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MENS
SAGEM DA DIRETORIA
Cum
mprindo as disposições
d
legais e esstatutárias, a Administrração da C
Companhia Paraibana
a
de G
Gás – PBGÁSS submete à apreciaç ão de Vosssas Senhoria
as o Relatórrio de Administração e
as De
emonstraçõ
ões Finance
eiras da Com
mpanhia, com
c
Parece
eres dos Aud
ditores Inde
ependentess
e do Conselho Fiscal,
F
refere
entes ao exxercício social findo em
m 31 de deze
embro de 2010.
2
BGÁS sente
e-se orgulho
osa por serr um imporrtante instru
umento de
e desenvolv
vimento da
a
A PB
infrae
estrutura en
nergética do
d Estado e assim contribuir para o crescim
mento econômico da
a
Paraíba e para a melhoria da qualida
ade de vida
a do Paraiba
ano.
ário Nacion
nal
Cená
O co
onsumo de gás natura
al, em âmbiito naciona
al, no ano de
d 2010, ap
presentou crescimento
c
o
de 3
35,53% em relação
r
à média
m
do a
ano de 2009
9. O volume de gás n
natural com
mercializado
o
ating
giu a média
a diária de consumo
c
d e 52,9 milhõ
ões de mettros cúbicoss de gás. Inclusive, porr
dois meses, sup
perou os 60 milhões de
e metros cú
úbicos diário
os. Esse cre
escimento ocorreu
o
em
m
grande parte devido
d
ao aumento
a
do
o consumo do energé
ético pelas Usinas Term
moelétricas,,
setorr que cresce
eu 171% de um ano ao
o outro.
O se
egmento industrial foi responssável pelo consumo de 26,2 milhões de
d
m³/dia,,
repre
esentando um crescim
mento de 20,15% em
m relação ao
a ano de 2009. Por sua vez o
segm
mento autom
motivo apre
esentou retrração de 4,,72%.
Os p
principais fa
atores que contribuíram
c
m para o crescimento
c
o do setor fforam a rettomada da
a
econ
nomia e a continuidad
de da oferrta de gás através de leilões de curto prazo a preçoss
mais competitiv
vos. Em dec
corrência do
o sucesso obtido com os leilões de
e curto prazzo lançado
o
em 2
2009 e a necessidade de
d impulsio nar ainda mais
m
o merc
cado de gá
ás natural, fo
oi lançado,,
no p
primeiro trim
mestre de 20
010, uma no
ova modaliidade de le
eilão, de pe
eriodicidade semanal..
Os re
esultados puderam serr observado
os: o consumo de gás combustívvel aumento
ou em 2010
0
e, no
o último leilão eletrônico de curt
rto prazo, fo
oram vendidos 9,18 m
milhões m³/d
dia de gáss
natural, um reco
orde.
ermos de in
nfraestrutura
a de distribu
uição, em 2010, as concessionária
as deram co
ontinuidade
e
Em te
a seu
us investime
entos fazend
do com que
e a extensã
ão da rede nacional ulltrapassasse
e os 19,3 mill
quilô
ômetros e o número de clientess superasse
e a marca de 1,8 m
milhão. O crescimento
c
o
acum
mulado do número de
e consumid
dores de 200
09 para 2010 foi de 7,,52%, enqua
anto que o
de re
ede foi de 6,32%.
6
Cená
ário local
Atua
almente, tre
eze municíp
pios da Pa
araíba são atendidos pelo gás natural e a rede de
e
distrib
buição se estende por
p
mais d
de 252 km de gasod
dutos, entre
e Polietilen
no de Alta
a
Denssidade - PE
EAD e Aço. Os segme
entos reside
encial e comercial de João Pessoa tiveram
m
aumento significativo do número de
e ligações ampliando
o o uso e o conhecimento dass
g natural, entre a pop
pulação de
esse municíp
pio.
vanta
agens do gás
O vo
olume totall comercializado pela
a PBGÁS, em 2010, foi de 371,6 mil m³/dia, cerca de
e
+2,47
7% superior a média diá
ária comerc
cializada em
m 2009.
Acom
mpanhando
o o otimism
mo dos núm
meros nacionais foi o se
egmento in dustrial, o responsável
r
l
pelo crescimento das vend
das ao long
go de 2010
0. Com aum
mento de 6%
% em relaç
ção ao ano
o
anterior, a méd
dia anual do
o segmento
o atingiu 26
68,70 mil m³/dia, em 20010, ante os 253,39 mill
m³/d
dia observad
dos em 2009.
No e
entanto, de
e forma análoga ao
o comporta
amento nac
cional, o ssegmento automotivo
a
o
apre
esentou que
eda de 6,57%, em 2010
0, com média anual de
e 101,87 mil m³/dia ante
e 109,03 mill
m³/d
dia de 2009.
Quan
gmentos, residencial e comercial, apesar dos volumes c
comercializa
ados ainda
a
nto aos seg
não possuírem representa
atividade n
no volume total com
mercializado
o, houve crescimento
c
o
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expre
essivo no número de
e consumid
dores. Esse incrementto concen
ntrou-se no segmento
o
residencial passando de 13
37 em 2009 para 872 ao final de 2010.
2
Por ou tro lado, no
o segmento
o
comercial houve crescimento de 32 p
para 42 esta
abelecimentos consum
mindo o gás natural.
Aten
nta às constantes e substanciaiis mudança
as nos cen
nários interrnacional, nacional
n
e
regio
onal, a PBG
GÁS objetiv
va ações com vistass a criar a sustentab
bilidade ne
ecessária à
conc
cretização das
d metas estruturante
es estabele
ecidas em seu plano e
estratégico bem como
o
prom
mover, ao longo de 2011,
2
não ssó a adequ
uação de sua estraté
égia, mas igualmente
e
amp
pliar sua viisão de lo
ongo prazo
o estenden
ndo-a para
a 2020. Alé
p
de
e
ém dos projetos
modernização da infraestrrutura adm
ministrativa e de tecnologia da g estão, ressa
altam-se oss
ócios.
focos na diversifficação de mercado, e na consolidação de novos negó
BGÁS enten
nde a necessidade d
da busca contínua
c
pe
ela melhoriia em seuss processoss
A PB
intern
nos a fim de
d elevar o nível da prestação de seus se
erviços. A c
capacidade dos seuss
colaboradores em identific
car oportun
nidades e enfrentar
e
desafios
d
con
nfere à Companhia o
ecido recon
nhecimento
o por parte
e de seu pú
úblico. Desde o início
o da sua op
peração, a
mere
Com
mpanhia
sse empenha em gerarr orgulho e satisfação para todoss
aque
eles que, de
d forma direta
d
ou in direta, têm
m contribuíd
do para fazzer da empresa uma
a
impo
ortante orga
anização pa
ara a socied
dade e parra o desenv
volvimento d
do Estado da
d Paraíba.
Por ffim, expresssamos nosssos agradec
cimentos aos
a
colaborradores, cliientes e fornecedoress
pelo apoio de
emonstrado. Agradec emos da mesma forrma, aos a
acionistas, Estado da
a
Paraíba, Mitsui Gás
G e Energ
gia do Brasill Ltda. e Pettrobras Gáss S/A - GASP
PETRO, pela
a confiança
a
ositada; e motivados pelos resulltados obtid
dos, renova
amos nosso
o propósito e o nosso
o
depo
compromisso co
om o crescimento con
nsistente e contínuo
c
da
a PBGÁS no
o cumprime
ento da sua
a
ão, em prol do desenvolvimento d
da Paraíba.
missã
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A EM
MPRESA
A Co
ompanhia Paraibana
P
de
d Gás – PB GÁS vem atuando
a
no mercado P
Paraibano desde
d
1995,,
send
do a empressa concessionária resp
ponsável pe
ela distribuiç
ção de gás c
canalizado
o no Estado..
Atua
a sob a fo
orma de so
ociedade de economia mista, de capita
al fechado
o. Grandess
mom
mentos fora
am vividos durante o s anos de sua histórria e sem dúvida um
m dos maiss
impo
ortantes, co
onsiderado o divisor de
e águas na história da Companhia
a, foi a con
nstrução do
o
gaso
oduto que levou
l
o Gá
ás Natural a cidade de
d Campina
a Grande. A rede que até 2004
4
possu
uía 103 Km, em 2005 passou a 210
0 Km.
Até o final de 2010,
2
a PBG
GÁS já havia
a implantad
do mais de 252 km de redes de distribuição,
d
,
desta
as 232 km em aço e os mais de
e 19 km resstantes em Polietileno de Alta Densidade –
PEAD
D, estando presente em
e dez mu
unicípios: Jo
oão Pessoa
a, Campina
a Grande, Cabedelo,,
Cond
de, Alhandra, Santa Rita, Bayeuxx, Mamangu
uape, Queimadas e C
Caldas Brandão (Cajá)
além
m dos munic
cípios de Gu
uarabira, Pa
atos e Remígio que já recebem
r
gá
ás natural comprimido
c
o
– GN
NC, através de carretass abastecid
das nas cida
ades de Joã
ão Pessoa e Campina Grande.
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NOSS
SA IDENTIDA
ADE

A PB
BGÁS visan
ndo ser um
ma Compan
nhia de re
econhecida
a excelênciia empresa
arial, como
o
estab
belecido em sua visão, te
em investido recursos materriais, finan
nceiros e,,
fundamentalme
ente, humanos para en
ntender e satisfazer as necessidad
des e expectativas de
e
d socieda
ade e da s comunid
dades com
m as quais interage — sempre
e
seus clientes, da
conv
vergente co
om sua missão, visão, v
valores, cren
nças e direc
cionadores estratégico
os.
DIREC
CIONADORES ESTRATÉG
GICOS

Eixo de
Focalizaçãão
Estratégicca

•Exxpansão do M
Mercado;
•Co
ompetitividaade;
•Exxcelência Em
mpresarial.

Estratégia
Empresarial

•Desenvolver o mercado ancorado na vantagem
v
co
ompetitiva d e diferenciaçção do gás co
ombustível
ca
analizado.

Macro
Objetivos
Estratégiccos

•Exxpandir e divversificar o mercado
m
de gás
g combustíível no
te
erritório paraaibano;
•Otimizar o po sicionamentto competitivvo da Compaanhia;
•In
nternalizar teecnologias qu
ue adicionem
m valor para a PBGÁS;
•In
nternalizar oss fundamenttos da Gestão pela Qualiddade.
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ESTRU
UTURA SOCIIETÁRIA

VERNANÇA
GOV

Ass
sembléia Ge
eral

Conselho
o Fiscal

Conselho de
C
e
Administraçã
ão

Dire
etoria Execu
utiva

José Edísio Simões Souto ‐ GEP
G
Leandro Vaalmorbida – Mitssui Gás
Ana Lúcia dde Almeida Hugo
o Braga ‐ GASPETRO

A
Ariano W. N. C. Vasconcelos
V
‐ GEP
P
A
Antonio Fernande
es Neto ‐ GEP
R
Renato Benevidess Gadelha ‐ GEP
Joosé Octávio Men
ndonça ‐ GASPETRO
R
Ricardo A. Cavalcanti Araújo – Mittsui Gás

Antonio Carlos Fernandes
F
Régis
Diretor Presidentte
Germano Sampa
aio de Lucena
Diretor Técnico Comercial
C
Rafael A. Bettini Gomes
o
Diretor Administtrativo Financeiro
Posição
o em 31/12/2010
0
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ASPE
ECTOS CORP
PORATIVOS
O an
no de 2010
0 caracterizzou-se pela
a retomada
a dos objetivos e meta
as definido
os no Plano
o
Estratégico da Companhia
a horizonte 2015 sensiv
velmente atingidos
a
no
o ano de 2009 face a
eira na eco
onomia da Paraíba acarretando
o
crise financeira mundial que refletiu sobremane
uma consideráv
vel redução
o no processso produtiv
vo do Estado com a co
onseqüente
e queda no
o
conssumo de gá
ás natural por
p parte d
das indústria
as. Mesmo diante dessse cenário adverso a
PBGÁ
ÁS consegu
uiu avançar e obter re
esultados expressivos
e
utilizando-s e, principalmente, da
a
o de equip
criatiividade e perseveran
p
ça da sua
a força de trabalho e do espírito
pe de seuss
colaboradores.
usca pela Excelência
E
da
d Gestão continuou a ser um dos
d aspecto
os que cara
acterizaram
m
A bu
2010, pois proje
etos consid
derados pririmordiais nesse
n
proce
esso avanç
çaram. O Sistema
S
de
e
Gestão de Segu
urança, Me
eio Ambientte e Saúde
e; bem com
mo a elaborração do Relatório
R
de
e
Avaliiação da Gestão
G
(FN
NQ) podem
m ser consid
derados pilares na bu
usca pela Excelência
a
Emprresarial que
e, juntamen
nte com o P
Projeto Residencial/Co
omercial de
e João Pessoa (Projeto
o
Basse
et), na áre
ea comerciial, se con
nstituirão ao
o longo do
os próximoss anos, noss principaiss
desa
afios a serem
m vencidos. Seguem a baixo desta
aques de aç
ções realiza
adas em 2010:
Gestã
ão
A
Aprovação do Plano Financeiro
o para o período
p
201
11-2015, aliinhado com
m o Plano
o
E
Estratégico e o de Negócios;
E
Elaboração e início de implem
mentação do Plano de Gesttão da Manutenção
o
(SSupervisório
o de Manute
enção);
C
Conclusão do
d diagnósstico de ge
estão basea
ado no modelo da Fu
undação Nacional da
a
Q
Qualidade (FNQ);
(
A
Assinatura do
d 2º Aditam
mento aos C
Contratos de Compra e Venda de
e GN de Lon
ngo Prazo.
Tecnologia & Se
egurança da
a Informaçã
ão
Im
mplantação
o do aplica
ativo Mobile
e para mediição dos clientes reside
enciais e co
omerciais;
A
Aprovação de docume
ento de co
onsolidação
o dos projetos de Tecn
nologia da Informação
o
e Comunica
ação (TIC).
SMS
Lançamento
o e desenv
volvimento d
do projeto de implanttação do SSistema de Gestão de
e
ente e saúd
de – SGSMS;
Segurança, meio ambie
Im
mplantação
o dos Comitês Estratég
gico e Operracional do Sistema de
e Gestão de
e SMS;
R
Realização da II Semana de Prev
venção de Acidentes de Trabalh
ho e Meio Ambiente
A
–
SIPATMA;
mercial
Com
In
ncremento de dez nov
vos estabele
ecimentos comerciais;
c
In
nterligação de setecen
ntos e trinta
a e cinco no
ovos consum
midores resid
denciais;
C
Captação de
d 1286 nov
vos consumiidores residenciais e 7 comerciais;;
E
Elaboração de estudoss para apro
oveitamento
o do gás na
atural em sisstemas de cogeração
c
o
e geração distribuída,, bem com
mo para o desenvolvimento do mercado secundário
o
fo
ocando o setor cimentteiro;
P
Participação
o em leilões de gás na
atural com retirada media de 155,6 mil m³/dia (4,3% de
e
to
odo GN rettirado em 2010)
2
propo
orcionando benefícios ao mercad
do consumid
dor atravéss
d
da manuten
nção da esttabilidade ttarifária a partir de maiio de 2010.
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Obra
as e Modern
nização Tec
cnológica
C
Construção de 2.400 mts
m de rede rresidencial//comercial em João Pe
essoa;
A
Aquisição do
d
aplicattivo de m
monitorame
ento autom
matizado d
da RDGN – Projeto
o
Supervisorio//SCADA e in
nicio da insttalação da
a estrutura necessária a sua implan
ntação;
A
Aquisição do
os sistemas de odoriza ção.
Gestã
ão Técnico-cientifica Aplicada
A
ao
o Negócio
C
Celebração
o de Conv
vênio de C
Cooperação
o Técnico Científica entre a PBGÁS
P
e a
U
Universidade
e Federal de Camp
pina Grand
de (UFCG) para reallização de
e pesquisass
te
ecnológica
as;
A
Assinatura do
d 1º Termo de Aditam ento ao Co
onvênio firm
mado entre PBGÁS e Un
niversidade
e
Federal de Campina Grande
G
pa ra realizaçã
ão de teste
es em cam
mpo de con
nversão de
e
m
motores Diessel para GN
N no sistema
a dual-fuel;
A
Assinatura do
d 2º Aditamento do convênio celebrado
c
entre
e
a PBG
GÁS e a Un
niversidade
e
Federal da Paraíba pa
ara comple
emento do
os testes em
m motores Diesel (turb
bina, after-c
cooller e sen
nsores de co
ombustível) .
Adm
ministrativo & RH
R
Realização do 3º semiinário de c
contabilidad
de, focado na padro nização de
e plano de
e
c
contas e novas prátic
cas contáb
beis, com participaçã
ão da Mitssui Gás, GA
ASPETRO e
d
distribuidora
as de Gás Natural;
Finalização do processso de contrratação da
a empresa para
p
opera
acionalizar o benefício
o
d
de Plano Od
dontológico
o para os co
olaboradore
es ativos da
a Companh
hia;
Im
mplantação
o de Comissão Espec
cial para Recebiment
R
to de Mate
eriais e rea
alização de
e
in
nventários fíísicos semesstrais.
C
Consolidaçã
ão da Polític
ca de Partic
cipação no
os Lucros e Resultados (PPLR) e re
espectiva 1ªª
d
distribuição aos colabo
oradores.
Com
municação & Marketing
g
P
Produção da participação da PBG
GÁS no Salã
ão de Imóve
eis da Paraííba;
E
Elaboração do informa
ativo interno
o da PBGÁS

“CHAMA ATIVA”;

E
Elaboração e exposiçã
ão de materrial de com
municação da
d PBGÁS n
no Fórum de
e Marketing
g
d
das distribuid
doras de Gá
ás Natural e
em Florianópolis/SC;
AMBIENTE REGULATÓRIO
n
no Brasil
B
está su
ujeito à regulação federal ou esta
adual, de acordo com
m
O settor de gás natural
a atiividade dessenvolvida. As atividad
des de prod
dução, imp
portação/exxportação, transporte,,
o, estocag
gem e com
mercializaçã
ão são reg
guladas pela Agência
a
processamento/tratamento
ás Natural e Biocomb
bustíveis (A
ANP); enqu anto a atiividade de
e
Nacional de Petróleo, Gá
buição loc
cal de gás canalizado
o é regulada pelas agências
a
re
eguladoras estaduais,,
distrib
espe
ecificamente a Agênc
cia de Reg
gulação do
o Estado da
d Paraíba
a (ARPB) na
a área de
e
conc
cessão da PBGÁS.
P
A AR
RPB tem o importante
i
papel de intermediar a relação
o entre o G
Governo do Estado da
a
Paraíba (poder conceden
nte), a Com
mpanhia Paraibana de
e Gás (conc
cessionária de serviço
o
orma a cum
mprir e fazer cumprir o contrato de
e concessã
ão e demaiss
públiico) e os usuários, de fo
docu
umentos qu
ue regem a atividade d
de distribuiç
ção de gás canalizado
o no Estado.
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Regula
ação: Direito
os e devere
es dos princiipais agente
es

abalho con
njunto de re
evisão do re
egulamento
o do serviço
o público d
de distribuiç
ção de gáss
O tra
cana
alizado no Estado
E
da Paraíba
P
entrre a PBGÁS e ARPB publicado em
m 2010 repre
esenta uma
a
impo
ortante con
ntribuição à modern
nização do
o marco regulatório estadual. Dentre ass
prop
postas, desta
aca-se a crriação dos novos segm
mentos de consumo,
c
c
cogeração e geração
o
distrib
buída, que em última análise tem
m por finalid
dade desen
nvolver novvas aplicações para o
gás n
natural e co
om isso contribuir para sua universsalização.
Em 2
2010 a PBG
GÁS adotou uma polítiica tarifária
a diferencia
ada, gerenc
ciando e absorvendo,,
semp
pre que po
ossível, os re
eajustes trim
mestrais do
o custo de aquisição do gás. Essa política,,
supo
ortada princ
cipalmente pela partiicipação da
d Compan
nhia nos le
eilões de curto prazo,,
possiibilitou a esttabilidade tarifária
t
porr um período
o que comp
pletará um ano em ab
bril de 2011.
ATEN
NDIMENTO AO
A MERCAD
DO DE GÁS N
NATURAL
As ve
endas de gás
g no Estad
do, apresen
ntadas na tabela
t
a seguir, indica
am que o vo
olume totall
comercializado em 2010 aumentou
u 2,47% em
m relação a 2009, re
etomando patamaress
erificados em
e 2008, de
evido essen
ncialmente ao increm ento da pa
articipação
o
próxiimos aos ve
do se
egmento industrial que
e compenso
ou a queda
a nas venda
as do segme
ento autom
motivo.

ução das Ve
endas por Segmento
S
Evolu
2008

2009
2

20
010

Seg
gmento
Vo
olume

Partic
cipação

Vol ume

Participação

Evo
olução

Volu me

Particip
pação

Evolução

Industtrial

256.974

68,18%

253
3.385

69,8
86%

-1,40%

268.7708

72,30
0%

6,05%

Autom
motivo

119.931

31,82%

109
9.094

30,0
08%

-9,04%

101.8875

27,41
1%

-6,6
62%

Resid
dencial

9

0,0
00%

2
21

0,0
01%

132
2,73%

2344

0,06
6%

1037,05%

Come
ercial

9

0,0
00%

2 08

0,0
06%

216
65,61%

8411

0,23
3%

303,43%

376.924

100,00%

362
2.708

100,,00%

-3,77%

371.6658

100,0
00%

2,47%

T
Total
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Merc
cado não té
érmico – Vo
olume de ve
endas 2010

Segm
mento Indusstrial
Confforme repre
esentado na
a figura ac
cima, o segmento indu
ustrial contin
nua sendo o principall
merc
cado consu
umidor no Estado
E
da P
Paraíba, ten
ndo aprese
entado um crescimento de 6,05%
%
no ano 2010. A participaçã
ão dos seto res industria
ais atendido
os está dem
monstrada no
n gráfico a
segu
uir.

33% 4%
7%
%

Alim
mentos
Outtros

7%

Pappel & Celulose
e
Calççados

5
51%

11%

Bebbidas
Text
xtil & Confecçõ
ões
Cerâ
râmica

17%
%

Mercado in
ndustrial co
onsumindo GN
G na Paraííba

Segm
mento Autom
motivo
O efe
eito psicoló
ógico negattivo decorre
ente da sen
nsibilidade ao preço u
unitário do energético,
e
,
respo
onsável pela sensível queda não
o só do co
onsumo, ma
as principalm
mente no número de
e
conv
versões em 2009, perde
eu força ao
o longo de 2010,
2
porém
m esse fato n
ciente para
a
não foi sufic
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recuperar as pe
erdas do ano anterior ffazendo com que o segmento ain
nda apresentasse uma
a
da de 6,62%
%.
qued
Em 2
2010 o gá
ás automottivo atingiu
u a media
a de 101,8
8 mil m³/diia, dos qu
uais 93,24%
%
corre
esponderam
m à distribuição atravé
és da rede de gasodu
utos (GNV) e o restante por meio
o
de carretas (GN
NC).
223 municíp
pios do Esta
ado, a PBG
GÁS se faz presente
p
na
a distribuiçã
ão de gás automotivo
a
o
Dos 2
em 13 municípios sendo 3,
3 Guarabi ra, Patos e Remígio, através do
o GNC. A distribuição
d
o
acial da disttribuição do
o gás autom
motivo é mo
ostrada na figura
f
a seg
guir:
espa

Segm
mento Resid
dencial e Co
omercial
A C
Companhia ampliou significativa
amente o número de
d consum
midores residenciais e
comerciais no exercício
e
de
e 2010 interrligados e captou
c
1293
3 novos con
nsumidores nestes doiss
mentos de mercado.
m
segm
Até d
dezembro de
d 2010 haviam sido in
nterligados 872 consum
midores do segmento residenciall
contra 137 conssumidores no
n ano ante
erior, assim como 10 novos consu
umidores do
o segmento
o
ndendo os bairros
b
de M
Manaíra, Aeroclube e Tambaú.
comercial, aten
eguir aprese
entamos a evolução do númerro de clien
ntes interliga
ados pela PBGÁS no
o
A se
perío
odo 2008 a 2010, o que
q
demon
nstra o esfforço desen
nvolvido pe
ela Compa
anhia para
a
expa
ansão desse
es mercado
os.

872
8

48
4

137

2

2008

2009
Resiidencial

32
3

42

2010
Comercial

Evo
olução do m
mercado Re
esidencial/C
Comercial
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FINANÇAS
principais indicadores econômico
os e financ
ceiros da Companhia
C
nos último
os três anoss
Os p
estão
o a seguir demonstrad
d
os:
Indic
cadores eco
onômicos e financeiross
2007

2008

2009

2010

Receita Líquida

76.733

97.209

106.757

121.659

Índic
ce Crescimento da Rece
eita

29,12%

26,68%

9,82%

13,96%

Marrgem de Con
ntribuição

22.700

24.875

29.022

33.600

Marrgem de Con
ntribuição / Receita
R
Líquid
da

29,58%

25,59%

27,19%

27,62%

Receita Operacional

15.760

14.911

17.584

21.980

Índic
ce Crescimento da Rece
eita

13,40%

-5,40%

17,90%

25,00%

Lucrro Líquido

6.581

8.406

9.354

13.553

Lucrro Líquido / Receita
R
Líquid
da

8,58%

8,65%

8,76%

11,14%

Tota
al do Patrimônio Líquido

59.075

61.447

67.696

62.439

Índic
ce de Crescimento do Pa
atrimônio Líq uido

11,40%

4,01%

10,17%

-7,77%

Gera
ação Opera
acional de Ca
aixa (EBITDA))

15.760

14.911

24.078

24.053

EBITD
DA / Receita
a Líquida

20,54%

15,34%

22,55%

19,77%

BGÁS registrou aumen
nto de 13,9 6% da rece
eita líquida
a em 2010, em comparação ao
o
A PB
exerc
cício anterior. Contribu
uíram para esse desem
mpenho o aumento
a
d as vendas no período
o
em c
composição com o reajuste
r
tarrifário obserrvado no início de 20010, ocasio
onado pelo
o
aumento do custo do gás.
ervado ante
eriormente n
neste relató
ório os reaju
ustes tarifárrios foram minimizados
m
s
Confforme obse
do 2ºº trimestre em
e diante, essencialme
e
ente devido
o à aquisiçã
ão de Gás N
Natural de Curto
C
Prazo
o
a cusstos menore
es que o de
e Longo Pra zo.
Neste
e contexto
o, a Marge
em de Co
ontribuição obtida em
m 2010 foi de R$ 33
3,6 milhões,,
repre
esentando aumento de
d 15,77% e
em relação à 2009, ligeiramente acima do incremento
i
o
da Receita Líquida.
esultado Líq
quido do Exe
ercício, porr sua vez, fo
oi de R$ 13,55 milhões,, equivalentte à 11,14%
%
O Re
da R
Receita Líqu
uida, e elev
vou-se em p
patamares superiores ao da Marrgem de Co
ontribuição
o
em g
grande parte pela postergação
o da realiza
ação de custos
c
e de
espesas originalmente
e
previistos para 2010, e que deverão se
er realizadoss em 2011 e 2012.
CAPIITAL HUMAN
NO
A PB
BGÁS enten
nde que o seu
s
mais im
mportante patrimônio
p
é o capitall humano, como
c
bem
m
defin
nido nas sua
as crenças. A Compan
nhia atua para que seu
us colabora
adores sinta
am-se cada
a
vez mais como
o parte fun
ndamental no desenv
volvimento do negóciio, assim, em
e 2010, a
ÁS proporc
cionou, a diversos
d
cola
aboradoress, o aprimo
oramento d
de seu con
nhecimento
o
PBGÁ
atrav
vés de currsos de esp
pecializaçã
ão, idiomas, participação em se
eminários, palestras e
diverrsos treinam
mentos. A co
onseqüênciia dessas aç
ções é o crescimento do compro
ometimento
o
e mo
otivação do
os colabora
adores. Cie nte que é possível me
elhorar aind
da mais as práticas
p
de
e
valorrização do capital hum
mano foi inc
crementado
o o benefíciio do Plano
o Odontológ
gico.
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CIDA
ADANIA E MEIO
M
AMBIEN
NTE
O e
exercício da
d
cidadania é fun
ndamental para PBG
GÁS, a prreocupação com a
suste
entabilidade
e é constan
nte para to
odos que compõem a Companh
hia. Alguma
as ações já
á
fazem
m parte de nossa rotina, tais com
mo: (i) todo material
m
de uso externo
o produzido
o em papell
recic
clado, (ii) co
onsumo rac
cional de e
energia eléttrica, (iii) fornecedoress mantendo
o o mesmo
o
padrrão de segu
urança, meio ambiente
e e saúde.
RELA
ATÓRIO DA AUDITORIA
A
INDEPENDEN
NTE
Para prestar oss serviços de
d auditoriia de suas demonstra
ações conttábeis, a Companhia
C
a
ocesso licittatório, a empresa HLB Audilin
nk e Cia Auditores,,
contratou, mediante pro
damente ho
omologado
o pelo Consselho de Ad
dministração
o em atend
dimento às disposiçõess
devid
estattutárias.
PERSPECTIVAS E DESAFIOS PARA
P
2011
ompanhia in
nvestirá, em
m 2011, R$ 18
8 milhões, com
c
destaque para: i) Expansão / Saturação
o
A co
do se
egmento re
esidencial/c
comercial n
num total de
d R$ 3,5 milhões e Me
ercado sec
cundário no
o
valorr de R$ 3,4 milhões;
m
ii) serviços
s
de engenharia
a associado
os a moderrnização da
a operação
o
e ma
anutenção da rede de distribu ição no va
alor de R$ 4 milhões;; e iii) R$ 3,2
3 milhõess
aloca
m
ão da infra
aestrutura de TI e aq
quisição de
e vários softwares de
e
ados na modernizaçã
gestã
ão.
No q
que diz resp
peito à gestão, podem
mos afirmar que 2011 se
e tornará u m marco na
n trajetória
a
da P
PBGÁS. O Sistema
S
de Gestão de
e Seguranç
ça, Meio Ambiente e Saúde (SG
GSMS), será
á
impla
antado até
é dez/11, além
a
da attualização do Plano Estratégico
E
da Companhia com
m
amp
pliação de sua
s
Visão para
p
2020. EEsses projettos, dentre outros, pro porcionarão à PBGÁSS
maio
or maturidade nos asp
pectos de g
gestão e o caminho firrme para a
alcançar a excelência
a
empresarial.
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