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RELATÓRIO DO AUDITOR INDEPENDENTE SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES
CONTÁBEIS
Aos
Administradores e Acionistas da
Urca Comercializadora de Gás Natural S.A
Rio de Janeiro - RJ
Opinião com ressalva sobre as demonstrações contábeis
Examinamos as demonstrações contábeis da Urca Comercializadora de Gás Natural 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, assim como o resumo das principais
políticas contábeis e as demais notas explicativas.
Em nossa opinião, exceto pelos possíveis efeitos do assunto descrito na seção a seguir intitulada “Base
para opinião com ressalva”, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente,
em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Urca Comercializadora de
Gás Natural 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 com ressalva sobre as demonstrações contábeis
Limitação sobre o saldo de adiantamento a clientes
As demonstrações contábeis do resultado do exercício findo em 31 de dezembro de 2020 apresentam
na rubrica de outros passivos financeiros o montante de R$ 109 mil referente à adiantamento de
clientes para o qual a Companhia não nos apresentou, até a data de conclusão dos nossos trabalhos,
documentação suporte para o valor registrado. Em decorrência desse assunto, não foi possível
determinar se teria havido necessidade de efetuar ajustes em relação aos outros passivos financeiros,
assim como nos demais elementos das demonstrações contábeis do exercício findo em 31 de dezembro
de 2020.
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 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 (CFC), 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 com ressalva.
Outros assuntos
Auditoria correspondente ao exercício anterior
Os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2019, apresentadas para fins
comparativos, não foram auditadas por nós e nem por outros auditores independentes. Nossa opinião
não está ressalvada em relação a este assunto.
BDO RCS Auditores Independentes., uma empresa brasileira da sociedade simples, é membro da BDO Internacional Limited, uma companhia limitada por garantia do
Reino Unido, e faz parte da rede internacional BDO de firmas-membro independentes. BDO é nome comercial para a rede BDO e cada uma das firmas da BDO.
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Responsabilidades da Administração pelas demonstrações contábeis
A Administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações
contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil 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 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 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.
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis
Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em
conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e
emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança,
mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As
distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando,
individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões
econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações 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 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 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.
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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.
São Paulo, 09 de maio de 2022.

BDO RCS Auditores Independentes SS
CRC 2 SP 013846/F

Thiago Gonçalves Marques
Contador CRC 1 SP 254881/O-8 – S - RJ
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Balanços patrimoniais
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (não auditado)
(Em milhares de Reais)
Ativo

Passivo e patrimônio líquido

Nota
Circulante
Caixa e equivalentes de caixa
Partes relacionadas
Outros ativos financeiros
Total circulante
Não circulante
Outros ativos financeiros
Partes relacionadas
Imobilizado
Intangivel
Total não circulante

4
8

8
5
5

2019
(Não auditado)

2020
119
485
4
608

52
1.060
32
1.734
2.878

22
6.473
41
6.536

17
17

Nota
Circulante
Fornecedores
Obrigações tributárias e previdenciarios
Arrendamento a pagar
Outras passivos financeiros
Total circulante
Não circulante
Partes relacionadas
Provisão para perda em investimento
Arrendamento a pagar
Total não circulante
Patrimônio líquido
Capital social
Transação de capital
Reserva de capital
Lucros (prejuízos) acumulados
Total do patrimônio líquido

Total do ativo

3.486

6.553

Total do passivo e patrimônio líquido

7
6

8
9
6

2019
(Não auditado)

2020
1
13
556
114
683

2
6
295
303

742
1.248
1.990

1.501
1.501

2.000
5.071
(6.258)
813

5
6.687
(1.943)
4.749

3.486

6.553

12

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Demonstrações do resultado
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (não auditado)
(Em milhares de Reais)
Nota
Receita operacional
Custo de energia comprada
Lucro bruto
Receitas/(despesas) operacionais
Gerais, comerciais e administrativas
Outras receitas e despesas operacionais
Resultado financeiro, líquido

-

13
13
14

Resultado antes do Imposto de Renda e Contribuição Social
IR e Csll corrente

2019
(Não auditado)

2020

(1.330)
(3.275)

Prejuízo do exercício

(1.944)
-

290
(4.315)

10

-

1
(1.943)

(4.315)

(1.943)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GAS NATURAL S.A.
Demonstrações do resultado abrangente
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (não auditado)
(Em milhares de Reais)

Prejuízo do exercício
Total do resultado abrangente do exercício

2020
(4.315)
(4.315)

2019
(Não auditado)
(1.943)
(1.943)

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Demonstrações das mutações do patrimônio líquido
(Em milhares de Reais)
Transações de
capital

Capital social

Reserva de Capital

Lucros/(prejuízos)
acumulados
-

Total

Em 08 de Fevereiro de 2019 (não auditado)

5

-

-

Adiantamento para futuro aumento de capiltal
Prejuízo do exercício

-

-

6.687
-

(1.943)

6.687
(1.943)

Saldos em 31 de dezembro de 2019

5

-

6.687

(1.943)

4.749

Aumento de capital
Transferencia de reserva
Transação de capital
Lucro líquido do exercício

1.995
-

5.071
-

(1.995)
(4.692)
-

(4.315)

(4.692)
5.071
(4.315)

Saldos em 31 de dezembro de 2020

2.000

5.071

-

(6.258)

5

813

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Demonstrações do fluxos de caixa
Exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e 2019 (não auditado)
(Em milhares de Reais)
2019
(Não auditado)

2020
Fluxo de caixa das atividades operacionais
Prejuízo do exercício
Ajustes que não afetam o caixa
Perda de Investimento
Resultado de equivalência patrinomial
Depreciações

Decréscimo/(acréscimo) nas contas de ativo
Outros créditos

(4.315)

(1.943)

295
3.275
6

-

(739)

(1.943)

(15)

(41)

(1)
7

Acréscimo/(decréscimo) nas contas de passivo
Fornecedores
Salários e encargos
Outras contas a pagar
Caixa gerado das atividades operacionais

(748)

2
6
295
(1.681)

Fluxo de caixa das atividades de investimentos
Aumento e diminuição de investimento
Adições ao imobilizado e intangível
Caixa gerado das (aplicado nas) atividades de investimento

(133)
(133)

1.501
(17)
1.484

5.670
(6.687)
1.995
978

(6.473)
6.687
5
219

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos
Partes relacionadas
Afac - Adiantamento futuro aumento de capital
Aumento de Capital
Integralização de capital
Distribuição de dividendos
Caixa aplicado nas atividades de financiamentos
Acréscimo líquido no caixa e equivalentes de caixa
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício
Caixa e equivalentes de caixa no final do exercício
Acréscimo líquido no caixa e equivalentes de caixa

97

22

22
119

22

97

22

As notas explicativas da Administração são parte integrante das demonstrações contábeis.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019(não auditado)
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
1.

Contexto operacional
A URCA Comercializadora de Gás Natural s.a. (“Companhia” ou “URCA
Comercializadora de Gás”) é uma Sociedade anônima, tendo iniciada suas
operações em outubro de 2019.
A Companhia tem por objeto: comércio atacadista de combustíveis de origem
mineral em bruto; comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP);
produção de gás; distribuição de combustíveis gasosos por redes urbanas;
atividade de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica
específica; outras sociedades de participação, exceto holdings.
A empresa nasceu com o propósito de contribuir para o desenvolvimento do
mercado de gás no Brasil, unindo oferta e demanda a preços competitivos.
A companhia tem a missão de identificar oportunidades de interiorização do Gás
Natural no Brasil e difundir o uso do Biometano para construção de uma matriz
menos poluente, utilizando tecnologia e inovação.

2.

Bases de preparação e apresentação das demonstrações contábeis
a)

Declaração de conformidade (com relação às práticas contábeis adotadas
no Brasil)
As demonstrações contábeis foram elaboradas de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os
Pronunciamentos, as Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê
de Pronunciamentos Contábeis (CPC) e as normas emitidas pelo Conselho
Federal de Contabilidade (CFC).
A Administração aprovou a conclusão das demonstrações contábeis em9 de
maio de 2022. As demonstrações contábeis estão sendo apresentadas e
divulgadas de acordo com o CPC 26R1 (apresentação das demonstrações
contábeis).

b)

Base de mensuração
As demonstrações contábeis foram preparadas com base no custo histórico,
com exceção dos instrumentos financeiros que são mensurados pelo valor
justo.

c)

Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações contábeis são apresentadas em Real, que é a moeda
funcional da Companhia.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019(não auditado)
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Todas as informações financeiras divulgadas nas demonstrações contábeis
apresentadas em Real foram arredondadas para o milhar mais próximo,
exceto quando indicado de outra forma.
d)

Uso de estimativas
A preparação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas
contábeis adotadas no Brasil exige que a Administração faça julgamentos,
estimativas e premissas que afetam a aplicação de políticas contábeis e os
valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os resultados
reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de uma maneira contínua. Revisões em
relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as
estimativas são revisadas e em quaisquer períodos futuros afetados.
As informações sobre julgamentos críticos referentes às políticas contábeis
adotadas que apresentam efeitos sobre os valores reconhecidos nas
demonstrações contábeis estão incluso na seguinte nota explicativa:
 Nota Explicativa n° 11 – Provisão para contingência.

e)

Gestão do capital
A Companhia busca alternativas de capital com o objetivo de satisfazer as
suas necessidades operacionais, objetivando uma estrutura de capital que
leve em consideração parâmetros adequados para os custos financeiros, os
prazos de vencimento das captações e suas garantias.

3.

Principais práticas contábeis adotadas
3.1. Instrumentos financeiros
Ativo financeiro
a)

Classificação ativo financeiro

No reconhecimento inicial, um ativo financeiro é classificado como
mensurado ao: (i) custo amortizado (CA); (ii) valor justo por meio de outros
resultados abrangentes (“VJORA”); ou (iii) valor justo por meio do resultado
(“VJR”).
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019(não auditado)
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Um ativo financeiro é mensurado ao custo amortizado se satisfizer ambas
as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um modelo de
negócios com o objetivo de coletar fluxos de caixa contratuais; e (ii) os
termos contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas,
aos fluxos de caixa que são apenas pagamentos de principal e de juros
sobre o valor principal em aberto.
Um ativo financeiro é mensurado no VJORA somente se satisfizer ambas
as condições a seguir: (i) o ativo é mantido dentro de um modelo de
negócios cujo objetivo é alcançado tanto pela coleta de fluxos de caixa
contratuais como pela venda de ativos financeiros; e (ii) os termos
contratuais do ativo financeiro dão origem, em datas específicas, a fluxos
de caixa que representam pagamentos de principal e de juros sobre o valor
principal em aberto.
Todos os outros ativos financeiros são classificados como mensurados ao
valor justo por meio do resultado.
Adicionalmente, no reconhecimento inicial, a Companhia pode,
irrevogavelmente, designar um ativo financeiro, que satisfaça os
requisitos para ser mensurado ao custo amortizado, ao VJORA ou mesmo
ao VJR. Essa designação possui o objetivo de eliminar ou reduzir
significativamente um possível descasamento contábil decorrente do
resultado produzido pelo respectivo ativo.
b)

Reconhecimento e mensuração

As compras e as vendas de ativos financeiros são reconhecidas na data da
negociação. Os investimentos são, inicialmente, reconhecidos pelo valor
justo, acrescidos dos custos da transação para todos os ativos financeiros
não classificados como ao valor justo reconhecido no resultado.
Os ativos financeiros ao valor justo reconhecidos no resultado são,
inicialmente, reconhecidos pelo valor justo, e os custos da transação são
debitados à demonstração do resultado no período em que ocorrerem.
O valor justo dos investimentos com cotação pública é baseado no preço
atual de compra. Se o mercado de um ativo financeiro não estiver ativo,
a Companhia estabelece o valor justo por meio de técnicas de avaliação.
Essas técnicas incluem o uso de operações recentes contratadas com
terceiros, a referência a outros instrumentos que são substancialmente
similares, a análise de fluxos de caixa descontados e os modelos de
precificação de opções, privilegiando informações de mercado e
minimizando o uso de informações geradas pela Administração.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019(não auditado)
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
c)

Valor recuperável (impairment) de ativos financeiros – ativos
mensurados ao custo amortizado

A Companhia avalia no final de cada período de relatório se há evidência
objetiva de que um ativo financeiro ou grupo de ativos financeiros esteja
deteriorado. Os critérios utilizados pela Companhia para determinar se há
evidência objetiva de uma perda por impairment incluem: (i) dificuldade
financeira significativa do emissor ou tomador; (ii) uma quebra de
contrato, como inadimplência ou atraso nos pagamentos de juros ou de
principal; (iii) probabilidade de o devedor declarar falência ou
reorganização financeira; e (iv) extinção do mercado ativo daquele ativo
financeiro em virtude de problemas financeiros.
d)

Desreconhecimento de ativos financeiros

Um ativo financeiro (ou, quando for o caso, uma parte de um ativo
financeiro ou parte de um grupo de ativos financeiros semelhantes) é
baixado principalmente quando: (i) os direitos de receber fluxos de caixa
do ativo expirarem; e (ii) a Companhia transferiu os seus direitos de
receber fluxos de caixa do ativo ou assumiu uma obrigação de pagar
integralmente os fluxos de caixa recebidos, sem demora significativa, a
um terceiro por força de um acordo de “repasse”; e (a) a Companhia e
transferiu substancialmente todos os riscos e benefícios relativos ao ativo;
ou (b) a Companhia não transferiu e não reteve substancialmente todos os
riscos e benefícios relativos ao ativo, mas transferiu o controle sobre esse
ativo.
Quando a Companhia tiver transferido seus direitos de receber fluxos de
caixa de um ativo, ou tiver executado um acordo de repasse e não tiver
transferido ou retido substancialmente todos os riscos e benefícios
relativos ao ativo, um ativo é reconhecido na extensão do envolvimento
contínuo da Companhia com esse ativo.
Passivos financeiros
a)

Reconhecimento e mensuração:

Um passivo financeiro é classificado como mensurado pelo valor justo por
meio do resultado caso seja definido como mantido para negociação ou
designado como tal no momento do seu reconhecimento inicial. Os custos
da transação são reconhecidos no resultado conforme incorridos. Esses
passivos financeiros são mensurados pelo valor justo e eventuais mudanças
no valor justo, incluindo ganhos com juros e dividendos, são reconhecidas
no resultado do exercício.
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URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A.
Notas explicativas da Administração às demonstrações contábeis
Em 31 de dezembro de 2020 e 2019(não auditado)
(Em milhares de Reais, exceto quando indicado de outra forma)
Os passivos financeiros da Companhia, que são inicialmente reconhecidos
a valor justo, incluem fornecedores e outras contas a pagar e empréstimos
e são acrescidos do custo da transação diretamente relacionado.
b)

Mensuração subsequente

Após o reconhecimento inicial, empréstimos e financiamentos,
fornecedores e contas a pagar são mensurados subsequentemente pelo
custo amortizado, utilizando o método da taxa de juros efetivos.
c)

Desreconhecimento de passivos financeiros

Um passivo financeiro é baixado quando a obrigação for revogada,
cancelada ou expirar. Quando um passivo financeiro existente for
substituído por outro do mesmo mutuante com termos substancialmente
diferentes, ou os termos de um passivo existente forem significativamente
alterados, essa substituição ou alteração é tratada como baixa do passivo
original e reconhecimento de um novo passivo, sendo a diferença nos
correspondentes valores contábeis reconhecido na demonstração do
resultado.
3.2. Caixas e equivalentes de caixa
Incluem os saldos de caixa, depósitos bancários e aplicações financeiras
cujo vencimento seja de até 90 dias da data da aplicação, registradas ao
custo, acrescido dos rendimentos auferidos até a data do balanço que não
supera o valor de mercado.
As aplicações financeiras são reconhecidas e mensuradas pelo valor justo e
os resultados financeiros auferidos nessas operações são alocados
diretamente ao resultado.
3.3. Demais passivos circulantes e não circulantes
São demonstrados pelos valores conhecidos ou exigíveis, acrescidos, quando
aplicáveis, dos respectivos encargos.
3.4. Benefícios a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em
uma base não descontada e são incorridas como despesas conforme o
serviço relacionado seja prestado. O passivo é reconhecido pelo valor
esperado a ser pago em dinheiro ou participação nos lucros de curto prazo.
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3.5. Provisões
Uma provisão é reconhecida, em função de um evento passado, se a
Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva que possa ser estimada
de maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja exigido
para liquidar a obrigação. As provisões são apuradas através do desconto
dos fluxos de caixa futuros esperados a uma taxa antes de impostos que
reflete as avaliações atuais de mercado quanto ao valor do dinheiro no
tempo e riscos específicos para o passivo.
3.6. Imposto de Renda e Contribuição Social
O Imposto de renda e a contribuição social do período corrente são
calculados com base no lucro presumido. As alíquotas aplicadas sobre a base
de cálculo tributável (32% do faturamento bruto) são de 15% acrescida do
adicional de 10% aplicadas sobre o excedente de R$ 60 mil no trimestre para
o imposto de renda e 9% sobre a base de cálculo para contribuição social.
A despesa com Imposto de Renda e contribuição social compreende os
impostos de renda correntes reconhecidos no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre a base
de cálculo tributável do período, as taxas de impostos decretadas ou
substantivamente decretadas na data de apresentação das demonstrações
contábeis individuais e consolidadas e qualquer ajuste aos impostos a pagar
com relação aos exercícios anteriores.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito
legal de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam
a impostos de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a
mesma entidade sujeita à tributação.
Um ativo de Imposto de Renda e Contribuição Social diferidos é reconhecido
por perdas fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não
utilizadas, desde que seja provável que lucros futuros sujeitos à tributação
estarão disponíveis e contra os quais serão utilizados.
3.7. Novas normas, revisões e interpretações emitidas que ainda não estavam
em vigor em 31 de dezembro de 2020
a)

Contratos onerosos – Custo de cumprimento de contrato
(Alterações à IAS 37)
Aplicam-se a períodos anuais com início em ou após 1º de janeiro de
2022 para contratos existentes na data em que as alterações forem
aplicadas pela primeira vez. A alteração determina de forma
específica quais custos devem ser considerados ao calcular o custo
de cumprimento de um contrato. A Sociedade não espera impactos
significativos quando da adoção desta norma.
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b)

Outras normas
Para as seguintes normas ou alterações a administração ainda não
determinou se haverá impactos significativos nas demonstrações
contábeis da Sociedade, a saber:













Alteração na norma IAS 16 Imobilizado – Classificação do resultado
gerado antes do imobilizado estar em condições projetadas de uso.
Esclarece aspectos a serem considerados para a classificação de itens
produzidos antes do imobilizado estar nas condições projetadas de
uso. Esta alteração de norma é efetiva para exercícios iniciando
em/ou após 1/01/2022;
Melhorias anuais nas Normas IFRS 2018-2020 efetiva para períodos
iniciados em ou após 01/01/2022. Efetua alterações nas normas IFRS
1, abordando aspectos de primeira adoção em uma controlada; IFRS
9, abordando o critério do teste de 10% para a reversão de passivos
financeiros; IFRS 16, abordando exemplos ilustrativos de
arrendamento mercantil e IAS 41, abordando aspectos de
mensuração a valor justo. Estas alterações de norma são efetivas
para exercícios iniciando em/ou após 1/01/2022;
Alteração na norma IFRS 3 – inclui alinhamentos conceituais desta
norma com a estrutura conceitual das IFRS. As alterações à IFRS 3
são efetivas para períodos iniciados em ou após 01/01/2022;
Alteração na norma IFRS 17 – inclui esclarecimentos de aspectos
referentes a contratos de seguros. Alteração à IFRS 17 efetiva para
períodos iniciados em ou após 01/01/2023;
Alteração na norma IAS 1 - Classificação de passivos como
Circulante ou Não-circulante. Esta alteração esclarece aspectos a
serem considerados para a classificação de passivos como circulante
e não-circulante. Alteração à IAS 1 efetiva para períodos iniciados
em ou após 01/01/2023;
Alteração na norma IFRS 4 - Extensão das isenções temporárias da
aplicação da IFRS 9 para seguradoras. Esclarece aspectos referentes
a contratos de seguro e a isenção temporária de aplicação da norma
IFRS 9 para seguradoras. Alteração à IFRS 4 efetiva para períodos
iniciados em ou após 01/01/2023; e
Alteração nas normas IFRS 9, IAS 39, IFRS 7, IFRS 4 e IFRS 16
(Reforma da Taxa de Juros de Referência – IBOR “fase 2”) - As
alterações são obrigatórias para períodos iniciados a partir de 1º de
janeiro de 2021, e esclarecem aspectos referentes a definição da
taxa de juros de referência para aplicação nessas normas.
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4.

Caixa e equivalentes de caixa
2019
(Não auditado)

2020
Bancos conta movimento
Aplicação financeira

119
119

22
22

(a) As aplicações financeiras se referem a operações de renda fixa remuneradas com base no
Certificado de Depósito Interbancário – CDI e de acordo com os contratos firmados pela
Companhia e pelos bancos, essas aplicações podem ser resgatadas imediatamente sem perda
dos investimentos.

5.

Imobilizado e intangível
A seguir a composição do imobilizado:
2019
Taxa de
depreciação
(%)
Computadores
e periféricos
Arrendamento
Mercantil

(i)

2020

Imobilizado
líquido

2020

Depreciação
acumulada

Custo

Imobilizado
líquido

Imobilizado
líquido

20

17

22

(6)

16

32

20

17

1.872
1.894

(138)
(145)

1.734
1.749

1.734
1.766

O arredamento refere-se carreta para transporte de gvn, com prazo 36 meses (período
de Outubro.2020 a Setembro.2023 , taxa de 5,48% a.a.

A seguir a movimentação:

Computadores e periféricos
Arrendamento Mercantil

6.

Saldo em 2019
1
1

Depreciação do
exercício
22
(6)
1.872
(138)
1.894
(144)

Adições

Saldo em 2020
16
1.735
1.751

Empréstimos (arrendamento mercantil) a pagar
2019
(Não auditado)

2020
Arrendamento Mercantil
Curto Prazo
Longo Prazo

(i)

1.804
1.804
556
1.248

-

O arredamento refere-se carreta para transporte de gvn, com prazo 36 meses (período
de Outubro.2020 a Setembro.2023 , taxa de 5,48%.
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7.

Obrigações tributárias e previdenciários
2019
(Não auditado)

2020
INSS a recolher
FGTS a recolher
OUTROS a recolher

8.

2
1
10
13

3
3
6

Partes relacionadas
8.1. Ativo
2019
(Não auditado)

2020
Administradores
Eva Sorriso Comercializadora de Biogás

485
1.060
1.545

6.473
6.473

O valor de R$ 1.060 como parte relacionada da Eva Sorriso, foi constituído
por para suprir despesas, e o prazo para quitação ocorrerá em até
31/12/2021.
8.2. Passivo
2019
(Não auditado)

2020
Urca Energia e Participações Ltda.

9.

742
742

-

Provisão para perda de investimento
Movimentação do Investimento (MEP)
SALDO Inicial
31/12/2019
(1.501)

ADIÇÃO
-

BAIXAS
(295)

TRANSAÇÃO DE CAPITAL
5.071

MEP
(3.275)

Saldo Final
31/12/2020
-

10. Imposto de Renda e Contribuição Social
a)

Imposto de Renda e Contribuição Social corrente
A provisão para Imposto de Renda e Contribuição Social em 31 de dezembro
de 2020 foi constituída com base nas alíquotas vigentes e do lucro
presumido ajustados pela legislação específica. A alíquota do Imposto de
Renda é de 15% com um adicional de 10% sobre o lucro tributável trimestral
que exceder R$ 60. A Contribuição Social é calculada sobre o lucro
presumido na forma legal, à alíquota de 9%.
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11. Contingências
A Companhia no curso normal de suas atividades está sujeita a processos judiciais
de naturezas tributária, trabalhista e previdenciária, cível e ambiental. A
Administração, apoiada na opinião de seus assessores legais e, quando aplicável,
fundamentada em pareceres específicos emitidos por especialistas, avalia a
expectativa do desfecho dos processos em andamento e determina a necessidade
ou não de constituição de provisão para contingências. Em 31 de dezembro de
2020 e 2019, a Companhia não possui processos contingentes que necessitem ser
provisionados ou divulgados nas demonstrações contábeis.
12. Patrimônio líquido
a)

Capital social
Em 31 de dezembro de 2020, o capital subscrito e integralizado da
Companhia é de R$ 2.000, divididos em 2.000.000 de cotas no valor nominal
de R$ 1 cada uma, como demonstrado a seguir:
URCA ENERGIA PARTICIPAÇÕES LTDA

Quotas
2.000.000
2.000.000

Valor (R$)
2.000
2.000

Percentual
100%
100%

A diferença do AFAC foram revertidas como mutuo, conforme valores
transferido e reconhecido no exercício 2021.
A Companhia em 2021,resolveu em parte aumentar o capital com o valor
de R$ 1.995, e o valor de R$ 4.692 foi reclassificado como mutuo, onde no
próprio exercício foi quitado.
13. Despesas administrativas e outras receitas (despesas) operacionais
2019
(Não auditado)

2020
Pessoal e administradores
Utilidades e serviços
Impostos, taxas e contribuições
Serviços prestados por terceiros
Depreciação e amortização

(129)
(9)
(4)
(675)
(6)

(27)
(1)
(36)
-

Viagens
Outras despesas (receitas)

(12)
(495)
(1.330)

(2)
(1.878)
(1.944)

Gerais, comerciais e administrativas

(1.330)
(1.330)

(1.944)
(1.944)
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14. Resultado financeiro líquido
2019
(Não auditado)

2020
Despesas financeiras
Despesas bancárias
Multa e juros de mora
Comissão de Fiança
Outros
Receitas financeiras
Rendimentos de aplicações financeiras
Outros

(1)
(1)
(2)
(1)
(5)

-

295
295

1
1

290

1

15. Instrumentos financeiros
15.1. Gerenciamento de riscos
A Companhia mantém operações com instrumentos financeiros para
atender às necessidades operacionais dos seus negócios e está exposta a
vários riscos que são inerentes às suas atividades. A forma de identificação
e condução desses riscos é de suma importância para obtenção de
lucratividade. Os riscos mais significativos são:
Risco de liquidez
O risco de liquidez representa a possibilidade de descasamento entre os
vencimentos de seus ativos e passivos, o que pode resultar em
incapacidade de cumprir com suas obrigações nos prazos estabelecidos. A
Companhia mantém níveis de liquidez adequados para garantir que possa
cumprir com suas obrigações presentes e futuras, e aproveitar
oportunidades comerciais à medida que surgirem.
Risco de mercado
Considerando também que a taxa de mercado (ou custo de oportunidade
do capital) é definida por agentes externos, levando em conta o prêmio
de risco compatível com as atividades do setor e que, na impossibilidade
de buscar alternativas ou diferentes hipóteses de mercado e/ou
metodologias para suas estimativas, face ao formato dos negócios da
Companhia, seu modelo comercial e às peculiaridades setoriais, este risco
se encontra substancialmente mitigado.
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Risco de crédito
A Companhia restringe sua exposição a riscos de crédito pela análise
criteriosa das capacidades financeiras, técnicas e comerciais de cada uma
de suas contrapartes considerando, entre outros fatores, a situação
financeira, experiência e reputação dos sócios e diretores e alavancagem
operacional. A exposição a riscos de crédito é acompanhada de forma
recorrente pela diretoria da Companhia.

16. Impactos na Companhia e medidas tomadas – COVID- 19
Desde o início da pandemia, a empresa designou responsáveis, que ficaram
atuando em várias frentes e se reunindo periodicamente para tomar as decisões
necessárias visando principalmente cuidar da saúde de todos os nossos
colaboradores, dentre as ações adotadas podemos destacar: adoção de home
office para grande parte dos colaboradores, disponibilização de tapetes de
descontaminação na entrada da companhia, distribuição de máscara e álcool Gel,
campanhas internas incentivando a vacinação, entre outros. As decisões tomadas
são reavaliadas constantemente, de acordo com o desenrolar dos fatos,
determinações e orientações das autoridades competentes.
A Administração reconhece que o cenário econômico ainda sofre com os efeitos
da Pandemia, mas vem atuando de forma firme para que a Urca Comercializadora
de Gás atravesse esse período de forma tranquila e consolide sua posição no
mercado de Gás Nacional.

17. Eventos subsequentes
Após uma análise mercadologia e em linha com o cenário favorável ao
desenvolvimento de novos negócios no setor de Gás Natural, o Grupo Urca
Energia através da Urca Comercializadora de Gás Natural envidou esforços
comerciais para consolidar a posição do grupo na produção, comercialização e
distribuição de GNC. Desta forma, o Grupo Urca se associou ao BYK Participações
S/A dobrando o capital social com o ingresso do novo sócio e com investimento
em CAPEX superior a R$ 20.000.000,00 (VINTE MILHÕES DE REAIS), aplicados na
aquisição de 24 carretas de transporte/distribuição de GNC, com entrega de mais
de 50.000m³/dia de GNC.
Em 21 de Maio de 2021, foi constituída a holding não-operacional GN VERDE
PARTICIPAÇÕES LTDA. (CNPJ: 42.041.175/0001-97), cujas quotas são
integralmente detidas pela URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S/A.
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Em 21 Janeiro de 2022, a GN VERDE PARTICIPAÇÕES LTDA. adquiriu, pelo
montante total de R$ 149.650, a totalidade das ações das empresas GÁS VERDE
S.A. (CNPJ: 11.131.464/0005-87) e das quotas das empresas NOVA IGUAÇU
ENERGIA E GÁS RENOVÁVEL LTDA. (CNPJ: 26.851.219/0001-98) e SÃO
GONÇALO ENERGIA E GÁS RENOVÁVEL LTDA. (CNPJ: 09.076.941/0001-83).
Deste modo, a GN VERDE PARTICIPAÇÕES LTDA., e por consequência, a cadeia
societária da URCA COMERCIALIZADORA DE GÁS NATURAL S.A., verticalizou
suas operações na cadeia de fornecimento de biometano a seus clientes, por
meio da incorporação das seguintes operações em cada um dos ativos
incorporados:
a) GÁS VERDE S/A: Operação de planta de purificação e tratamento de biogás,
para compressão e venda de combustível biometano, mediante exploração
e uso do biogás proveniente do aterro sanitário “CTR Santa Rosa”,
localizado na Cidade de Seropédica, no Estado do Rio de Janeiro, vigente
desde Maio/2019.;
b) NOVA IGUAÇU ENERGIA E GÁS RENOVÁVEL LTDA.: Operação de geração e
comercialização de energia elétrica, mediante exploração específica e uso
do biogás produzido no aterro sanitário “CTR Nova Iguaçu”, localizado na
Cidade de Nova Iguaçu, no Estado do Rio de Janeiro, com capacidade
instalada da ordem de 15.000 MW;
c) SÃO GONÇALO ENERGIA E GÁS RENOVÁVEL LTDA.: Operação de geração e
comercialização de energia elétrica, mediante exploração específica e uso
do biogás produzido no aterro sanitário “CTR Alcântara”, localizado na
Cidade de São Gonçalo, no Estado do Rio de Janeiro. As operações da
companhia ainda se encontram em estágio pré-operacional, com
capacidade instalada prevista de 8.466 MW.
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