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VII.

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO (DVA)
2019
a) Ingressos e receitas

2018

%

%

299.607.958,47

288.580.997,37

a1) Co ntraprestaçõ es emitidas líquidas

166.998.973,17

211.260.561,58

a2) Outro s ingresso s e receitas o peracio nais

142.920.404,94

a3) P ro visão para perdas so bre créditos

b) Variação das provisões técnicas
b1) P ro visão de remissão

c) Receita liquida operacional
d) Eventos, dispêndios e despesas operacionais
d1) Evento s indenizáveis líquidos
d2) Variação da pro visão para evento s o co rrido s e não avisado s

81.397.659,83

(10.311.419,64)

(4.077.224,04)

81.346,74

75.978,14

81.346,74

75.978,14

299.689.305,21

288.656.975,51

(219.481.481,99)

(199.980.346,04)

(119.392.617,43)

(155.466.436,78)

3.138.442,47

(2.415.952,86)

d3) Outro s dispêndio s/Despesas o peracio nais

(10 3 . 2 2 7 . 3 0 7 , 0 3 )

(42.097.956,40)

e) Insumos adquiridos de terceiros

(50.841.729,38)

(44.932.922,92)

e1) Despesas de co mercialização

(111.596,36)

(315.328,58)

(7.709.413,58)

(6.683.019,48)

(39.359.223,76)

(33.717.189,28)

(157.994,20)

(2.182.979,08)

e6) Despesas financeiras

(1.855.852,68)

(1.052.380,81)

e8) P erda/Recuperação de valo res ativo s

(1.647.648,80)

e3) Despesas co m serviço s de terceiro s
e4) M ateriais, energia e o utras despesas administrativas

(839,76)

e5) P ro visão para co ntingências - administrativas

f) Valor adicionado bruto
g) Depreciação, amortização

(982.025,69)

29.366.093,84

43.743.706,55

(766.581,43)

(1.039.442,67)

h) Valor adicionado líquido

28.599.512,41

42.704.263,88

i) Valor adicionado recebido / cedido em transferência

12.598.856,20

11.654.918,70

i1) Receitas financeiras
i2) Resultado de equivalência patrimo nial
i3) Reversão de reservas e fundo s
i4) Outras

VALOR ADICIONADO TOTAL A DISTRIBUIR

5.101.883,03

5.963.392,09

-

(1.982.283,85)

-

1.060.173,71

7.496.973,17

41.198.368,61

6.613.636,75

100,00%

100,00%

54.359.182,58

(23.250.644,04)

-56,44%

(34.266.850,83)

-63,04%

(23.250.644,04)

-56,44%

(34.266.850,83)

-63,04%

(17.727.892,89)

-43,03%

(25.497.276,77)

-46,91%

a2.2) Benefícios

(4.142.572,89)

-10,06%

(7.321.639,05)

-13,47%

a2.3) F.G.T.S

(1.136.884,92)

-2,76%

(1.288.201,04)

-2,37%

(243.293,34)

-0,59%

(159.733,97)

-0,29%

(11.738.659,65)

-28,49%

(11.174.395,06)

-20,56%

(10.893.176,70)

-26,44%

(10.486.983,15)

-19,29%

(7.534.331,16)

-18,29%

(5.047.048,59)

-9,28%

(3.358.845,54)

-8,15%

(5.439.934,56)

-10,01%

(11.741,16)

-0,03%

(12.851,24)

-0,02%

(833.741,79)

-2,02%

(674.560,67)

-1,24%

a) Remuneração do trabalho
a2) Dirigentes, co nselheiro s e empregado s
a2.1) Salários, 13º, Férias, etc.

a2.4) Bônus/Participação nos lucros e resultados

b) Remuneração governo-Impostos/Taxas/C ontribuições
b1) Federais
b1.1) Tributos
b1.2) Previdência social

b2) Estaduais
b3) M unicipais

c) Contribuição para Sociedade
d) Remuneração de capitais de terceiros
d1) Juro s

(1.083.421,08)

-

(582.071,48)

-1,41%

(377.585,48)

-0,69%

(234.727,87)

-0,57%

(34.453,30)

-0,06%

DESPESA COM EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS

d2) A luguéis

(34.453,30)

(347.343,61)

-0,84%

d3) Outras (royalties,direitos autorais)

e) Remuneração de capitais próprios
e3) Juros so bre capital pró prio
e1) Co nstituição de reservas e fundo s
e2) So bras/P erdas líquidas à dispo sição da A GO

VALOR ADICIONADO DISTRUIBUÍDO

(343.132,18)

-0,63%

-

(4.543.572,36)

-11,03%

-

(8.540.351,21)

-15,71%

-

(2.434.862,18)

-5,91%

(1.493.182,84)

-2,75%

(2.108.710,17)

-5,12%

(7.047.168,37)

-12,96%

(41.198.368,61) -100,00% (54.359.182,58) -100,00%
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