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Ativo 2018 2017 Passivo e patrimônio líquido 2018 2017

 

Circulante Circulante

   Caixa e equivalentes de Caixa 14.771 905 Fornecedores 27.157 22.725

   Contas a receber de clientes de clientes e outros recebíveis 120.456 84.446 Impostos e contribuições a recolher 8.658 6.760

   Estoques 2.204 1.958 Salários, férias e encargos sociais a pagar 3.668 3.796

   Tributos a recuperar 1.331 574 Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar 0 0

   Ativo Fiscal 9.757 8.573 Outras contas a pagar 697 457

   Créditos nas operações de aquisição de gás 28.292 28.372  

   Despesas antecipadas 98 91  40.180 33.738

 176.909 124.918

 

 

Não circulante Não circulante

Realizável a longo prazo Exigível a longo prazo

   Tributos a recuperar 6.132 4.727 Provisão para contingências 11.733 11.633

   Bens da concessão indenizáveis 37.491 27.606 Outras contas a pagar 653 332

   Imposto de renda  e contribuição social diferidos 57.781 62.015  12.386 11.964

   Depósitos judiciais 2.802 2.779  

   Creditos nas operações de aquisição de Gas 0 24.204 Total do passivo 52.565 45.703

   Despesas antecipadas 160 143  

Patrimônio líquido 

Capital social 462.481 462.481

   Imobilizado 2.777 2.658 Reservas de lucros 40.873 22.208

   Intangível 271.866 281.341

 

 379.010 405.473 Total do patrimônio líquido 503.354 484.689

  

Total do ativo 555.919 530.392 Total do passivo e patrimônio líquido 555.919 530.392
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 2018 2017

 

Receita líquida

Receita pela venda de gás e serviços prestados 97.653 77.227

Receita de construção de infraestrutura 3.097 3.095

 

 100.749 80.322

 

Custo das vendas de gás e serviços prestados                (76.860)                (61.425)

Custo de construção de infraestrutura                  (3.097)                  (3.095)

 

                (79.957)                (64.520)

 

Lucro bruto 20.792 15.802

 

Despesas operacionais

Despesas comerciais                  (2.327)                  (2.303)

Despesas administrativas                  (4.762)                  (4.739)

Outras receitas (despesas) operacionais, líquidas                       151                         90 

 

 (6.938)                 (6.953)                 

 

Lucro antes do resultado financeiro 13.855 8.849

 

Resultado financeiro

Despesas financeiras                        (86)                     (185)

Receitas financeiras                    2.473                    3.180 

Variações monetárias e cambiais, líquidas                    2.734                     (329)

 

 5.121 2.666

 

Lucro antes do imposto de renda e da contribuição social                 18.975                 11.515 

Imposto de renda e contribuição social                  (6.392)                  (3.900)

 

Lucro líquido do exercício 12.583 7.614

Lucro básico e diluído por por ação - em reais 0,03                    0,02                    



Gas Brasiliano Distribuidora S.A. 
 
Demonstração das mutações do patrimônio líquido (não auditado) 
Em milhares de reais 

 
 
 

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

 
3 de 5 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

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                

Lucro líquido do exercício 12.583                       12.583                   

Em 31 de março de 2018 462.481    9.659         18.631                              12.583                       503.354                

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 12.583                  7.614                    

atividades operacionais

Depreciação e amortização 5.569                    5.155                    

Remuneração sobre os bens da concessão indenizáveis (1.130)                   (849)                      

Constituição (reversão)da provisão para contingências 19                          42                          

(Reversão) constituição de provisão para créditos de liquidação duvidosa (131)                      (136)                      

Perdas de créditos 16                          10                          

Valor justo - gás pago e não retirado (914)                                                

Valor residual do ativo intangível baixado (5.202)                                             

Imposto de renda e contribuição social correntes 5.113                    2.880                    

Débitos (créditos) tributários diferidos 1.279                    1.020                    

17.202                  15.736                  

(Aumento) diminuição nos ativos

Contas a receber de clientes e outros recebíveis (18.345)                 35.232                  

Estoques (167)                      (98)                         

Impostos a recuperar (1.793)                   (127)                      

Outras contas a receber 274                        169                        

Créditos nas operações de aquisição do gás 5.544                    1.221                    

Depósitos judiciais                                                     

 

Aumento (diminuição) nos passivos

Fornecedores (32)                         (8.629)                   

Salários e encargos sociais (903)                      209                        

Impostos e contribuições a recolher (3.965)                   984                        

Outras contas a pagar 38                          568                        

 

Juros pagos - Atualização de dividendos                           (473)                      

Imposto de renda e contribuição social pagos (3.565)                   (2.010)                   

                           

Caixa líquido gerado pelas atividades operacionais  (5.712)                   42.783                  

 

Fluxos de caixa das atividades de investimentos

Aquisições de bens do intangível 2.106                    (3.095)                   

Aplicação em recebíveis de ativos financeiros 68.317                  62.672                  

Resgate em recebíveis de ativos financeiros (59.038)                 (78.900)                 

 

Caixa líquido apilcado nas atividades de investimentos 11.385                  (19.323)                 

 

Fluxo de caixa das atividades de financiamentos

Dividendos e juros sobre capital próprio pagos                           (24.650)                 

Ingresso de financiamentos

Pagamento de financiamentos (138)                      (466)                      

 

Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamentos (138)                      (25.116)                 

 

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 5.535                    (1.656)                   

 

Caixa e equivalentes de caixa no início do período 9.235                    2.560                    

Caixa e equivalentes de caixa no fim do período 14.771                  905                        

 

Aumento (redução) do caixa e equivalentes de caixa 5.535                    (1.656)                   
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