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Receita operacional   25.473,79   23.782,15 
Fornecimento de energia elétrica   10.528,76   11.727,40 
Suprimento de energia elétrica 0,00 0,00
Disponibilização do sistema de transmissão e distribuição                                 14.865,85   11.992,33 
Outras receitas operacionais   79,18   62,42 

Deduções da receita operacional   (9.614,30)   (9.289,81)
ICMS   (5.403,04)   (5.555,47)
PIS   (415,12)   (394,59)
COFINS   (1.912,20)   (1.817,50)
ISSQN 0,00 0,00
Encargo do consumidor (CCC, e CDE)   (1.618,40)   (1.261,06)
Encargo do consumidor (PEE, P & D, FNDCT e MME) (132,51) (154,52)
Quota para RGR   (88,49)   (60,31)
Outros (Sistema Isolado - CCC Lei 12.111/2009)   (44,54)   (46,36)

Receita operacional líquida   15.859,49   14.492,34 

Custo do serviço de energia elétrica   (9.306,17)   (9.504,94)
Custo com  energia elétrica   (35,37)   (30,30)
Energia elétrica comprada para revenda   (7.456,71)   (7.259,19)
Encargo de uso do sistema de transmissão e distribuição   (1.814,09)   (2.215,45)

Custo de operação   (5.128,73)   (3.560,22)
Pessoal e administradores (inclui 521,46 de remuneração  a 
administradores)   (2.858,77)   (2.439,65)
Entidade de previdência privada 0,00 0,00
Material (152,31) (145,85)
Matéria-prima e insumos para produção de energia elétrica 0,00 0,00
Serviços de terceiros (983,41) (559,18)
Depreciação e amortização (363,95) (345,14)
Provisões (Reversão) (685,77) 0,00
Outras (84,52) (70,40)

Custo do serviço prestado a terceiros   (14.434,90)   (13.065,16)

Lucro operacional bruto   1.424,59   1.427,18 

Despesas operacionais (410,16) (211,60)
Despesas com vendas (1,61) 90,00
Despesas gerais e administrativas (407,30) (300,41)
Outras despesas operacionais (1,25) (1,19)

Resultado do serviço   1.014,43   1.215,58 

Resultado de participações societárias 0,00 0,00
Receita (despesa) financeira   (289,80) (907,06)
Renda de aplicações financeiras 40,62 1,22
Variação monetária e acréscimo moratório - energia vendida   262,79   255,27 
Variação monetária e acréscimo moratório - energia comprada (469,06) (447,78)
Encargos de dívidas (55,22) (84,17)
Variações monetárias vinculadas ao ativo permanente 0,00 0,00
Outros - encargos moratórios (68,93) (631,60)

Resultado operacional   724,63   308,52 

Receita não operacional 8,07 1,56

Despesa não operacional (445,88) (21,61)

Lucro (Prejuízo) antes da Contribuição Social e Imposto de Renda   286,82   288,47 
Contribuição social (18,62) (46,75)
Imposto de renda (31,03) (105,86)
Lucro (Prejuízo) líquido antes das participações e da reversão dos 
juros sobre o capital próprio   237,17   135,86 
Reversão dos juros sobre o capital próprio 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) antes do item extraordinário   237,17   135,86 
Item extraordinário 0,00 0,00
Participação nos lucros 0,00 0,00
Lucro (Prejuízo) Líquido do exercício / período   237,17   135,86 
Lucro (Prejuízo) por ação - R$   0,1913   0,1096 
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