a gás e elétrica de ambientes; geração e cogeração 
de energia utilizando gás natural como combustível; soluções de aquecimento 
de água de uso sanitário e industrial; sistemas solares fotovoltaicos e 
iluminação LED. Esses serviços e projetos, afins ao fornecimento de gás 
natural, geram mais alternativas e segurança na utilização das instalações e 
equipamentos a gás, promovem fidelização e incremento de consumo. Além 
disso, conforto, praticidade e inovação são conceitos intrínsecos à proposta 
de criação de valor na experiência dos clientes.  
Em 31.12.2020, a empresa alcançou um total de 101.048 clientes 
residenciais em sua carteira. Foram realizadas 23.295 operações (serviços 
de assistência técnica de planos a gás e elétrico) nos clientes residenciais. 
Uma redução de 74% frente a 2019, quando realizou 89.892 operações, 
consequência impactada pela pandemia da Covid-19 que restringiu por 
saúde e segurança de técnicos e clientes os atendimentos presenciais ao 
longo de 2020.
De forma a acelerar a transformação digital da empresa nesse segmento, 
diversificar os canais de comunicação, venda e atendimento dos clientes, 
dar mais eficiência a mobilidade operativa dos serviços técnicos e minimizar 
os impactos das restrições de saúde, foi desenvolvido e implementado 
em setembro de 2020 um novo sistema integrado de gestão, baseado na 
plataforma Salesforce, denominado Apolo20. Esse sistema ainda ampliou 
as alternativas de meio de pagamento aos clientes, com a inclusão das 
modalidades de cartão de crédito e débito.
Por outro lado, a área de soluções e eficiência energética encerrou o 
ano de 2020 com 162 contratos em vigor. Houve a necessidade de um 
ajuste em sua carteira de clientes e projetos, com rescisões de contratos 
por inadimplemento de clientes, impacto da pandemia da Covid-19, entre 
outros motivos, o que gerou uma regularização contábil na base de ativos, 
reduzindo-a em cerca de 19,5 MR$. Adicionalmente, e em função do anterior, 
seguindo as boas práticas contábeis, foi constituído uma provisão para 
perda contábil (impairment contábil) de ativos não financeiros de 10,6MR$.
O EBITDA da empresa recuou de 7,50 MR$ em 2019 para -10,8 MR$ em 2020.
Sumário Financeiro

Conta de Resultados (R$ mil) 2020 2019
Variação 

(R$)
Variação 

(%)
Receita líquida dos serviços 35.417 42.105 -6.688 -15,88%
Lucro bruto 14.911 15.776 -865 -5,48%
Lajida (Ebitda) -10.789 7.520 -18.309 -243,47%
Lucro operacional -36.240 -1.730 -34.510 1.994,80%
Lucro líquido do exercício -36.608 -1.972 -34.636 1.756,39%

Margem Bruta 42,10% 37,47%

LAJIDA 2020 2019
Variação 

(R$)
Variação 

(%)
Lajida (R$ mil) -10.789 7.520 -18.309 -243,47%
Prejuízo líquido do exercício -36.608 -1.972 -34.636 1.756,39%
Resultado Financeiro -368 121 -489 404,13%
Depreciação e amortização 25.451 9.250 16.201 175,15%

Acionistas
Em 31 de dezembro de 2020 o capital social da Naturgy Soluções estava 
representado por 492.767.522 ações todas ordinárias, nominativas e sem 
valor nominal, de propriedade dos seguintes acionistas:

Acionista

Quantidade 
de Ações 

Ordinárias

Percentual  
Capital  

Votante
GAS NATURAL DO BRASIL S/A 100.000 0,02%
Naturgy Distribución Latinoamérica S.A. 492.667.522 99,98%
Total de Ações 492.767.522 100%
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regime de home office para todos os colaboradores que realizam 
atividades passíveis de realização à distância, iniciando pelos de 
maior vulnerabilidade: maiores de 60 anos, gestantes ou portadores 
de doenças crônicas. Desde o dia 23 de março, 94% dos funcionários 
já trabalham em regime de home office, com exceção daqueles que 
realizam atividades em que isso não é possível.
Viagens e reuniões presenciais foram suspensas. Funcionários que 
retornam de viagens nacionais ou internacionais são avaliados pela 
equipe médica da empresa e encaminhados para quarentena em suas 
residências por 14 dias, permanecendo monitorados.
Também foram adquiridas máscaras para os colaboradores que atuam 
em campo e estamos comprando testes de Covid-19 para colaboradores 
e seus familiares.
Campanha de vacinação contra a gripe
Os Colaboradores da Companhia foram convidados a participarem da 
campanha de vacinação contra a gripe que aconteceu em esquema de 
drive-through em nossa sede operativa.
Apoio psicológico
A Companhia lançou um canal gratuito (0800) de apoio à saúde 
emocional que funciona 24 horas, todos os dias da semana. O 
atendimento é feito por uma equipe de psicólogos e assistentes sociais. 
Além de atender colaboradores, estagiários e jovens aprendizes, o 
número telefônico também está disponível para dependentes (filhos e 
cônjuges) e pais. As ligações são sigilosas. A empresa parceira para 
os atendimentos é a Social Consultoria, uma das maiores do país, com 
23 anos de atuação no mercado.
Café Virtual
Buscando compartilhar conhecimento sobre o momento da Companhia 
e as estratégias adotadas por ela, a Companhia promoveu um Café 
Virtual com a Direção com a participação da área de Saúde, no qual os 
colaboradores puderam tirar dúvidas sobre a Covid-19.
Acompanhamento online
Adicionalmente a Companhia vem fazendo um acompanhamento 
semanal da saúde física e mental dos colaboradores por meio de dois 
questionários online que são enviados sempre às segundas-feiras.
Live semanal com profissionais especializados
A Companhia vem realizando, semanalmente, transmissões ao vivo 
pelo YouTube com profissionais especializados em psiquiatria. Já foram 
abordados os temas “Preservando a saúde mental” e “Home Office 
seguro e saudável”, com dicas de questões ergonômicas e adoção de 
hábitos saudáveis.

2. Resumo das principais políticas contábeis
As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas 
demonstrações financeiras estão definidas abaixo. Essas políticas foram 
aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo 
disposição em contrário.

2.1. Base de preparação
As demonstrações financeiras foram elaboradas e estão sendo 
apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, 
incluindo os pronunciamentos emitidos pelo Comitê de Pronunciamentos 
Contábeis (CPCs).
Essas demonstrações evidenciam todas as informações relevantes 
próprias das demonstrações financeiras, e somente elas, as quais estão 
consistentes com as utilizadas pela Administração na sua gestão.
As demonstrações financeiras foram preparadas considerando o custo 
histórico como base de valor, exceto por determinados instrumentos 
financeiros mensurados ao valor justo.
A preparação de demonstrações financeiras requer o uso de certas 
estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento 
por parte da Administração da Companhia no processo de aplicação 
das políticas contábeis. Aquelas áreas que requerem maior nível de 
julgamento e possuem maior complexidade, bem como as áreas nas 
quais premissas e estimativas são significativas para as demonstrações 
financeiras, estão divulgadas na Nota 3.

2.2. Moeda funcional
Os itens incluídos nas demonstrações financeiras são mensurados 
usando a moeda do principal ambiente econômico no qual a Empresa 
atua (“a moeda funcional”). As demonstrações financeiras da Companhia 
estão apresentadas em R$, que é a moeda funcional e, também, a 
moeda de apresentação da Companhia.
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 resultantes da liquidação dessas transações e da 
conversão pelas taxas de câmbio do final do ano, referentes a ativos 
e passivos monetários em moedas estrangeiras, são reconhecidos na 
demonstração do resultado.

2.3. Caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa incluem saldos em contas-correntes 
bancárias e depósitos a curto prazo com alta liquidez e vencimento de 
três meses ou menos, a contar da data de contratação e sujeitos a risco 
insignificante de mudança de valor. Esses saldos são mantidos com a 
finalidade de atender compromissos de caixa de curto prazo e não para 
investimento ou outros fins.

2.4. Instrumentos financeiros
Um instrumento financeiro é um contrato que dá origem a um ativo 
financeiro de uma entidade e a um passivo financeiro ou instrumento 
patrimonial de outra entidade

2.4.1. Ativos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Ativos e passivos financeiros são classificados, no reconhecimento 
inicial, como subsequentemente mensurados ao custo amortizado, ao 
valor justo por meio de outros resultados abrangentes e ao valor justo 
por meio do resultado.
A classificação dos ativos financeiros no reconhecimento inicial depende 
das características dos fluxos de caixa contratuais do ativo financeiro 
e do modelo de negócios da Companhia para a gestão destes ativos 
financeiros. Com exceção das contas a receber de clientes que não 
contenham um componente de financiamento significativo ou para as 
quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático, a Companhia 
inicialmente mensura um ativo financeiro ao seu valor justo acrescido 
dos custos de transação, no caso de um ativo financeiro não mensurado 
ao valor justo por meio do resultado. As contas a receber de clientes que 
não contenham um componente de financiamento significativo ou para as 
quais a Companhia tenha aplicado o expediente prático são mensurados 
pelo preço de transação determinando de acordo com o CPC 47.
Para que um ativo financeiro seja classificado e mensurado pelo custo 
amortizado ou pelo valor justo por meio de outros resultados abrangentes, 
ele precisa gerar fluxos de caixa que sejam “exclusivamente pagamentos 
de principal e de juros” sobre o valor do principal em aberto. Essa 
avaliação é executada em nível de instrumento. Ativos financeiros com 
fluxos de caixa que não sejam exclusivamente pagamentos de principal 
e de juros são classificados e mensurados ao valor justo por meio do 
resultado, independentemente do modelo de negócio adotado.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os ativos financeiros são 
classificados em quatro categorias:
• Ativos financeiros ao custo amortizado (instrumentos de dívida);
• Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados 

abrangentes com reclassificação de ganhos e perdas acumulados 
(instrumentos de dívida);

• Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, sem reclassificação de ganhos e perdas 
acumulados no momento se seu desreconhecimento (instrumentos 
patrimoniais); e

• Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado.
Ativos financeiros mensurados ao custo amortizado (instrumentos de dívida)
Os ativos financeiros ao custo amortizado são subsequentemente 
mensurados usando o método de juros efetivos e estão sujeitos a 
redução ao valor recuperável. Ganhos e perdas são reconhecidos no 
resultado quando o ativo é baixado, modificado ou apresenta redução 
ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio de outros resultados 
abrangentes (instrumentos de dívida)
Para os instrumentos de dívida ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes, a receita de juros, a reavaliação cambial e as 
perdas ou reversões de redução ao valor recuperável são reconhecidas 
na demonstração do resultado e calculadas da mesma maneira que os 
ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado. As alterações 
restantes no valor justo são reconhecidas em outros resultados 
abrangentes. No momento do desreconhecimento, a mudança 
acumulada do valor justo reconhecida em outros resultados abrangentes 
é reclassificada para resultado.
Ativos financeiros designados ao valor justo por meio de outros 
resultados abrangentes (instrumentos patrimoniais)
No reconhecimento inicial, a Companhia pode optar, em caráter 
irrevogável, pela classificação de seus instrumentos patrimoniais 
designados ao valor justo por meio de outros resultados abrangentes 
quando atenderem à definição de patrimônio líquido nos termos do CPC 
39 - Instrumentos Financeiros: Apresentação e não forem mantidos 
para negociação. A classificação é determinada considerando-se cada 
instrumento especificamente.
Ganhos e perdas sobre esses ativos financeiros nunca são reclassificados 
para resultado. Os dividendos são reconhecidos como outras receitas na 
demonstração do resultado quando constituído o direito ao pagamento, 
exceto quando a Companhia se beneficia desses proventos a título de 
recuperação de parte do custo do ativo financeiro, caso em que esses 
ganhos são registrados em outros resultados abrangentes.
Instrumentos patrimoniais designados ao valor justo por meio de 
outros resultados abrangentes não estão sujeitos ao teste de redução 
ao valor recuperável.
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Ativos financeiros ao valor justo por meio do resultado são apresentados 
no balanço patrimonial pelo valor justo, com as variações líquidas do 
valor justo reconhecidas na demonstração do resultado.
Essa categoria contempla instrumentos derivativos e investimentos 
patrimoniais listados, os quais a Companhia não tenha classificado 
de forma irrevogável pelo valor justo por meio de outros resultados 

abrangentes. Dividendos sobre investimentos patrimoniais listados 
são reconhecidos como outras receitas na demonstração do resultado 
quando houver sido constituído o direito ao pagamento.
Desreconhecimento
Um ativo financeiro (ou, quando aplicável, uma parte de um ativo 
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é 
desreconhecido quando:
• Os direitos de receber fluxos de caixa do ativo expiraram; ou
• A Companhia transferiu seus direitos de receber fluxos de caixa do 

ativo ou assumiu uma obrigação de pagar integralmente os fluxos 
de caixa recebidos sem atraso significativo a um terceiro nos termos 
de um contrato de repasse e (a) a Companhia transferiu substan-
cialmente todos os riscos e benefícios do ativo, ou (b) a Companhia 
nem transferiu nem reteve substancialmente todos os riscos e bene-
fícios do ativo, mas transferiu o controle do ativo.

Quando a Companhia transfere seus direitos de receber fluxos de 
caixa de um ativo ou celebra um acordo de repasse, ela avalia se, 
e em que medida, reteve os riscos e benefícios da propriedade. 
Quando não transferiu nem reteve substancialmente todos os 
riscos e benefícios do ativo, nem transferiu o controle do ativo, a 
Companhia continua a reconhecer o ativo transferido na medida de 
seu envolvimento continuado.
Nesse caso, a Companhia também reconhece um passivo associado. O 
ativo transferido e o passivo associado são mensurados em uma base 
que reflita os direitos e as obrigações retidos pela Companhia.
O envolvimento contínuo sob a forma de garantia sobre o ativo transferido 
é mensurado pelo menor valor entre: (i) o valor do ativo; e (ii) o valor 
máximo da contraprestação recebida que a entidade pode ser obrigada 
a restituir (valor da garantia).

2.4.2. Passivos financeiros
Reconhecimento inicial e mensuração
Os passivos financeiros são classificados, no reconhecimento inicial, 
como passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, passivos 
financeiros ao custo amortizado ou como derivativos designados como 
instrumentos de hedge em um hedge efetivo, conforme apropriado.
Todos os passivos financeiros são mensurados inicialmente ao seu valor 
justo, mais ou menos, no caso de passivo financeiro que não seja ao 
valor justo por meio do resultado, os custos de transação que sejam 
diretamente atribuíveis à emissão do passivo financeiro.
Os passivos financeiros são desreconhecidos quando a obrigação 
especificada no contrato for liquidada, cancelada ou expirar.
Mensuração subsequente
Para fins de mensuração subsequente, os passivos financeiros são 
classificados em duas categorias:
• Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado; e
• Passivos financeiros ao custo amortizado.
A mensuração de passivos financeiros depende de sua classificação, 
conforme descrito abaixo:
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado
Passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado incluem 
passivos financeiros para negociação e passivos financeiros designados 
no reconhecimento inicial ao valor justo por meio do resultado.
Passivos financeiros são classificados como mantidos para negociação 
se forem incorridos para fins de recompra no curto prazo.
Para os passivos financeiros ao valor justo por meio do resultado, os 
ganhos ou perdas são reconhecidos na demonstração do resultado.
Os passivos financeiros designados no reconhecimento inicial ao 
valor justo por meio do resultado são designados na data inicial de 
reconhecimento e somente se os critérios do CPC 48 forem atendidos.
Passivos financeiros ao custo amortizado (empréstimos e financiamentos)
Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos contraídos 
e concedidos sujeitos a juros são mensurados subsequentemente pelo 
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetiva.
Ganhos e perdas são reconhecidos no resultado quando os passivos são 
baixados, bem como pelo processo de amortização da taxa de juros efetiva.
O custo amortizado é calculado levando em consideração qualquer 
deságio ou ágio na aquisição e taxas ou custos que são parte integrante 
do método da taxa de juros efetiva.
A amortização pelo método da taxa de juros efetiva é incluída como 
despesa financeira na demonstração do resultado.
Desreconhecimento
Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação sob o passivo 
é extinta, ou seja, quando a obrigação especificada no contrato 
for liquidada, cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro 
existente é substituído por outro do mesmo mutuante em termos 
substancialmente diferentes, ou os termos de um passivo existente são 
substancialmente modificados, tal troca ou modificação é tratada como o 
desreconhecimento do passivo original e o reconhecimento de um novo 
passivo. A diferença nos respectivos valores contábeis é reconhecida na 
demonstração do resultado.
Compensação de instrumentos financeiros
Ativos e passivos financeiros são compensados e o valor líquido 
é reportado no balanço patrimonial quando há um direito legal de 
compensar os valores reconhecidos e há a intenção de liquidá-los em 
uma base líquida, ou realizar o ativo e liquidar o passivo simultaneamente.

2.4.3. Impairment de ativos financeiros mensurados ao custo amortizado
A Companhia avalia, na data de cada balanço, se há evidência 
objetiva de que o ativo financeiro ou o grupo de ativos financeiros está 
deteriorado. Um ativo ou grupo de ativos financeiros está deteriorado 
e as perdas por impairment são incorridos somente se há evidência 
objetiva de impairment como resultado de um ou mais eventos ocorridos 
após o reconhecimento inicial dos ativos (um “evento de perda”) e 
aquele evento (ou eventos) de perda tem um impacto nos fluxos de caixa 
futuros estimados do ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros que 
pode ser estimado de maneira confiável.
Os critérios que a Companhia usa para determinar se há evidência 
objetiva de uma perda por impairment incluem:
(i) Dificuldade financeira relevante do emissor ou devedor (mais de seis 

meses de atraso);
(ii) Uma quebra de contrato, como inadimplência ou mora no pagamento 

dos juros ou principal;
(iii) O desaparecimento de um mercado ativo para aquele ativo financeiro 

devido às dificuldades financeiras; ou
(iv) Dados observáveis indicando que há uma redução mensurável 

nos futuros fluxos de caixa estimados a partir de uma carteira de 
ativos financeiros desde o reconhecimento inicial daqueles ativos, 
embora a diminuição não possa ainda ser identificada com os 
ativos financeiros individuais na carteira, incluindo: (a) mudanças 
adversas na situação do pagamento dos tomadores de empréstimo 
na carteira; (b) condições econômicas nacionais ou locais que se 
correlacionam com as inadimplências sobre os ativos na carteira.

O montante de perda por impairment é mensurado como a diferença 
entre o valor contábil dos ativos e o valor presente dos fluxos de 
caixa futuros estimados (excluindo os prejuízos de crédito futuro que 
não foram incorridos) descontados à taxa de juros em vigor original 
dos ativos financeiros. O valor contábil do ativo é reduzido e o valor 
do prejuízo é reconhecido na demonstração do resultado. Se um 
empréstimo ou investimento mantido até o vencimento tiver uma 
taxa de juros variável, a taxa de desconto para medir uma perda por 
impairment é a atual taxa efetiva de juros determinada de acordo com 
o contrato. Como um expediente prático, a Companhia pode mensurar 
o impairment com base no valor justo de um instrumento utilizando um 
preço de mercado observável.
Se, em um período subsequente, o valor da perda por impairment 
diminuir e a diminuição puder ser relacionada objetivamente com 
um evento que ocorreu após o impairment ser reconhecido (como 
uma melhoria na classificação de crédito do devedor), a reversão da 
perda por impairment reconhecida anteriormente será reconhecida na 
demonstração do resultado.

2.5. Contas a receber de clientes e perdas estimadas para créditos de 
    liquidação duvidosa

As contas a receber de clientes correspondem aos valores a receber 
pela venda de mercadorias ou prestação de serviços no curso normal 
das atividades da Companhia. Se o prazo de recebimento for equivalente 
há um ano ou menos, as contas a receber são classificadas no ativo 
circulante. Caso contrário, estão apresentadas no ativo não circulante.
As contas a receber de clientes são, inicialmente, reconhecidas pelo 
valor justo e, subsequentemente, mensuradas pelo custo amortizado 
com o uso do método da taxa efetiva de juros menos a provisão para 
perdas de crédito esperadas.
As perdas de crédito esperadas são estabelecidas quando existe uma 
evidência objetiva de que a Companhia não será capaz de cobrar todos os 
valores devidos de acordo com os prazos originais das contas a receber. O 
valor da provisão é a diferença entre o valor contábil e o valor recuperável.

2.6. Imobilizado
Obras em andamento, instalações e equipamentos são demonstrados 
ao custo, líquido de depreciação acumulada e perdas acumuladas por 
perda por redução ao valor recuperável, se houver. Esse custo inclui o 
custo de reposição do ativo imobilizado e custos de financiamentos para 
projetos de construção de longo prazo se os critérios de reconhecimento 
forem atendidos. Quando partes significativas do ativo imobilizado 
precisarem ser substituídas em intervalos, a Companhia as deprecia 
separadamente com base em sua vida útil específica. Da mesma 
forma, quando for realizada uma inspeção de grande porte, seu custo 
é reconhecido no valor contábil do ativo imobilizado como substituição, 
se os critérios de reconhecimento forem atendidos. Todos os demais 
custos de reparo e manutenção são reconhecidos no resultado, quando 
incorridos. O valor presente do custo esperado para descontinuação 
de um ativo após seu uso é incluído no custo do respectivo ativo se 
forem atendidos os critérios de reconhecimento para uma provisão. A 
depreciação é calculada com base no método linear ao longo da vida útil 
estimada dos ativos, demonstrado na Nota 12.
Os valores residuais e a vida útil dos ativos e os métodos de depreciação 
são revistos e ajustados de forma prospectiva, se apropriado, ao final de 
cada exercício.
O valor contábil de um ativo é imediatamente baixado para seu valor 
recuperável se o valor contábil do ativo for maior do que seu valor 
recuperável estimado.

Os ganhos e as perdas de alienações são determinados pela comparação 
dos resultados com o valor contábil e são reconhecidos no grupamento 
“Despesas operacionais” na demonstração do resultado.

2.7. Impairment de ativos não financeiros
Os ativos que possuem vida útil indefinida, não estão sujeitos à amortização, 
são testados anualmente para identificar eventual necessidade de 
redução ao valor recuperável (impairment). Os ativos que estão sujeitos à 
amortização são revisados para a verificação de impairment sempre que 
eventos ou mudanças nas circunstâncias indicarem que o valor contábil 
pode não ser recuperável. Uma perda por impairment é reconhecida 
quando o valor contábil do ativo excede seu valor recuperável, o qual 
representa o maior valor entre o valor justo de um ativo menos os custos de 
venda e o seu valor em uso. Para fins de avaliação do impairment, os ativos 
são agrupados nos níveis mais baixos para os quais existam fluxos de 
caixa identificáveis separadamente (Unidades Geradoras de Caixa (UGC)). 
Os ativos não financeiros, exceto o ágio, que tenham sido ajustados por 
impairment, são revisados subsequentemente para a análise de uma 
possível reversão do impairment na data de apresentação do balanço.

2.8. Fornecedores
As contas a pagar aos 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 (ou no ciclo operacional normal dos 
negócios, ainda que mais longo). Caso contrário, as contas a pagar são 
apresentadas como passivo não circulante.
Elas são, inicialmente, reconhecidas pelo valor justo e, subsequente-
mente, mensuradas pelo custo amortizado com o uso do método de 
taxa efetiva de juros. Na prática, são normalmente reconhecidas ao va-
lor da fatura correspondente.

2.9. Provisão para contingência
As provisões para ações judiciais (trabalhista, cível e tributária) são 
reconhecidas quando: a Companhia tem uma obrigação presente ou 
não formalizada (constructive obligation) como resultado de eventos já 
incorridos; é provável que uma saída de recursos seja necessária para 
liquidar a obrigação; e o valor puder ser estimado com segurança. As 
provisões não incluem as perdas operacionais futuras.
Quando houver uma série de obrigações similares, a probabilidade de 
liquidá-las é determinada, levando-se em consideração a classe de 
obrigações como um todo. Uma provisão é reconhecida mesmo que a 
probabilidade de liquidação relacionada com qualquer item individual 
incluído na mesma classe de obrigações seja pequena.
As provisões são mensuradas pelo valor presente dos gastos que devem 
ser necessários para liquidar a obrigação, usando uma taxa antes de 
impostos, a qual reflita as avaliações atuais de mercado do valor do 
dinheiro no tempo e dos riscos específicos da obrigação. O aumento da 
obrigação em decorrência da passagem do tempo é reconhecido como 
despesa financeira.

2.10. Capital social
As ações ordinárias são classificadas como patrimônio líquido.

2.11. Reconhecimento de receita
A receita compreende o valor justo da contraprestação recebida ou 
a receber da prestação de serviços ou por aluguel de equipamentos. 
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.
A Companhia reconhece a receita quando o valor da receita pode ser 
mensurado com segurança, é provável que benefícios econômicos 
futuros fluam para a entidade e quando critérios específicos tiverem 
sido atendidos para cada uma de suas atividades, conforme descrição a 
seguir. A Companhia baseia suas estimativas em resultados históricos, 
levando em consideração o tipo de cliente, o tipo de transação e as 
especificações de cada venda.
A receita é apresentada líquida dos impostos, das devoluções, dos 
abatimentos e dos descontos.
a) Venda de serviços
 A receita pela prestação de serviços é reconhecida quando da con-

clusão dos serviços prestados, na medida em que todos os custos 
relacionados aos serviços são mensurados confiavelmente.

b) Aluguel de equipamentos
 A receita pelo aluguel de equipamentos é reconhecida tendo como 

base os contratos vigentes até a data-base do balanço, sendo re-
conhecida concomitantemente ao período em que o equipamento 
está arrendado.

c) Cessão de crédito
 Consiste na venda dos direitos de recebimento pela venda de produ-

tos ou serviços de clientes do Grupo Naturgy no Brasil às empresas 
do Grupo. O reconhecimento dessa receita é feito no momento da 
transferência dos créditos.

d) Receita financeira
 A receita financeira é reconhecida conforme o prazo decorrido, pelo 

regime de competência, usando o método da taxa efetiva de juros.
2.12. Normas emitidas, mas ainda não vigentes

As normas e interpretações novas e alteradas emitidas, mas não em vigor 
até a data de emissão dessas demonstrações financeiras foram analisadas 
e concluídas que não surtirão impactos na contabilidade da Companhia.
A norma analisada pela Companhia foram:
• CPC 11 - Contratos de seguro
• IAS 1 - Classificação de passivo como circulante e não circulante

2.13. Mudanças nas práticas contábeis e divulgações
A seguir indicamos a alteração da norma que foi adotada pela primeira 
vez para o exercício iniciado em 1º de janeiro de 2020.
Alterações no CPC 15 (R1): Definição de negócios
As alterações do CPC 15 (R1) esclarecem que, para ser considerado 
um negócio, um conjunto integrado de atividades e ativos deve incluir, 
no mínimo, um input - entrada de recursos e um processo substantivo 
que, juntos, contribuam significativamente para a capacidade de gerar 
output - saída de recursos. Além disso, esclareceu que um negócio pode 
existir sem incluir todos os inputs - entradas de recursos e processos 
necessários para criar outputs - saída de recursos. Essas alterações não 
tiveram impacto sobre as demonstrações financeiras da Companhia, 
mas podem impactar períodos futuros caso a Companhia ingresse em 
quaisquer combinações de negócios.
Alterações no CPC 38, CPC 40 (R1) e CPC 48: Reforma da Taxa de 
Juros de Referência
As alterações aos Pronunciamentos CPC 38 e CPC 48 fornecem isenções 
que se aplicam a todas as relações de proteção diretamente afetadas 
pela reforma de referência da taxa de juros. Uma relação de proteção é 
diretamente afetada se a reforma suscitar incertezas sobre o período ou 
o valor dos fluxos de caixa baseados na taxa de juros de referência do 
item objeto de hedge ou do instrumento de hedge. Essas alterações não 
têm impacto nas demonstrações financeiras da Companhia, uma vez 
que esta não possui relações de hedge de taxas de juros.
Alterações no CPC 26 (R1) e CPC 23: Definição de material
As alterações fornecem uma nova definição de material que afirma, “a 
informação é material se sua omissão, distorção ou obscuridade pode 
influenciar, de modo razoável, decisões que os usuários primários das 
demonstrações contábeis de propósito geral tomam como base nessas 
demonstrações contábeis, que fornecem informações financeiras 
sobre relatório específico da entidade”. As alterações esclarecem que 
a materialidade dependerá da natureza ou magnitude de informação, 
individualmente ou em combinação com outras informações, no contexto 
das demonstrações financeiras. Uma informação distorcida é material se 
poderia ser razoavelmente esperado que influencie as decisões tomadas 
pelos usuários primários. Essas alterações não tiveram impacto sobre 
as demonstrações financeiras e nem se espera que haja algum impacto 
futuro para a Companhia.
Revisão no CPC 00 (R2): Estrutura Conceitual para Relatório Financeiro
A pronunciamento revisado alguns novos conceitos, fornece definições 
atualizadas e critérios de reconhecimento para ativos e passivos e 
esclarece alguns conceitos importantes. Essas alterações não tiveram 
impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.
Alterações no CPC 06 (R2): Benefícios Relacionados à Covid-19 
Concedidos para Arrendatários em Contratos de Arrendamento
As alterações preveem concessão aos arrendatários na aplicação 
das orientações do CPC 06 (R2) sobre a modificação do contrato 
de arrendamento, ao contabilizar os benefícios relacionados como 
consequência direta da pandemia Covid-19.
Como um expediente prático, um arrendatário pode optar por não avaliar 
se um benefício relacionado à Covid-19 concedido pelo arrendador é 
uma modificação do contrato de arrendamento. O arrendatário que 
fizer essa opção deve contabilizar qualquer mudança no pagamento 
do arrendamento resultante do benefício concedido no contrato 
de arrendamento relacionada ao Covid-19 da mesma forma que 
contabilizaria a mudança aplicando o CPC 06 (R2) se a mudança não 
fosse uma modificação do contrato de arrendamento. Essa alteração 
não teve impacto nas demonstrações financeiras da Companhia.

3. Estimativas e julgamentos contábeis críticos
As estimativas e os julgamentos contábeis são continuamente avaliados e 
baseiam-se na experiência histórica e em outros fatores, incluindo expectativas 
de eventos futuros, consideradas razoáveis para as circunstâncias.
Com base em premissas, a Companhia faz estimativas com relação ao 
futuro. Por definição, as estimativas contábeis resultantes raramente 
serão iguais aos respectivos resultados reais. As estimativas e premissas 
que apresentam um risco significativo, com probabilidade de causar 
um ajuste relevante nos valores contábeis de ativos e passivos para o 
próximo exercício social, estão contempladas a seguir:
a) Provisão para perdas de crédito esperadas
 As provisões para perdas de crédito esperadas são baseadas em 

premissas sobre o risco de inadimplência e nas taxas de perdas 
esperadas. A Companhia aplica julgamento para estabelecer essas 
premissas e para selecionar os dados para o cálculo com base no 
histórico de eventuais perdas de crédito, nas condições existentes 
de mercado e nas estimativas futuras ao final de cada exercício, 
considerando o risco individual das carteiras.

b) Vida útil do ativo imobilizado
 A vida útil dos ativos classificados no ativo imobilizado reflete o pe-

ríodo em que se espera que os benefícios econômicos futuros se-
jam consumidos pela Companhia. Anualmente a Companhia revisa 
a vida útil desses ativos.
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c) Perda por redução ao valor recuperável de ativos não financeiros
 A administração revisa pelo menos anualmente o valor contábil lí-

quido dos ativos com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças 
nas circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas, que 
possam indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. 
Sendo tais evidências identificadas, e o valor contábil líquido exce-
der o valor recuperável, é constituída provisão para desvalorização, 
ajustando o valor contábil líquido ao valor recuperável.

 O valor recuperável de um ativo ou de determinada unidade gerado-
ra de caixa é definido como sendo o maior entre o valor em uso e o 
valor líquido de venda.

d) Provisão para contingência
 A Companhia é parte envolvida em processos tributários, trabalhis-

tas e cíveis que se encontram em instâncias diversas. As provisões 
para contingências, constituídas para fazer face a potenciais perdas 
decorrentes dos processos em curso, são estabelecidas e atuali-
zadas com base na avaliação da Administração, fundamentada na 
opinião de seus assessores legais e requerem elevado grau de jul-
gamento sobre as matérias envolvidas.

4. Gestão de risco financeiro
4.1. Fatores de risco financeiro

As atividades da Companhia a expõem a riscos financeiros: risco de 
mercado (incluindo risco cambial e risco de taxa de juros), risco de crédito 
e risco de liquidez. O programa de gestão de risco da Companhia se 
concentra na imprevisibilidade dos mercados financeiros e busca minimizar 
potenciais efeitos adversos no desempenho financeiro da Companhia.
A gestão de risco é realizada pela tesouraria da Companhia, segundo as 
políticas aprovadas pela Administração. A Diretoria Financeira identifica, 
avalia e protege a Companhia contra eventuais riscos financeiros.
A Administração estabelece princípios, por escrito, para a gestão de risco, 
bem como para áreas específicas, como risco cambial, risco de taxa de 
juros, risco de crédito, uso de instrumentos financeiros derivativos e não 
derivativos e investimento de excedentes de caixa.
A Companhia monitora continuamente as flutuações das taxas de 
juros de mercado com o objetivo de avaliar a eventual necessidade de 
contratação de operações de derivativos para proteger, parte ou total de 
seus empréstimos, contra o risco de volatilidade dessas taxas. Em 31 
de dezembro de 2020, não existia nenhum derivativo contratado com a 
finalidade de proteção à exposição dessas taxas de juros.
a) Risco de mercado
i) Risco cambial
 A Companhia não possui transações relevantes em moeda estran-

geira e, por isso, não há risco cambial.
ii) Risco com taxa de juros
 O risco associado é oriundo da possibilidade de a Companhia in-

correr em perdas resultantes de flutuações nas taxas de juros que 
aumentam as despesas financeiras relativas a empréstimos e finan-
ciamentos captados no mercado.

 A Companhia não está sujeita de maneira significativa a oscilações 
nas taxas de juros.

b) Risco de crédito
 O risco de crédito decorre de caixa e equivalentes de caixa, depósi-

tos em bancos e instituições financeiras, bem como de exposições 
de crédito a clientes. A concentração de risco de crédito com respei-
to às contas a receber é minimizada devido à grande base de clien-
tes. Uma provisão para contas de cobrança duvidosa é estabelecida 
em relação àqueles que a Administração acredita que não serão 
recebidos integralmente.

 A qualidade do crédito dos ativos financeiros que não estão vencidos 
ou impaired pode ser avaliada mediante referência às classificações 
externas de crédito (se houver) ou às informações históricas sobre 
os índices de inadimplência de contrapartes. A Companhia concen-
tra 100% do volume de caixa e equivalente de caixa em bancos de 
primeira linha. Com relação às contas a receber, os ativos vencidos 
e não impaired referem-se a clientes sem histórico de perda.

c) Risco de liquidez
 É o risco de a Companhia não dispor de recursos líquidos suficien-

tes para honrar seus compromissos financeiros, em decorrência de 
descasamento de prazo ou de volume entre os recebimentos e pa-
gamentos previstos.

 A Companhia monitora suas previsões contínuas das exigências de 
liquidez para assegurar que ela tenha caixa suficiente para atender 
às necessidades operacionais. A previsão de fluxo de caixa é reali-
zada pelo departamento de Finanças.

5. Instrumentos financeiros por categoria
Ativos financeiros
A Companhia utiliza técnicas de avaliação que são apropriadas nas 
circunstâncias e para as quais haja dados suficientes disponíveis para 
mensurar o valor justo, maximizando o uso de dados observáveis 
relevantes e minimizando o uso de dados não observáveis.
Todos os ativos e passivos para os quais o valor justo seja mensurado 
ou divulgado nas demonstrações financeiras são categorizados dentro 
da hierarquia de valor justo descrita a seguir, com base na informação 
de nível mais baixo que seja significativa à mensuração do valor justo 
como um todo:
• Nível 1 - Preços cotados (não ajustados) em mercados ativos para 

ativos ou passivos idênticos a que a entidade possa ter acesso na 
data de mensuração.

• Nível 2 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de nível 
mais baixo e significativa para mensuração do valor justo seja direta 
ou indiretamente observável.

• Nível 3 - Técnicas de avaliação para as quais a informação de 
nível mais baixo e significativa para mensuração do valor justo não 
esteja disponível.

Para ativos e passivos reconhecidos nas demonstrações financeiras ao 
valor justo de forma recorrente, a Companhia determina se ocorreram 
transferências entre níveis da hierarquia, reavaliando a categorização (com 
base na informação de nível mais baixo e significativa para mensuração 
do valor justo como um todo) no fim de cada período de divulgação.
Ativos financeiros

2020 2019
Avaliados ao valor justo por meio do resultado

Caixa e equivalentes de caixa (Nível 2) 12.172 16.339
Custo amortizado

Contas a receber de clientes 7.437 14.110
Transações com partes relacionadas (Ativo) 88 168

 19.697 30.617
Passivos financeiros

2020 2019
Custo amortizado

Transações com partes relacionadas (Passivo) 169 5.648
Fornecedores 4.953 4.203

 5.122 9.851
6. Caixa e equivalentes de caixa

2020 2019
Caixa e bancos 99 6.213
Aplicação financeira 12.073 10.126

12.172 16.339
As aplicações financeiras classificadas como caixa e equivalentes de 
caixa podem ser resgatadas a qualquer tempo, sem qualquer penalidade, 
sem prejuízo da receita reconhecida ou risco de variação significativa 
no seu valor. As aplicações financeiras referem-se a Certificados de 
Depósitos Bancários remunerados à taxa média de 99% do CDI em 31 
de dezembro de 2020 (98,5% do CDI em 31 de dezembro de 2019).

7. Contas a receber de clientes
2020 2019

Contas a receber por aluguel e venda de 
equipamentos e serviços 17.142 21.642

Provisão para perdas de créditos esperadas 
(impairment) (9.705) (7.532)

7.437 14.110
Circulante 4.413 9.156
Não circulante 3.024 4.954
A análise de vencimentos das contas a receber está apresentada abaixo:

2020 2019
A vencer 7.032 9.795
Vencidas
Até três meses 897 2.457
De três a seis meses 904 1.862
Acima de seis meses 8.309 7.528

17.142 21.642
A movimentação na provisão para perdas de créditos esperadas segue 
demonstrada abaixo:

2020 2019
Em 1º de janeiro (7.532) (4.865)
Provisão para impairment de contas a receber (2.173) (2.667)
Em 31 de dezembro (9.705) (7.532)
A exposição máxima ao risco de crédito na data da apresentação das 
demonstrações financeiras é o valor contábil das contas a receber demonstrada 
acima. A Companhia não ofereceu nenhum título como garantia.

8. Transações com partes relacionadas
Ativo 

Circu-
lante

Passivo 
circulante Receitas

Custos 
e des-
pesas

Companhia Distribuidora de 
Gás do Rio de Janeiro (a) 88 8 32 2.382

Gás Natural México (b) - - - 24
NATURGY IT S.L. (c) - 23 851
Gás Natural Peru (b) - - 40 -
Gas Natural SDG S.A. (c) - - - 29
Naturgy Informática S.A (c) - 161 51 636
Em 31 de dezembro de 2020 88 169 146 3.922

Ativo 
Circu-
lante

Passivo 
circulante Receitas

Custos 
e des-
pesas

Companhia Distribuidora de 
Gás do Rio de Janeiro (a) 109 30 178 1.218

Gás Natural México (b) - - - 21
Gás Natural Peru (b) 31 - 85 4
Gas Natural SDG S.A. (c) 28 - - -
Naturgy Informática S.A (d) - 5.618 - 2.118
Em 31 de dezembro de 2019 168 5.648 263 3.361
(a) Decorrem de operações de serviços e aluguel de equipamentos, lo-

cação de espaço e assessoria de pessoal.
(b) Decorrem de operações de apoio operacional (COIL). Essas ativida-

des foram reduzidas expressivamente em 2019.
(c) Decorrem de despesas com serviços informáticos.

9. Remuneração do pessoal-chave da Administração
A Companhia, em 2020 e 2019, não efetuou pagamento aos 
administradores em virtude de estes serem pagos por outras empresas 
do Grupo Naturgy.

10. Cessão de crédito
Em linha com a estratégia de expansão e consolidação de novos 
negócios, a Companhia percebeu a oportunidade de desenvolver 
e comercializar produtos e serviços a clientes do Grupo Naturgy no 
Brasil com o objetivo de gerar valor agregado ao gás natural através de 
soluções para o dia a dia dos clientes.

Buscando gerar comodidade para os clientes do Grupo, foi estabelecido 
um acordo com a Cia. Distribuidora de Gás do RJ - CEG, em março de 
2010, pelo qual se estabeleceu que a cobrança dos produtos e serviços 
vendidos aos clientes será realizada através da conta de consumo de 
gás, gerando, dessa forma, valor agregado aos clientes.
O desenho operacional consiste em, depois de formalizada a venda pela 
Companhia ao cliente, ceder a totalidade desses recebíveis à CEG para 
que se encarregue de cobrá-los nas contas de consumo de gás. A referida 
cessão de crédito é realizada mediante um desconto financeiro de 10%, 
com objetivo de remunerar a CEG pelo serviço de emissão do faturamento.

11. Tributos a recuperar
2020 2019

Imposto de renda (a) 515 315
Contribuição social (a) 453 364
INSS a recuperar (b) 216 504
Imposto de renda retido na fonte 810 720
Outros impostos a recuperar 3 -

1.997 1.903
Circulante 219 504
Não circulante 1.778 1.399

1.997 1.903
(a) Referem-se a antecipações mensais de imposto de renda e à 

contribuição social.
(b) Refere-se a encargo retido sobre serviços contratados.

12. Imobilizado e intangível

Edifi-
cações

Máquinas 
e Equipa-

mentos
Móveis e 

Utensílios Veículos
Hard-
ware

Benfei-
torias

Instala-
ções GE

Obras em 
andamento

Total 
Imobili-

zado

Intangí-
vel Soft-

ware
Saldos em 1º de janeiro de 2019 - 57.116 9 251 95 1.190 646 341 59.648 1.520
Aquisição - 492 - - 114 1.094 12 380 2.092 4.024
Baixas líquidas - (2.083) - - - - - - (2.083) -
Transferências - - - - - - - - - -
Depreciação - (7.680) (3) (106) (31) (891) (77) - (8.788) (462)
Saldos em 31 de dezembro de 2019 - 47.845 6 145 178 1.393 581 721 50.869 5.082
Custo total 494 132.050 152 1.374 645 7.374 777 721 143.587 5.891
Depreciação acumulada (494) (84.205) (146) (1.229) (467) (5.981) (196) - (92.718) (809)
Valor residual - 47.845 6 145 178 1.393 581 721 50.869 5.082
Saldos em 1º de janeiro de 2020 - 47.845 6 145 178 1.393 581 721 50.869 5.082
Aquisição - 388 - - 259 1.242 301 690 2.880 3.493
Baixas líquidas - (30.250) - - - - - - (30.250) -
Transferências - - - - - - - - - -
Depreciação - (3.702) (2) (79) (76) (782) (78) - (4.719) (1.212)
Saldos em 31 de dezembro de 2020 - 14.281 4 66 361 1.853 804 1.411 18.780 7.363
Custo total 494 102.188 152 1.374 904 8.616 1.078 1.411 116.217 9.384
Depreciação acumulada (494) (87.907) (148) (1.308) (543) (6.763) (274) - (97.437) (2.021)
Valor residual - 14.281 4 66 361 1.853 804 1.411 18.780 7.363
Taxas anuais de depreciação (%) 25 10 10 20 20 20 10 20
As máquinas e equipamentos referem-se, basicamente, aos ativos para 
geração de energia e estações de compressão de gás.
Administração revisa anualmente o valor recuperável dos ativos 
imobilizado com o objetivo de avaliar eventos ou mudanças nas 
circunstâncias econômicas, operacionais ou tecnológicas que possam 
indicar deterioração ou perda de seu valor recuperável. Sendo tais 
evidências identificadas e tendo o valor contábil líquido excedido o valor 
recuperável, é constituída provisão para desvalorização ajustando o 
valor contábil líquido ao valor recuperável. O valor recuperável de um 
ativo ou de determinada unidade geradora de caixa é definido como 
sendo o maior entre o valor em uso e o valor líquido de venda.
Em 2020, a Companhia decidiu rescindir unilateralmente todos os 
contratos de soluções energéticas com clientes que eram inadimplentes 
em uma magnitude incompatível à operação. Essa inadimplência 
apresentava uma alta pelo perfil dos clientes de pequeno comércio e foi 
acentuada rapidamente pelas medidas sanitárias restritivas decorrentes 
da pandemia COVID-19. Tais rescisões foram realizadas de forma 
gradual entre os meses de abril/2020 e dezembro/2020.
Assim, para a demonstração financeira em 31 de dezembro de 2020, 
em complemento as baixas usuais da operação apuradas no exercício 
no valor de R$83 e considerando as melhores informações de campo 
disponíveis sobre cada cliente, foram reconhecidas as perdas com a 
realização da baixa dos imobilizados no montante de R$19.520 para 
os imobilizados (equipamentos) os quais foram identificadas sua 
inexistência, totalizando o montante de R$ 19.603, o qual encontra-se 
registrado na rubrica de “Outras receitas e despesas” na demonstração 
do resultado do exercício, para aqueles considerados irrecuperáveis 
e também para todos os imobilizados (serviços de instalação) dos 
contratos rescindidos unilateralmente, uma vez que essa instalação 
relacionada ao(s) equipamento(s) é irrecuperável para fins de futura 
comercialização e geração de fluxo de caixa pelo seu valor residual.
Adicionalmente, para todos os ativos imobilizados (equipamentos) 
identificados como recuperáveis, incluindo nesse grupo os equipamentos 
estocados em base própria da empresa, isto é, passíveis de futura 
comercialização e geração de fluxo de caixa para seus valores residuais, 
decidiu-se constituir a provisão para perdas (impairment) por seus valores 
residuais no montante de R$10.646. Neste caso, haverá revisão anual, 
considerando o objetivo de comercializá-los em anos subsequentes.
Para todos os demais ativos imobilizados, comprovadamente operativos 
e com geração de fluxo de caixa, em 31 de dezembro de 2020, a 
empresa realizou o teste de perda por desvalorização e não encontrou 
indícios necessários para a realização de provisões para perdas.

13. Fornecedores
2020 2019

De materiais 530 201
De serviços 4.423 4.002

4.953 4.203
14. Tributos a recolher

2020 2019
COFINS 150 190
PIS 32 41
ISS 87 115
ICMS 2 2
Impostos retidos de terceiros 182 154

453 502
As despesas de imposto de renda e de contribuição social relacionadas ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2020 e 2019 estão reconciliadas, 
às alíquotas nominais, como segue:

2020 2019
Impos-

to de 
renda

Contri-
buição 
social

Impos-
to de 

renda

Contri-
buição 
social

Prejuízo antes do imposto de renda 
e da contribuição social (36.608) (36.608) (1.609) (1.609)

Despesa de imposto de renda e da 
contribuição social, às alíquotas 
nominais de 25% e 9% 9.152 3.295 354 127

Ajustes para obtenção da alíquota 
efetiva:

Ativo fiscal diferido não reconhecido 
por ausência de expectativa de 
rentabilidade futura 2.368 853 259 93

Benefício fiscal 68 - 31 -
Adições permanentes (5.847) (2.105) (1.027) (369)
IR e CS diferido ativo sobre 

prejuízo fiscal e base negativa 
não reconhecido. (5.741) (2.043) 124 45

Despesa de imposto de renda e 
contribuição social, de acordo 
com a demonstração de resultado - - (259) (104)

Alíquota efetiva - - 16% 6%
A Companhia possui, em 31 de dezembro de 2020, prejuízo fiscal e base 
negativa de contribuição social, passíveis de compensação com lucros 
tributáveis futuros nas condições estabelecidas pela legislação vigente, 
sem prazo de prescrição, no montante de R$ 33.245 (R$10.280 em 
2019). Não foram constituídos créditos diferidos sobre esse montante 
em decorrência da falta de perspectiva de realização.

15. Provisão para contingências
A Administração da Companhia avalia as contingências existentes em 
função de processos judiciais movidos contra a sociedade e constitui 
provisão, sempre que julgado necessário, para fazer face a perdas 
prováveis decorrentes dos referidos processos. O julgamento da 
Administração leva em consideração a opinião de seus advogados 
internos com relação à expectativa de êxito de cada processo.
A provisão constituída no montante de R$415 (R$271 em 2019) refere-
se, basicamente, a processos cíveis relativos a reclamações de clientes 
e as contingências trabalhistas relativas às ações movidas por ex-
empregados de empresas terceirizadas por responsabilidade solidária.
A movimentação da provisão está demonstrada a seguir:

2019

Provi-
sionado 
no exer-

cício

Baixas 
por rever-
são/paga-

mento

Atuali-
zação 
mone-

tária 2020
Trabalhista 185 309 (167) 21 348
Cível 82 91 (111) 1 63
Honorários advocatícios 4 - - - 4
Total 271 400 (278) 22 415

2018

Provi-
sionado 
no exer-

cício

Baixas 
por rever-
são/paga-

mento

Atuali-
zação 
mone-

tária 2019
Trabalhista - 354 (208) 39 185
Cível 47 120 (86) 1 82
Honorários advocatícios 4 - - - 4
Total 51 474 (294) 40 271
Adicionalmente a Companhia possui outros processos divididos em: 
(a) trabalhistas R$ 493 (R$ 128 em 31 de dezembro de 2019) e (b) 
tributários R$ 119 (R$ 114 em 31 de dezembro de 2019) que não estão 
provisionados por estarem classificados como chance de êxito possível 
pelos consultores jurídicos.

16. Patrimônio líquido
a) Capital social
 No exercício de 2020 e 2019, o capital social subscrito e integrali-

zado no montante de R$90.249 está representado por 492.767.522 
ações ordinárias sem valor nominal, como segue:

Quantidade de ações
Naturgy Distribución Latinoamérica S.A. 492.667.522
Gás Natural do Brasil S.A. 100.000

492.767.522
O capital social do acionista não residente, Naturgy Distribución 
Latinoamérica S.A., está devidamente registrado no Banco Central do 
Brasil - BACEN.

17. Receita líquida
2020 2019

Receita de serviços 8.663 14.083
Receita de cessão de crédito 24.884 24.416
Receita de aluguel de equipamentos 6.910 9.683
Receita de venda de equipamentos 204 80
ICMS (9) (5)
PIS (670) (795)
COFINS (3.085) (3.663)
ISS (1.480) (1.694)
Receita líquida 35.417 42.105

18. Custo dos serviços prestados
2020 2019

Custos de compressão (1.848) (1.399)
Custos de geração elétrica (424) (421)
Custos de cogeração (115) (157)
Custos de climatização (703) (736)
Custos de pessoal (6.866) (5.829)
Custo eficiência (93) (161)
Custo com cessão de crédito (6.548) (9.714)
Custo com depreciação (3.780) (7.757)
Outros custos (129) (155)

(20.506) (26.329)
19. Despesas com vendas, gerais e administrativas

2020 2019
Serviços de manutenção (151) (119)
Serviço de profissionais (8.394) (7.223)
Gastos gerais de escritório (305) (619)
Propaganda e publicidade (1.470) (1.191)
Perdas líquidas de recuperação de créditos (5.629) (5.126)
Provisão para perda de créditos esperadas (Nota 7) (2.173) (2.667)
Provisão para contingências (122) (180)
Seguros (330) (323)
Depreciação e amortização (2.151) (1.493)
Outras despesas (36) (254)

(20.761) (19.195)
20. Outras receitas e despesas

2020 2019
Indenização por descumprimento do Contrato - 660
Ganho na desativação dos bens do ativo imobilizado 373 1.784
Baixa dos bens do ativo imobilizado (19.604) -
Provisão para perda por desvalorização de ativo 

(impairment) (10.646)
Outras despesas (522) (935)
Outras receitas 9 180

(30.390) 1.689
21. Resultado financeiro

2020 2019
Receitas financeiras 301 114
Juros e multas 145 406

446 520
Despesas financeiras
Juros (40) (29)
Comissões (448) (324)
IOF (37) (1)
Outras despesas financeiras (6) -
Atualizações monetárias passivas (283) (45)

(814) (399)
Resultado financeiro (368) 121

22. Seguros
É política da Administração da Companhia a manutenção de apólices de 
seguro dos ramos de responsabilidade civil e risco operacional, sendo a 
cobertura dos bens destinados à compressão de gás natural contratada 
diretamente pelo posto de serviço. As coberturas contratadas em 31 de 
dezembro de 2020 são consideradas suficientes para cobrir eventuais 
prejuízos causados por sinistros ao patrimônio da Companhia. Os quais 
foram renovadas em 29 de outubro e possuem vencimento final em 29 
de outubro de 2022.
Em 31 de dezembro de 2020, a Companhia possuía as seguintes 
principais apólices de seguro contratadas com terceiros:

Ramos Vigências das apólices
Importâncias 

seguradas
Responsabilidade civil 29/10/2021 a 29/10/2022 284.000
Risco operacional 29/10/2021 a 29/10/2022 142.000
Risco civil - Administradores 29/10/2021 a 29/10/2022 20.000

Márcio Gomes Vargas
Diretor Econômico-Financeiro

Emerson de Pontes Sales
Contador CRC-110288/O-9 RJ

Quarta-feira, 13/04/2022
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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

Aos 
Conselheiros, Administradores e Acionistas da 
Gás Natural Serviços S.A.
Rio de Janeiro-RJ 
Opinião 
Examinamos as demonstrações financeiras da Gás Natural Serviços 
S.A. (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de 
dezembro de 2020 e as respectivas demonstrações do resultado, do 
resultado abrangente, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de 
caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes 
notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras acima referidas apresentam 
adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e 
financeira, da Gás Natural Serviços S.A. em 31 de dezembro de 2020, 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 
do auditor 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. 
Responsabilidade da Administração 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 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 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 detecta 
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 obtivemos 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.
• Obtivemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria 

para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados às circunstâncias, 
mas, não, com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos 
controles internos da Companhia.
• Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade 
das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela Administração.
• Concluímos sobre a adequação do uso, pela Administração, da base 
contábil de continuidade operacional e, com base nas evidências de 
auditoria obtidas, se existe incerteza relevante em relação a eventos 
ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Empresa. 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 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 eventuais 
deficiências significativas nos controles internos que eventualmente tenham 
sido identificadas durante nossos trabalhos.

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2022. 

ERNST & YOUNG 
Auditores Independentes S.S. 
CRC-2SP015199/O-6

Felipe Sant’ Anna Vergete
Contador CRC- RJ 106.842/O-6

Gas Natural Serviços S.A.
CNPJ/MF Nº 04.300.126/0001-32
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