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Ativo 2016 2015 Passivo e patrimônio líquido 2016 2015

 

Circulante Circulante

Caixa e equivalentes de caixa 90.675 100.773 Fornecedores 26.350 23.312

Contas a receber de clientes 42.506 37.479 Impostos e contribuições a recolher 9.077 6.525

Estoques 2.382 2.390 Salários, férias e encargos sociais 2.724 3.033

Impostos a recuperar 893 6.213 Dividendos e juros sobre capital próprio 40.924 0

Outras contas a receber 233 586 Outras contas a pagar 618 221

  

 136.688 147.441  79.692 33.091

  

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo

Impostos a recuperar 2.910 1.127 Provisão para contingências 12.055 11.753

Bens da concessão indenizáveis 51.449 45.083 Outras contas a pagar 554 1.107

Imposto de renda e contribuição social diferidos 57.318 29.200  12.609 12.859

Depósitos judiciais 2.356 1.548  

Créditos nas operações de aquisição de gás 53.000 21.668 Total do passivo 92.301 45.951

Outras contas a receber 296 689  

Patrimônio líquido 

 Capital social 462.481 462.481

Imobilizado 3.090 3.922 Reservas de lucros 33.703 23.112

Intangível 281.378 280.865

 

 451.797 384.103 Total do patrimônio líquido 496.184 485.593

  

Total do ativo 588.486 531.544 Total do passivo e patrimônio líquido 588.486 531.544



Gas Brasiliano Distribuidora S.A. 
 

Demonstração do resultado em 30 de junho (não auditado) 
Em milhares de reais 

 
 
 

A publicação das demonstrações financeiras trimestrais atende a resolução CGPAR nº 05 de 29/09/2015. 

 
2 de 5 

 

 2016 2015

 

Receita líquida

Receita pela venda de gás 175.554 148.722

Receita de construção de infraestrutura 6.174 5.237

 

 181.727 153.959

 

Custo das vendas de gás          (122.482)          (116.928)

Custo de construção de infraestrutura             (6.174)             (5.237)

 

          (128.656)          (122.165)

 

Lucro bruto 53.071 31.794

 

Despesas operacionais

Despesas comerciais             (5.251)             (4.147)

Despesas administrativas            (13.215)            (11.441)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas                 241                 113 

 

 (18.224)           (15.475)           

 

Lucro antes do resultado financeiro 34.847 16.318

 

Resultado financeiro

Despesas financeiras                (343)                (298)

Receitas financeiras              8.578             10.899 

Variações monetárias e cambiais, líquidas             (2.783)             (1.974)

 

 5.451 8.628

 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social             40.298             24.946 

Imposto de renda e contribuição social            (11.885)             (4.325)

 

Lucro líquido do exercício 28.413 20.621

Lucro básico e diluído por por ação - em reais 0,06               0,03               
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Em 1º de janeiro de 2015    462.481       2.491                       24.201                                                    489.173 

Distribuição de dividendos exercício anterior                      (24.201)                         (24.201)

Lucro líquido do exercício                  55.986                          55.986 

Reserva legal       2.799                   (2.799)                                    

Juros sobre capital próprio                 (10.310)                         (10.310)

Dividendos mínimos obrigatórios                   (4.533)                          (4.533)

Dividendos adicionais propostos 38.344                                      (38.344)                                    

 

Em 31 de dezembro de 2015 462.481   5.290      38.344                                             506.115                       

Lucro líquido do período 28.413                                          28.413 

Dividendos adicionais propostos                      (38.344)                         (38.344)

Em 30 de junho de 2016 462.481   5.290                                  28.413                 496.184                       

Lucros (prejuízos) 

acumulados Total

Reserva de Lucros

Capital 

social

Reserva 

legal

Dividendos 

adicionais propostos
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Fluxos de caixa de atividades operacionais 2016 2015

Lucro líquido do período 28.413             20.621             

Ajustes para conciliar o resultado com recursos gerados nas atividades operacionais

Depreciação e amortização 10.271             10.059             

Ajuste a valor presente (2.980)              (2.910)              

Provisão para contingências 127                  171                  

Perdas e (reversão) para créditos de liquidação duvidosa 424                  88                    

Valor residual do ativo intangível baixado 65                    7                     

Imposto de renda e contribuição social apurados no exercício 11.885             4.325               

Créditos tributários diferidos 4.771                                   

52.977 32.362

 

(Aumento) diminuição nos ativos

Contas a receber (3.504)              17.039             

Estoques 59                    (322)                 

Impostos a recuperar (3.919)              205                  

Outras contas a receber 705                  (9)                    

Créditos nas operações de aquisição de gás                     (7.968)              

Depósitos judiciais (809)                                     

Aumento (diminuição) nos passivos

Fornecedores (40.342)            (6.356)              

Salários e encargos sociais (1.078)              (156)                 

Impostos e contribuições a recolher 3.602               (740)                 

Dividendos e juros sobre capital próprio à pagar 2.783               2.071               

Outras contas a pagar 174                  23                    

 

Caixa gerado nas operações 10.649             36.150             

 

Imposto de renda e contribuição social pagos (5.862)              (2.569)              

 

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  4.787               33.580             

 

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de bens do imobilizado e intangível (6.174)              (5.237)              

Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos (6.174)              (5.237)              

 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Pagamento de financiamentos (242)                 (269)                 

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos (4.552)              (45.458)            

Pagamento de IRRF - Dividendos e juros sobre capital próprio (43)                   (466)                 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (4.837)              (46.193)            

 

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (6.223)              (17.850)            

 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 96.898             118.623            

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 90.675             100.773            

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa (6.223)              (17.850)            
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