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I. RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES SOBRE AS                   
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS 

 
Ao Conselho de Administração e Acionistas da  
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 
Av. Nossa Senhora da Penha, nº 1.688, Ed. Edivit, Bloco 1, 2º andar, Barro Vermelho,  
Vitória (ES) 
Cep. 29.057-550 
 
Opinião 
 
Examinamos as demonstrações contábeis da COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO – ES 
GAS, doravante denominada “ES GÁS” ou “Companhia” que compreendem o balanço patrimonial 
em 31 de dezembro de 2019 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do 
patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, assim como o resumo 
das principais práticas contábeis e demais notas explicativas.  
 
Em nossa opinião, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em 
todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da COMPANHIA DE GÁS DO 
ESPÍRITO SANTO – ES GAS em 31 de dezembro de 2019, o desempenho de suas operações e 
os seus fluxos de caixa, para o exercício findo naquela 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 contábeis”. Somos 
independentes em relação à entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no 
Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho 
Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com 
essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para 
fundamentar nossa opinião. 
 
Ênfase 
 
Eventos Subsequentes: 
 
A Companhia acha-se envolvida em demanda judicial distribuída em 23 janeiro de 2020, na forma 
de Ação Popular, processo nº 0001662-30.2020.8.08.0024, cujo valor atribuído a causa é de R$ 
480.469.497,94. Além da ES GÁS, o Estado do Espírito Santo, Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo e Petrobrás Distribuidora S/A BR foram arrolados no processo. Conforme parecer da 
assessoria jurídica da Companhia, citada ação requer a suspensão dos efeitos do acordo firmado 
pelos requeridos, bem como a inabilitação da Petrobrás Distribuidora S/A na participação acionária 
da Companhia. Essas informações estão contidas na nota explicativa n° 16. O processo encontra-
se em fase inicial. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto. 
 
Outros Assuntos 
 
Demonstração do valor adicionado: 
 
Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA) para o exercício findo em 31 de 
dezembro de 2019, preparadas sob a responsabilidade da Administração, cuja apresentação é 
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requerida pela legislação societária brasileira para companhias abertas, e está sendo apresentada 
espontaneamente pela ES GÁS. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos de 
auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, está adequadamente apresentada, em todos 
os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações contábeis tomadas em conjunto. 
 
Informações Comparativas: 
 
Conforme nota explicativa nº 1, a ES GÁS foi constituída em 22/07/2019, em Assembleia Geral de 
Constituição realizada no Edifício Petrovix, sito à avenida Nossa Senhora da Penha, na cidade de 
Vitória, Estado do Espírito Santo. Em função disso a Companhia não apresentou informações 
comparativas nas demonstrações contábeis do exercício de 2019. 
 
Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor 
 
A administração da Companhia é responsável por essas outras informações que compreendem o 
Relatório da Administração. 
 
Nossa opinião sobre as demonstrações contábeis não abrange o Relatório da Administração e não 
expressamos qualquer forma de conclusão de auditoria sobre esse relatório. 
 
Em conexão com a auditoria das demonstrações contábeis, nossa responsabilidade é a de ler o 
Relatório da Administração e, ao fazê-lo, considerar se esse relatório está, de forma relevante, 
inconsistente com as demonstrações contábeis ou com o nosso conhecimento obtido na auditoria 
ou, de outra forma, aparenta estar distorcido de forma relevante. Se, com base no trabalho 
realizado, concluirmos que há distorção relevante no Relatório da Administração, somos requeridos 
a comunicar esse fato. Não temos nada a relatar a este respeito. 
 
Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis 
 
A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações 
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil aplicáveis as entidades do 
gênero e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração 
de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por 
fraude ou erro. 
 
Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da 
capacidade da Companhia continuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos 
relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das 
demonstrações contábeis, 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. 
 
Os responsáveis pela governança da Companhia são aqueles com responsabilidade pela 
supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis 
 
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em 
conjunto, estejam livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, 
e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de 
segurança, mas, não, uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas 
brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes 
existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes 
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quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, 
as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. 
 
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 contábeis, 
independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos 
de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e 
suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante 
resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato 
de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas 
intencionais. 

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

• 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 uma incerteza relevante 
em relação a eventos ou condições que possam levantar dúvida significativa em relação à 
capacidade de continuidade operacional da Companhia. Se concluirmos que existe incerteza 
relevante, devemos chamar atenção em nosso relatório de auditoria para as respectivas 
divulgações nas demonstrações contábeis 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 contábeis, 
inclusive as divulgações e se as demonstrações contábeis 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 planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive 
as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos 
trabalhos. 
 
Vitória (ES), 16 de março de 2020. 
 
 
D´AGOSTINI CONSULTORIA E AUDITORIA S/S            Ideraldo Luiz A. de Moraes 
CRC-ES  002282/O                    Contador 

                 CRC-ES 009503/O-0 
 
 
 
       Antonio Marcos Rocha 
       Contador 
       CRC-ES 020764/O-3
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II. APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DOS EXERCÍCIOS SOCIAIS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

 
 

BALANÇO PATRIMONIAL  
COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 

CNPJ: 34.307.295/0001-65 
(Em reais, exceto se indicado de outra forma) 

 
ATIVOS 

Nota 
Explicativa 

31/12/2019 31/12/2018  PASSIVOS 
Nota 

Explicativa 
31/12/2019 31/12/2018 

 Circulante     Circulante    
 Disponibilidades 4      3.144.922                    -     Empréstimos e Financiamentos                      -                      -    

 Créditos, Valores e Bens 5             1.436                    -     Fornecedores 7              44.855                    -    

 Estoque                    -                      -     Tributos, Taxas e Contribuições a Pagar 8              51.731                    -    

 Despesas Pagas Antecipadamente                    -                      -     Obrigações Sociais e Trabalhistas 9              91.188                    -    

 Operações de Aquisição de Gás                    -                      -     Provisões Trabalhistas / Sociais 10              29.493                    -    

      Outras Provisões                      -                      -    

      Outras Obrigações                      -                      -    

      Operações de Venda de Gás                      -                      -    

      Participação Financeira                      -                      -    

        3.146.358                    -                  217.267                    -    
          
 Não Circulante     Não Circulante    
 Realizável a longo Prazo     Exigível a longo prazo    
 Valores a receber                     -                      -     Empréstimos e Financiamentos                      -                      -    

 Despesas Pagas Antecipadamente                    -                      -     Fornecedores                      -                      -    

 Operações de Aquisição de Gás                    -                      -     Obrigações Exigíveis a Longo Prazo                      -                      -    

      Operações de Venda de Gás                      -                      -    

      Participação Financeira                      -                      -    

                     -                      -                           -                      -    
          
 Investimentos                    -                      -     PATRIMÔNIO LÍQUIDO    
 Ativo Imobilizado 6           33.990                    -     Capital Social Atualizado 11         3.530.000                    -    

 Ativo Intangível                    -                      -     Reservas                      -                      -    

 Ativo Intangível – Concessões-ICPC01                    -                      -     Lucros ou Prejuízos Acumulados 12 -         566.918                    -    

      Dividendos Adicionais Propostos a Distribuir 
 

                    -                      -    

      Transações Patrimoniais 
 

                    -                      -    

             33.990                    -               2.963.082                    -    
          
 TOTAL DOS ATIVOS     3.180.348                   -     TOTAL DOS PASSIVOS E PATRIMÔNIO LÍQUIDO        3.180.348                   -    
 
(As Notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.) 
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO 

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 
CNPJ: 34.307.295/0001-65 

(Em reais, exceto se indicado de outra forma) 

 Nota 
Explicativa 

31/12/2019 31/12/2018 

 
    .  

RECEITA LÍQUIDA - VENDA DE GÁS E SERVIÇOS                          -                            -    

RECEITA DE CONSTRUÇÃO                          -                            -    

CUSTOS DOS PRODUTOS VENDIDOS E SERVIÇOS PRESTADOS                          -                            -    

CUSTO DE CONSTRUÇÃO                          -                            -    

LUCRO BRUTO                          -                            -    
    

RECEITAS (DESPESAS) OPERACIONAIS    

Despesas Gerais e Administrativas  13               (579.469)                         -    

Outras Receitas/Despesas Operacionais Líquidas                          -                            -    
    

LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO                (579.469)                         -    
    

RESULTADO FINANCEIRO 14                  12.550                          -    

Receitas Financeiras                    13.363                          -    

Despesas Financeiras                        (813)                         -    
    

LUCRO ANTES DO IR E DA CSLL                (566.918)                         -    
    

IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL                          -                            -    

   Correntes                          -                            -    

   Diferidos                          -                            -    
    

INCENTIVO FISCAL DE REDUÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA                          -                            -    
    

RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO 12               (566.918)                         -    

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.) 
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DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO 

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 
CNPJ: 34.307.295/0001-65 

(Em reais, exceto se indicado de outra forma) 

 
NOTA 

EXPLICATIVA 
CAPITAL SOCIAL 

RESERVAS DE LUCROS DIVIDENDO 
ADICIONAL 
PROPOSTO 

RESULTADOS 
ACUMULADOS 

TOTAL GERAL  LEGAL 
INCENTIVOS 

FISCAIS 
LUCROS A 
DISTRIBUIR 

 
         

SALDOS EM 31/DEZ./18                              -                   -                         -                        -                       -                           -                        -    

         

Dividendos adicionais aprovados                              -                   -                         -                        -                           -                        -    

         

Integralização de Capital 15                 3.530.000                3.530.000  

                              -                        -    

Resultado Líquido do Exercício                              -                   -                         -                        -                (566.918)           (566.918) 
         

Destinação do Lucro Líquido do Exercício:         

 Constituição de reserva legal                               -                   -                         -                        -                       -                           -                        -    

 Constituição de reserva de incentivo fiscal                               -                   -                         -                        -                       -                           -                        -    

 Dividendos mínimos obrigatórios                               -                   -                         -                        -                       -                           -                        -    

 Dividendos adicionais propostos                               -                   -                         -                        -                       -                           -                        -    

 Juros sobre o capital próprio                               -                   -                         -                        -                       -                           -                        -    
         

SALDOS EM 31/DEZ./19                  3.530.000                 -                         -                        -                       -                (566.918)          2.963.082  
         

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)             
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA - MÉTODO INDIRETO 

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GAS 
CNPJ: 34.307.295/0001-65 

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

  31/12/2019 31/12/2018 

Resultado do exercício ajustado -       566.918                    -    

    

Redução (aumento) de ativos -           1.436                    -    

 
  

Aumento (redução) de passivos         217.267                    -    

 
  

Recursos líquidos provenientes da atividade Operacional -       351.088                    -    

 
  

Recursos líquidos utilizados nas atividades de financiamentos      3.530.000                    -    

 
  

Recursos líquidos utilizados nas atividades de investimentos -         33.990                    -    

 
  

Aumento (redução) de caixa e equivalentes de caixa no exercício      3.144.922                    -    

 
  

Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício                   -                      -    

 
  

Caixa e equivalentes de caixa no fim do exercício      3.144.922                    -    

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.) 
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DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO 

COMPANHIA DE GAS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS 
CNPJ: 34.307.295/0001-65 

(Em reais, exceto se indicado de outra forma) 

  2019 2018 

   

(+) Receitas                     -                   -    

      

(-) Custos e despesas -     13.430                 -    

(=) Valor adicionado bruto  -     13.430                 -    

      

(=) Valor adicionado líquido produzido pela companhia  -     13.430                 -    

      

(+) Valor adicionado recebido em transferência        13.363                 -    

(=) Valor adicionado a distribuir  -            66                 -    

     

Distribuição do valor adicionado    

      

Pessoal e administradores      445.989                 -    

      

Benefícios         17.233                 -    

      

Tributos       92.812                 -    

      

Instituições financeiras e fornecedores       10.818                 -    

      

Acionistas -  566.918                 -    

      

Valor adicionado distribuído -            66                 -    

(As notas explicativas integram o conjunto das demonstrações contábeis.)   
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III - Notas Explicativas da Administração às Demonstrações Contábeis em 31 de Dezembro de 2019 
(Valores expressos em reais, exceto quando mencionado) 

 
1. A companhia e suas operações 

Com a publicação da Lei Estadual nº 10.493/2016, foi reconhecida a extinção/nulidade do contrato 
de concessão do serviço de distribuição de gás canalizado concedido à Petrobras Distribuidora S/A 
por aplicação do disposto no Art. 43 da Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995. 
 
Em 13 de dezembro de 2018, foi sancionada pelo Governador do Estado a Lei nº 10.955/2018, que 
autorizou o Poder Executivo a criar a sociedade de economia mista denominada Companhia de Gás 
do Espírito Santo - ES GÁS a partir de 1º de janeiro de 2019, sendo a Petrobras Distribuidora S/A 
sócia dessa empresa. 
 
Em 22 de julho de 2019 foi realizada a Assembleia Geral de Constituição e a primeira reunião 
extraordinária do Conselho de Administração nomeando os cargos de Diretor-Presidente e Diretor 
de Operações, sendo eles os Srs. Heber Viana de Resende e Frederico Bichara Henriques, 
respectivamente. O estatuto social da Companhia de Gás do Espírito Santo – ES GÁS, inscrita no 
CNPJ sob o nº 34.307.295/0001-65, foi registrado na Junta Comercial do Estado do Espírito Santo 
em 24 de julho de 2019 sob o NIRE 32500050232. 
 
A Companhia será concessionária para exploração exclusiva do serviço público de distribuição de 
gás canalizado no Estado do Espírito Santo. A concessão prevê a prestação dos serviços de 
distribuição para os usuários dos segmentos industrial, residencial coletivo e individual, comercial, 
veicular, climatização, cogeração, matéria-prima e térmicas. 
 
A ES GÁS é uma empresa de economia mista em que o Estado do Espírito Santo detém 51% das 
ações do capital votante e a BR Distribuidora com 49%. Em 31 de dezembro de 2019 a Companhia 
encontrava-se em fase pré-operacional. 
 
2. Base de elaboração e apresentação das demonstrações financeiras 

2.1. Base de elaboração 

As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis adotadas no 
Brasil e decorrem do levantamento de informações e valores extraídos das contas do Balanço 
Patrimonial e da Demonstração do Resultado do Exercício da Companhia. 
 
Todas as informações relevantes próprias das demonstrações contábeis, e somente elas, estão 
sendo evidenciadas, e correspondem àquelas utilizadas pela Administração na sua gestão. 
 
2.2. Demonstração do valor adicionado 

A Demonstração do Valor Adicionado (DVA) apresenta informações relativas à geração de riqueza 
pela companhia e a forma como tais riquezas foram distribuídas. Essa demonstração foi elaborada 
de acordo com o “CPC 09 – Demonstração do Valor Adicionado (DVA)”, aprovado pela Deliberação 
CVM 557/08, e para fins de IFRS, é apresentada como informação adicional. 
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2.3. Moeda funcional 

A moeda funcional da Companhia é o Real (R$), que é a moeda de seu ambiente econômico de 
operação. 
 
3. Sumário das principais práticas contábeis 

As práticas contábeis descritas abaixo foram aplicadas de maneira consistente pela companhia nas 
demonstrações contábeis ora apresentadas. 
 
3.1. Base de consolidação 

O processo de consolidação das contas patrimoniais e de resultado corresponde à soma dos saldos 
das contas de ativo, passivo, receitas e despesas, segundo a sua função. 
 
3.2. Instrumentos financeiros 

3.2.1. Disponibilidades 

Incluem numerários em espécie, depósitos bancários disponíveis e aplicações financeiras de curto 
prazo com alta liquidez, contados da data da contratação original, prontamente conversíveis em um 
montante conhecido de caixa e com risco insignificante de mudança de valor. 
 
3.2.2. Créditos, Valores e Bens 

Considerando que a Companhia encontra-se em fase pré-operacional, esta rubrica apresenta os 
valores correspondentes a adiantamentos à funcionários e tributos a recuperar. 
 
3.3. Imobilizado 

Será demonstrado pelo custo de aquisição ou custo de construção, que compreende também os 
custos diretamente atribuíveis para colocar o ativo em condições de operação, bem como, quando 
aplicável, estimativa dos custos com desmontagem e remoção do imobilizado e de restauração do 
local onde o ativo está localizado, deduzido da depreciação acumulada e perdas por redução ao 
valor recuperável de ativos (impairment). 
 
Os outros bens do imobilizado são depreciados pelo método linear com base nas vidas úteis 
estimadas, que estão demonstradas por classe de ativo na nota explicativa 6. 
 
3.4. Imposto de renda e contribuição social 

O imposto de renda e contribuição social do exercício, corrente e diferido, são calculados com base 
nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o lucro excedente de R$ 240 mil para 
imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido. 
 
3.5. Capital social 

O Capital Social da Companhia é de R$ 588.048.379,00 (quinhentos e oitenta e oito milhões e 
quarenta e oito mil e trezentos e setenta e nove reais), totalmente subscrito e a ser integralizado, 
representado por: 
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a) 455.354.400 (quatrocentos e cinquenta e cinco milhões e trezentos e cinquenta e quatro mil e 
quatrocentos) ações ordinárias nominativas, sem valor nominal; e 
 
b) 132.693.979 (cento e trinta e dois milhões e seiscentos e noventa e três mil e novecentos e 
setenta e nove) ações preferenciais nominativas, sem valor nominal. 
 
O quadro detalhado com a composição acionária da Companhia consta na nota explicativa 11. 
 
4. Disponibilidades 

 

 
 

 
 

Os recursos alocados na conta “Disponibilidades” compreendem os saldos disponíveis em caixa, 
depósitos bancários, valores em trânsito e aplicações financeiras de liquidez imediata. 
 
5. Créditos, Valores e Bens 
 

 
 
6. Imobilizado 
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7. Fornecedores 
 

 
As despesas constantes na rubrica “Fornecedores de Materiais e Serviços” corresponde à provisão 
de ressarcimento dos custos com aluguel e condomínio, aquisição de imobilizado, locação de 
veículo, despesas cartorárias e de SMS. 
 
8. Tributos, Taxas e Contribuições a pagar 
 

 
9. Obrigações Sociais e Trabalhistas 
 

 
 

10. Provisões Trabalhistas / Sociais 
 

 
 

11. Capital social 

A composição acionária da Companhia em 31 de dezembro de 2019 é representada conforme 
quadro demonstrado a seguir. 
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A composição societária da Companhia leva em consideração os parâmetros fixados na Lei estadual 
nº 10.955/18, de maneira que a participação da Petrobras Distribuidora S/A na ES GÁS corresponde 
ao direito à indenização reconhecido na citada lei e no Instrumento de Compromisso Condicional. 
O valor da indenização da BR, consoante o citado instrumento, corresponde à R$ 350.817.635 
(trezentos e cinquenta milhões e oitocentos e dezessete mil e seiscentos e trinta e cinco reais), na 
data base de 31/12/2017. Com base na lei e no instrumento de compromisso, a BR será titular de 
223.123.656 (duzentos e vinte e três milhões e cento e vinte e três mil e seiscentos e cinquenta e 
seis) ações ordinárias e 130.143.979 (cento e trinta milhões e cento e quarenta e três mil e 
novecentos e setenta e nove) ações preferenciais, enquanto o Estado do ES será titular de 
232.230.744 (duzentos e trinta e dois milhões e duzentos e trinta mil e setecentos e quarenta e 
quatro) ações ordinárias. 
 
Após Assembleia Geral de Constituição ocorrida em 22 de julho de 2019 foi realizado a 
integralização de ações preferenciais pelo Governo do Estado do Espirito Santo no montante de R$ 
2.550.000,00 (dois milhões e quinhentos e cinquenta mil reais), cuja subscrição já constava 
autorizada na Ata da assembleia supracitada e será ratificada em Assembleia Geral Ordinária a ser 
realizada na data prevista de 24 de abril de 2020. 
 
Considerando que o capital social inicial é composto em sua maioria pelo aporte de bens que 
compõem a atual concessão de distribuição de gás canalizado, o valor subscrito será totalmente 
integralizado após finalização do novo contrato de concessão e conclusão do laudo de avaliação 
elaborado pela empresa designada (Setape Serviços Técnicos de Avaliações do Patrimônio e 
Engenharia Ltda.). 
 
12. Lucros ou prejuízos do exercício 

Considerando que a Companhia está em fase pré-operacional, cuja distribuição de gás canalizado 
na área de concessão ainda está sob condução da Petrobras Distribuidora S/A, o exercício encerrado 
em 31 de dezembro de 2019 não apresentou lucro em virtude de não ter auferido faturamento e 
ter desembolsado recursos para manutenção da fase pré-operacional. 
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13. Despesas Gerais e Administrativas 
 

 
 

14. Resultado Financeiro 
 

 
 

15. Integralização de Capital 

O capital integralizado corresponde aos aportes realizados pelos acionistas conforme demonstrado 
na nota explicativa 11. 
 
16. Eventos Subsequentes 

Em 23/01/2020 foi distribuída uma Ação Popular em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, da 
COMPANHIA DE GÁS DO ESPÍRITO SANTO - ES GÁS, do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ES e 
da PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A. Na presente ação requer o autor a concessão da liminar para 
que seja determinada a suspensão dos efeitos do acordo firmado pelos Requeridos, objeto da ação, 
bem como seja declarada a indisponibilidade (inalienabilidade) da participação acionária da 
Petrobras Distribuidora S/A na Companhia de Gás do Espírito Santo – ES Gás até o fim da presente 
demanda. O processo encontra-se aguardando devolução de carta precatória desde o dia 
21/02/2020. Considerando que o processo encontra-se em fase inicial e a ES GÁS ainda não foi 
citada para contestar, o risco de perdas ou prejuízos é remoto. 
 
 
 
 
Heber Viana de Resende  Frederico Bichara Henriques   Raphael Ramos Martins 
Diretor Presidente   Diretor de Operações   Contador CRC-ES 017.710/O-0 
 


