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Ativo 2018 2017 Passivo e patrimônio líquido 2018 2017

 

Circulante Circulante

   Caixa e equivalentes de Caixa 248 1.947 Fornecedores 27.331 29.618

   Contas a receber de clientes de clientes e outros recebíveis 124.802 98.891 Impostos e contribuições a recolher 7.913 9.748

   Estoques 2.224 2.064 Salários, férias e encargos sociais a pagar 3.317 3.412

   Tributos a recuperar 1.246 945 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 0 0

   Ativo Fiscal 9.907 4.810 Outras contas a pagar 611 474

   Créditos nas operações de aquisição de gás 29.365 29.651  

   Despesas antecipadas 164 157  39.172 43.252

 167.955 138.466

 

 

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo

   Tributos a recuperar 6.272 5.062 Provisão para contingências 11.603 11.668

   Bens da concessão indenizáveis 41.575 32.090 Outras contas a pagar 540 258

   Imposto de renda  e contribuição social diferidos 56.470 59.597  12.143 11.925

   Depósitos judiciais 2.882 2.779  

   Creditos nas operações de aquisição de Gas 0 25.043 Total do passivo 51.315 55.177

   Despesas antecipadas 138 112  

Patrimônio líquido 

Capital social 462.481 462.481

   Imobilizado 2.596 2.528 Reservas de lucros 29.615 26.838

   Intangível 265.524 278.820

 

 375.456 406.031 Total do patrimônio líquido 492.096 489.319

  

Total do ativo 543.412 544.497 Total do passivo e patrimônio líquido 543.412 544.497
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 2018 2017

 

Receita líquida

Receita pela venda de gás e serviços prestados 186.967 163.324

Receita de construção de infraestrutura 5.269 9.473

 

 192.236 172.796

 

Custo das vendas de gás e serviços prestados             (152.450)             (132.426)

Custo de construção de infraestrutura                  (5.269)                  (9.473)

 

             (157.720)             (141.898)

 

Lucro bruto 34.516 30.898

 

Despesas operacionais

Despesas comerciais                  (4.804)                  (4.380)

Despesas administrativas                  (9.764)                  (9.170)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas                       257                       222 

 

 (14.311)              (13.327)              

 

Lucro antes do resultado financeiro 20.205 17.571

 

Resultado financeiro

Despesas financeiras                     (136)                     (309)

Receitas financeiras                    5.205                    6.070 

Variações monetárias e cambiais, líquidas                    4.266                    5.308 

 

 9.335 11.069

 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social                 29.540                 28.640 

Imposto de renda e contribuição social                  (9.584)                  (9.007)

 

Lucro líquido do exercício 19.956 19.633

Lucro básico e diluído por por ação - em reais 0,04                    0,04                    
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Em 31 de dezembro de 2016 462.481    7.205         7.389                                                               477.075                

                           

Distribuição de dividendos do exercício anterior                             (7.389)                                                              (7.389)                    

Lucro líquido do exercício                                                                   49.085                       49.085                   

Reserva legal               2.454                                               (2.454)                                                   

Juros sobre capital próprio                                                                   (28.000)                      (28.000)                 

Dividendos adicionais propostos                             18.631                              (18.631)                                                 

Em 31 de dezembro de 2017 462.481    9.659         18.631                              -                              490.771                

Distribuição de dividendos do exercício anterior (18.631)                            

Lucro líquido do exercício 19.956                       19.956                   

Em 30 de junho de 2018 462.481    9.659         -                                    19.956                       492.096                

Lucros (prejuízos) 

acumulados Total

Reserva de Lucros

Capital 

social

Reserva 

legal

Dividendos adicionais 

propostos
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Lucro líquido do exercício 2018 2017

 

Ajustes para conciliar o resultado com recursos gerados nas 19.956                  19.633                  

atividades operacionais

Depreciação e amortização 11.516                  10.769                  

Remuneração sobre os bens da concessão indenizáveis (2.465)                   (1.918)                   

Constituição (reversão)da provisão para contingências (110)                      77                          

(Reversão) constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa (256)                      (246)                      

Perdas de créditos 31                          -                         

Valor justo - gás pago e não retirado (1.107)                   -                         

Valor residual do ativo intangível baixado                           

Imposto de renda e contribuição social correntes 6.994                    5.569                    

Débitos (créditos) tributários diferidos 2.591                    3.438                    

37.150                  37.321                  

(Aumento) diminuição nos ativos

Contas a receber de clientes e outros recebíveis (5.047)                   (12.161)                 

Estoques (187)                      (205)                      

Impostos a recuperar (1.685)                   1.955                    

Outras contas a receber 229                        134                        

Créditos nas operações de aquisição do gás 4.664                    (898)                      

Depósitos judiciais (80)                                                   

 

Aumento (diminuição) nos passivos

Fornecedores 142                        (1.736)                   

Salários e encargos sociais (1.253)                   (175)                      

Impostos e contribuições a recolher (4.710)                   4.052                    

Outras contas a pagar 470                        508                        

 

Juros pagos - Atualização de dividendos (484)                      (824)                      

Imposto de renda e contribuição social pagos (5.758)                   (3.723)                   

 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  23.452                  24.248                  

 

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de bens do intangível (5.269)                   (9.473)                   

Aplicação em recebíveis de ativos financeiros (142.179)              (140.018)              

Resgate em recebíveis de ativos financeiros 133.924                156.858                

 

Caixa líquido apilcado nas atividades de investimentos (13.524)                 7.367                    

 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (18.631)                 (32.039)                 

Ingresso de financiamentos -                         -                         

Pagamento de financiamentos (284)                      (191)                      

 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (18.915)                 (32.229)                 

 

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (8.987)                   (614)                      

 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 9.235                    2.560                    

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 248                        1.947                    

 

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (8.987)                   (614)                      
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