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DEMONSTRAÇÃO DA POSIÇÃO FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO 2016 E DE 2015 

Galp Gás Natural Distribuição, S.A. 

(Montantes expressos em Euros) 

 

ATIVO  Notas  2016  2015 

       
Ativo não corrente:       

Ativos intangíveis  12  260.570,05  ‐ 

Participações financeiras em subsidiárias  4  163.148.930,90  163.118.213,90 

Participações financeiras associadas  4  17.807.939,32  17.807.939,32 

Outras contas a receber  14  545.484.259,45  566.249.652,20 

Ativos por impostos diferidos  9  930,83  421,65 

Total de ativos não correntes:    726.702.630,55  747.176.227,07 

       
Ativo corrente:       

Clientes  15  4.488.828,92  1.363.798,55 

Outras contas a receber  14  7.941.869,03  1.817.083,17 

Caixa e seus equivalentes  18  34.194.001,24  ‐ 

Total dos ativos correntes:    46.624.699,19  3.180.881,72 

       
Total do ativo:    773.327.329,74  750.357.108,79 

              
CAPITAL PRÓPRIO E PASSIVO  Notas  2016  2015 

       
Capital próprio:       

Capital social   19  89.529.141,00  89.529.141,00 

Outras reservas  20  3.434.209,60  2.985.727,80 

Resultados acumulados - Remensuração    (603,72)  ‐ 

Resultados acumulados    27,45  793,99 

Resultado líquido do exercício    65.217.062,29  8.969.636,08 

Total do capital próprio atribuível aos accionistas:    158.179.836,62  101.485.298,87 

       
       

Total do capital próprio:    158.179.836,62  101.485.298,87 

Passivo:       

Passivo não corrente:       

Empréstimos obrigacionistas  22  595.490.292,86  ‐ 

Outras contas a pagar  24  ‐  587.931.455,19 

Responsabilidades com benefícios de reforma e outros benefícios  23  4.137,00  1.874,00 

Total do passivo não corrente:    595.494.429,86  587.933.329,19 

Passivo corrente:       

Empréstimos bancários de curto prazo e outros empréstimos  22  ‐  225.645,73 

Fornecedores  26  1.301.442,83  1.350.851,38 

Outras contas a pagar  24  17.002.669,76  58.960.146,51 

Imposto corrente sobre o rendimento a pagar  9  1.348.950,67  401.837,11 

Total do passivo corrente:    19.653.063,26  60.938.480,73 

       
Total do passivo:    615.147.493,12  648.871.809,92 

       
Total do capital próprio e do passivo:    773.327.329,74  750.357.108,79 

       
As notas fazem parte integrante da demonstração da posição financeira a 31 dezembro de 2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 

2016 E 2015 

GALP Gás Natural Distribuição, S.A. 

(Montantes expressos em Euros) 

       

  Notas  2016  2015 

       

Rendimentos operacionais:       

Prestação de Serviços  5  11.482.443,01  9.006.639,90 

Outros rendimentos operacionais   5  ‐  1,34 

Total de rendimentos operacionais:     11.482.443,01  9.006.641,24 

       

Gastos operacionais:       

Fornecimentos e serviços externos  6  (4.940.722,05)  (2.013.768,18) 

Gastos com o pessoal  6  (6.029.269,87)  (6.609.549,59) 

Outros gastos operacionais  6  (163,81)  (190,62) 

Total de gastos operacionais:    (10.970.155,73

) 
 (8.623.508,39

)        

Resultados operacionais:    512.287,28  383.132,85 

       

Proveitos financeiros  8  27.745.933,43  26.498.396,87 

Gastos financeiros  8  (23.259.459,74)  (30.181.728,46) 

Ganhos/(perdas) relativos a part. Financ. em empresas subs. e associadas  4  61.527.637,44  11.704.500,00 

Resultado antes de impostos:    66.526.398,41  8.404.301,26 

       

Imposto sobre o rendimento  9  (1.309.336,12)  565.334,82 

Resultado líquido do período    65.217.062,29  8.969.636,08 
       

       

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos resultados para o exercício findo em 31 de dezembro 2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DO RENDIMENTO INTEGRAL PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE 

DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

 

Galp Gás Natural Distribuição, S.A. 

       

(Montantes expressos em Euros) 

       

  Notas  2016  2015 

       

Resultado líquido do exercício    65.217.062,29  8.969.636,08 

       
Outro rendimento Integral do exercício que no futuro não será re-
ciclado por resultados do exercicio: 

      

Remensuração  23  (779,00)  ‐ 

Imposto relacionado com a componente de remensuração  9  175,28  ‐ 

    (603,72)  ‐ 

Ganhos e Perdas reconhecidos nos Capitais Próprios líqui-
dos de imposto 

   65.216.458,57  8.969.636,08 

       

Total rendimento integral do exercício    65.216.458,57  8.969.636,08 

       

       

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração do rendimento integral para o exercício findo em 31 de dezembro 2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DAS ALTERAÇÕES NO CAPITAL PRÓPRIO PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 E 2015 

 

GALP Gás Naturtal Distruibuição, S.A. 
               

(Montantes expressos em Euros) 

               

Movimentos do exercício 

 

Notas 

 

Capital social 

 

Prestações Suple-
mentares 

 Outras reser-
vas 

(Nota 20) 
 

 

Resultados Acu-
mulados 

 

Resultado líquido do 
exercício 

 

Total 
       

       

               
Saldo em 1 de janeiro de 2015    89.529.141,00  100.000,00  ‐  (81.773,35)  59.714.556,02  149.261.923,67 

               

Resultado líquido do período    ‐  ‐  ‐  ‐  8.969.636,08  8.969.636,08 

Prestações suplementares    ‐  (100.000,00)  ‐  ‐  ‐  (100.000,00) 

Rendimento integral do período    ‐  (100.000,00)  ‐  ‐  8.969.636,08  8.869.636,08 

               

Aumentos/Diminuições de reservas por aplica-
ção de resultados    ‐  ‐  2.985.727,80  (56.646.260,88)  ‐  (53.660.533,08) 
Constituição/Entrega de Prestações Suple-
mentares    ‐  ‐  ‐  56.728.828,22  (59.714.556)  (2.985.728) 

Saldo em 31 de dezembro de 2015    89.529.141,00  ‐  2.985.727,80  793,99  8.969.636,08  101.485.298,87 

               

Saldo em 1 de janeiro de 2016    89.529.141,00  ‐  2.985.727,80  793,99  8.969.636,08  101.485.298,87 

Resultado líquido do período    ‐  ‐  ‐  ‐  65.217.062,29  65.217.062,29 
Outros Ganhos e Perdas reconhecidos nos Ca-
pitais Próprios    ‐  ‐  ‐  (603,72)  ‐  (603,72) 

Rendimento integral do período    ‐  ‐  ‐  (603,72)  65.217.062,29  65.216.458,57 

               
Distribuição de Dividendos/Dividendos anteci-
pados  30  ‐  ‐  ‐  (8.521.920,82)  ‐  (8.521.920,82) 

Aumentos/Diminuições de reservas por aplica-
ção de resultados    ‐  ‐  448.481,80  8.521.154,28  (8.969.636,08)  ‐ 

Saldo em 31 de dezembro de 2016    89.529.141,00  ‐  3.434.209,60  (576,27)  65.217.062,29  158.179.836,62 

               

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração de alterações no capital próprio para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 
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DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA PARA OS EXERCÍCIOS FINDOS EM 31 DE DEZEMBRO 

2016 E 2015 

 

Galp Gás Natural Distribuição, S.A. 

(Montantes expressos em Euros) 

        

  Notas  2016  2015  

 Atividades operacionais:        

    Recebimentos de clientes    15.415.287,13  9.799.473,27  

    Pagamentos a fornecedores    (10.992.363,29)  (5.681.315,48)  

    Pagamentos ao pessoal    (105.063,88)  (44.568,87)  

    Pagamento/recebimento do imposto sobre o rendimento    (328.967,85)  (48,61)  

    Contribuições para o fundo de pensões  23  (3.797,93)  ‐  

    Outros (pagamentos)/recebimentos relativos à atividade operacional    (1.413.203,27)  (981.862,03)  

Fluxos das atividades operacionais  (1)    2.571.891,91  3.091.678,28  

        

 Atividades de investimento:        

    Recebimentos provenientes de:        

        Juros e proveitos similares    22.876.366,73  25.949.178,93  

        Dividendos  4  61.527.637,44  11.704.500,00  

        Empréstimos concedidos    21.323.880,90  37.227.074,18  

    105.727.885,07  74.880.753,11  

    Pagamentos respeitantes a:        

        Participações Financeiras    (30.717,00)  (86.955.374,31)  

        Ativos tangíveis    (239.321,99)  ‐  

        Empréstimos concedidos    (6.193.541,75)  (83.753.931,73)  

    (6.463.580,74)  (170.709.306,04
) 

 

Fluxos das atividades de investimento  (2)    99.264.304,33  (95.828.552,93)  

        

 Atividades de financiamento:        

    Recebimentos provenientes de:        

        Empréstimos obtidos    601.247.574,28  239.396.210,91  

        Aumentos de capital, prestações suplementares e prémios de emissão    ‐  1.104.000,00  

        Juros e proveitos similares    ‐  145.056,48  

    601.247.574,28  240.645.267,39  

    Pagamentos respeitantes a:        

        Empréstimos obtidos    (633.406.575,61)  (60.703.860,66)  

        Juros de empréstimos obtidos    (26.735.627,12)  (29.646.866,24)  

        Dividendos/distribuição de resultados  30  (8.521.920,82)  (57.850.260,88)  

    (668.664.123,55)  (148.200.987,78
) 

 

Fluxos das atividades de financiamento  (3)    (67.416.549,27)  92.444.279,61  

        

  Variação de caixa e seus equivalentes (4) = (1) + (2) + (3)    34.419.646,97  (292.595,04)  

  Caixa e seus equivalentes no início do período  18  (225.645,73)  66.949,31  

  Caixa e seus equivalentes no fim do período  18  34.194.001,24  (225.645,73)  

        

As notas anexas fazem parte integrante da demonstração dos fluxos de caixa para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 
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1. NOTA INTRODUTÓRIA 

 

A Galp Gás Natural Distribuição, S.A., (“Empresa”) tem a sua sede social em Lisboa e foi constituída em 2 de 

dezembro de 2009 sob a firma Galp Gás Natural Distribuição, SGPS, S.A., com objeto social a gestão de parti-

cipações sociais de outras sociedades. Em 1 de abril de 2015, por deliberação unânime do acionista único GDP 

Gás de Portugal, SGPS, S.A., a Empresa alterou a denominação social para a atual, Galp Gás Natural Distribui-

ção, S.A. passando o seu objeto social para o exercício de atividades no sector energético, em particular na 

distribuição de gás natural, incluindo a prestação de serviços de apoio à gestão empresarial, nas áreas de 

gestão, administrativa e logística, compras e aprovisionamento e sistemas de informação. 

 

A sua sede é em Lisboa, na Rua Tomás da Fonseca Torre C 1, 1600-209 Lisboa. 

 

Durante o exercício findo em 31 de dezembro de 2016, a Empresa sofreu alterações ao nível da sua estrutura 

acionista, encontrando-se a posição em 31 de dezembro de 2016 evidenciada na Nota 19. 

 

As demonstrações financeiras anexas são apresentadas em Euros (moeda funcional), dado que esta é a divisa 

preferencialmente utilizada no ambiente económico em que a Empresa opera.
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2. PRINCIPAIS POLÍTICAS CONTABILÍSTICAS 

 

As principais políticas contabilísticas adotadas pela Empresa na preparação das demonstrações financeiras são as 

abaixo mencionadas. 

 

2.1. Bases de apresentação 

 

As demonstrações financeiras da Empresa foram preparadas no pressuposto da continuidade das operações e 

tomando por base o custo histórico, exceto para os instrumentos financeiros derivados que se encontram registados 

pelo justo valor, a partir dos livros e registos contabilísticos da Empresa, mantidos de acordo com as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro, tal como adotadas pela União Europeia, efetivas para os exercícios económicos 

iniciados em 1 de janeiro de 2016. Devem entender-se como fazendo parte daquelas normas, quer as Normas 

Internacionais de Relato Financeiro (“IFRS” – International Financial Accounting Standards) emitidas pelo Interna-

tional Accounting Standard Board (“IASB”), quer as Normas Internacionais de Contabilidade (“IAS”), emitidas pelo 

International Accounting Standards Committee (“IASC”) e respetivas interpretações – SIC e IFRIC, emitidas pelo 

International Financial Reporting Interpretation Committee (“IFRIC”) e Standing Interpretation Committee (“SIC”). 

De ora em diante, o conjunto daquelas normas e interpretações serão designados genericamente por “IFRS”. 

As normas e interpretações  ”IAS/IFRS” publicadas pelo IASB mas ainda não aprovadas e publicadas no Jornal 

Oficial da União Europeia (JOUE), durante o exercício de 2016, com aplicação contabilística em exercícios  posteri-

ores são resumidamente apresentadas no quadro abaixo: 

 

As normas ”IAS/IFRS” aprovadas e publicadas no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) durante o exercício de 

2016, com aplicação contabilística em exercícios presentes e posteriores são resumidamente apresentadas no qua-

dro abaixo: 

Normas e Interpretações publicadas pelo IASB mas ainda não aprovadas pela UE:

Normas IAS
Data da publicação 

no IASB

Data prevista de 

aprovação da UE 

Exercício 

económico em 

que se aplica 

Observações

IFRS 14 Desvios tarifários 30/JAN/2014 Sem data prevista - Não aplicável.

IFRS 16 Locações 13/JAN/2016 2º semestre 2017 2019 Impacto, ainda por determinar, da aplicação da norma.

Emendas à IAS 12 Impostos sobre o 

rendimento
19/JAN/2016 2º trimestre 2017 2017 Sem impacto previsível.

Emendas IAS 7 Demonstração de fluxos de 

caixa
29/JAN/2016 2º trimestre 2017 2017 Impacto nas divulgações do anexo às contas.

Clarificação à IFRS 15 Réditos de contratos com 

clientes
12/ABR/2016 2º trimestre 2017 2018 Impacto, ainda por determinar, da aplicação da norma.

Emendas IFRS 2 Pagamento com base em 

ações
20/JUN/2016 2º semestre 2017 2018 Não aplicável.

Emendas IFRS 4 Contratos de Seguro 12/SET/2016 2017 2018 Não aplicável.

Melhorias anuais no ciclo IFRS 2014-2016 08/DEZ/2016 2º semestre 2017 2017/2018 Sem impactos contabilísticos relevantes.

IFRIC 22 Transações em moeda estrangeira em 

situações de adiantamento
08/DEZ/2016 2º semestre 2017 2018 Sem impacto previsível.

Emendas à IAS 40 Propriedades de 

investimento
08/DEZ/2016 2º semestre 2017 2018 Sem impacto previsível.
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As normas ”IAS/IFRS” aprovadas e publicadas no Jornal Oficial da União Europeia (JOUE) no exercício de 2015 e 

2016 e com aplicação contabilística no exercício de 2016 e posteriores são resumidamente apresentadas no 

quadro abaixo: 

 

 

Na preparação das demonstrações financeiras anexas foram utilizadas estimativas que afetam as quantias repor-

tadas de ativos e passivos, assim como as quantias reportadas de proveitos e custos durante o período de reporte. 

Todas as estimativas e assunções efetuadas pelo Conselho de Administração foram efetuadas com base no melhor 

conhecimento existente, à data de aprovação das demonstrações financeiras, dos eventos e transações em curso. 

 

A Empresa, na elaboração e apresentação das demonstrações financeiras, declara estar em cumprimento, de forma 

explícita e sem reservas, com as normas IAS/IFRS e suas interpretações SIC/IFRIC, aprovadas pela União Europeia. 

 

2.2. Saldos e transações expressos em moeda estrangeira 

 

As transações são registadas nas demonstrações financeiras da Empresa na moeda funcional da mesma, utilizando 

as taxas em vigor na data da transação.  

As diferenças de câmbio, favoráveis e desfavoráveis, originadas pelas diferenças entre as taxas de câmbio em vigor 

na data das transações e as vigentes na data das cobranças, dos pagamentos ou à data da demonstração da 

posição financeira, são registadas como proveitos e/ou custos na demonstração de resultados do exercício na 

Normas e Interpretações aprovadas pela UE a aplicar em exercícios posteriores, se aplicáveis:

Normas IAS
Data da publicação 

no JOUE

Data de aplicação 

contabilística

Exercício 

económico em 

que se aplica 

Observações

IFRS 9 Instrumentos Financeiros 29/NOV/2016 01/JAN/2018 2018
Impacto no cálculo das perdas de imparidade de contas 

a receber.

IFRS 15 Rédito de contratos com clientes 29/OUT/2016 01/JAN/2018 2018
Impacto, ainda por determinar, no reconhecimento do 

rédito.

Normas e Interpretações adotadas, se aplicáveis:

Normas IAS
Data da publicação 

no JOUE

Data de aplicação 

contabilística

Exercício 

económico em 

que se aplica 

Observações

Emendas à IFRS 10, IFRS 12 e IAS 28: 

Entidades de investimento - aplicação da 

isenção de consolidar

23/SET/2016 01/JAN/2016 2016 Não aplicável.

Emendas à IAS 27 Demonstrações financeiras 

individuais
23/DEZ/2015 01/JAN/2016 2016 Sem impacto.

Emendas à IAS 1 Apresentação de 

demonstrações financeiras
19/DEZ/2015 01/JAN/2016 2016 Sem impactos contabilísticos relevantes.

Melhorias anuais ao ciclo IFRS 2012-2014 19/DEZ/2015 01/JAN/2016 2016 Sem impactos contabilísticos relevantes.

Emendas à IAS 16 Ativos fixos tangíveis e IAS 

38 Ativos intangíveis
03/DEZ/2015 01/JAN/2016 2016 Não aplicável.

Emendas à IFRS 11 Acordos conjuntos 25/NOV/2015 01/JAN/2016 2016 Não aplicável.

Emendas à IAS 16 Ativos fixos tangíveis e IAS 

41 Agricultura
25/NOV/2015 01/JAN/2016 2016 Não aplicável.

Melhorias anuais ao ciclo IFRS 2010-2012 09/JAN/2015 01/FEV/2015 2016 Sem impactos contabilísticos relevantes.

Emendas à IAS 19 - Plano de Benefício 

definido: Contribuições dos empregados
09/JAN/2015 01/FEV/2015 2016 Sem impactos contabilísticos relevantes.
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rubrica de ganhos/perdas cambiais, exceto as relativas a valores não monetários cuja variação de justo valor seja 

registada diretamente em capital próprio. 

2.3. Proveitos e especialização de exercícios 

 

Os custos e proveitos são contabilizados no exercício a que dizem respeito, independentemente da data do seu 

pagamento ou recebimento. Os custos e proveitos cujo valor real não seja conhecido são estimados. 

Nas rubricas de outros ativos correntes e outros passivos correntes, são registados os custos e os proveitos impu-

táveis ao período corrente e cujas despesas e receitas apenas ocorrerão em períodos futuros, bem como as des-

pesas e as receitas que já ocorreram, mas que respeitam a períodos futuros e que serão imputadas aos resultados 

de cada um desses períodos, pelo valor que lhes corresponde. 

 

2.4. Encargos financeiros com empréstimos obtidos 

 

Os encargos financeiros com empréstimos obtidos são registados como gasto financeiro de acordo com o princípio 

da especialização dos exercícios. 

 

2.5. Imposto sobre o rendimento 

 

O imposto sobre o rendimento é calculado com base no resultado tributável da Empresa de acordo com as regras 

fiscais aplicáveis e em vigor no local da sede. 

Os impostos diferidos são calculados com base no método da responsabilidade da demonstração da posição finan-

ceira e refletem as diferenças temporárias entre os montantes dos ativos e passivos para efeitos de reporte conta-

bilístico e os respetivos montantes para efeitos de tributação. 

Os ativos e passivos por impostos diferidos são calculados e anualmente avaliados utilizando as taxas de tributação 

que se espera estarem em vigor à data da reversão das diferenças temporárias. 

Os ativos por impostos diferidos são registados unicamente quando existem expectativas razoáveis de lucros fiscais 

futuros suficientes para os utilizar, ou nas situações em que existam diferenças temporárias tributáveis que com-

pensem as diferenças temporárias dedutíveis no período da sua reversão. Na data de cada demonstração da posição 

financeira é efetuada uma reapreciação das diferenças temporárias subjacentes aos ativos por impostos diferidos 

no sentido de reconhecer ativos por impostos diferidos não registados anteriormente por não terem preenchido as 

condições para o seu registo e/ou para reduzir o montante dos impostos diferidos registados em função da expec-

tativa actual da sua recuperação futura (Nota 9).  

Os impostos diferidos são registados na demonstração de resultados do exercício, exceto se resultarem de itens 

registados diretamente em capital próprio, situação em que o imposto diferido é igualmente registado naquela 

rubrica. 

 

2.6. Investimentos financeiros 

 

Os investimentos financeiros estão registados ao custo de aquisição, deduzidos de eventuais imparidades. 
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2.7. Responsabilidades com pensões 

 

A Empresa assumiu o compromisso de conceder aos seus empregados prestações pecuniárias a título de comple-

mentos de pensões de reforma e de sobrevivência, na parte que exceda as que são concedidas pela segurança 

social.  

 

No final de cada período contabilístico, a Empresa obtém um estudo atuarial das responsabilidades, calculadas de 

acordo com o método das unidades de crédito projetadas (“Projected Unit Credit Method”) e compara o montante 

das suas responsabilidades com o saldo das responsabilidades constituídas, de forma a determinar o montante das 

responsabilidades adicionais a registar. (Nota 23). 

 

Os ganhos e perdas atuariais apurados no exercício, e para cada plano de benefícios concedido, resultantes dos 

ajustamentos nos pressupostos atuariais, ajustamentos de experiência ou no esquema de benefícios, são integral-

mente contabilizados em Capitais Próprios na rubrica de Resultados Transitados. 

 

2.8. Outros benefícios de reforma - benefício mínimo do plano de contribuição definida 

 

Os encargos a suportar pela Empresa com a prestação do benefício mínimo do plano de contribuição definida, são 

reconhecidos como custos durante o período em que os empregados que auferem estes benefícios de reforma 

prestem serviços às respetivas empresas, encontrando-se estas responsabilidades refletidas na demonstração da 

posição financeira na rubrica de responsabilidades por benefícios de reforma e outros benefícios (Nota 23). Os 

pagamentos efetuados aos beneficiários no decurso de cada exercício são registados como uma redução desta 

rubrica.  

No final de cada período contabilístico, a Empresa obtém estudos atuariais das responsabilidades preparadas por 

uma entidade especializada, calculados de acordo com o método das unidades de crédito projetadas (“Projected 

Unit Credit Method”) e compara o montante das suas responsabilidades com o saldo das responsabilidades consti-

tuídas, de forma a determinar o montante das responsabilidades adicionais a registar.  

Os ganhos e perdas atuariais apurados num exercício, resultantes dos ajustamentos nos pressupostos atuariais, 

ajustamentos de experiência ou no esquema de benefícios, são integralmente contabilizados em Capitais Próprios 

na rubrica de Resultados Transitados. 

 

2.9. Ativos e passivos financeiros 

 

Os ativos e passivos financeiros são reconhecidos na demonstração da posição financeira quando a Empresa se 

torna parte contratual do respetivo instrumento financeiro. 

 

 

a) Investimentos 

 

Os investimentos classificam-se como segue: 
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 Investimentos detidos até ao vencimento 

 Investimentos mensurados ao justo valor através de resultados 

 Investimentos disponíveis para venda 

 

Os investimentos detidos até ao vencimento são classificados como investimentos não correntes, exceto se o seu 

vencimento for inferior a 12 meses da data da demonstração da posição financeira, sendo registados nesta rubrica 

os investimentos com maturidade definida e para os quais a Empresa tem intenção e capacidade de os manter até 

essa data.  

Os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados são classificados como investimentos correntes. 

Os investimentos disponíveis para venda são classificados como activos não correntes. 

Todas as compras e vendas destes investimentos são reconhecidas à data da assinatura dos respetivos contratos 

de compra e venda, independentemente da data de liquidação financeira. 

Os investimentos são inicialmente registados pelo seu valor de aquisição, que é o justo valor do preço pago, 

incluindo despesas de transação. 

Após o reconhecimento inicial, os investimentos mensurados ao justo valor através de resultados e os investimentos 

disponíveis para venda são reavaliados pelos seus justos valores por referência ao seu valor de mercado à data da 

demonstração da posição financeira, sem qualquer dedução relativa a custos de transação que possam vir a ocorrer 

até à sua venda. Nas situações em que os investimentos sejam em instrumentos de capital próprio não admitidos 

à cotação em mercados regulamentados, e para os quais não é possível estimar com fiabilidade o seu justo valor, 

os mesmos são mantidos ao seu custo de aquisição deduzido de eventuais perdas de imparidade não reversíveis. 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos disponíveis para venda são 

registados no capital próprio, na rubrica de reserva de justo valor até o investimento ser vendido, recebido ou de 

qualquer forma alienado ou até que o justo valor do investimento se situe abaixo do seu custo de aquisição de 

forma prolongada, em que o ganho ou perda acumulada é registado(a) na demonstração de resultados. 

Os ganhos ou perdas provenientes de uma alteração no justo valor dos investimentos mensurados ao justo valor 

através de resultados são registados (as) na demonstração de resultados do exercício. 

Os investimentos detidos até ao vencimento são registados ao custo amortizado através da taxa de juro efetiva, 

líquido de amortizações de capital e juros recebidos. 

 

b) Dívidas de terceiros 

 

As dívidas de terceiros são registadas pelo seu valor nominal. Na data de cada demonstração da posição financeira, 

este montante é deduzido de eventuais perdas por imparidade, reconhecidas na rubrica de perdas por imparidade 

em contas a receber, para que as mesmas reflitam o seu valor realizável líquido.  

Usualmente as dívidas de terceiros decorrentes da atividade operacional não vencem juros. 

 

c) Classificação de capital próprio ou passivo 

 

Os passivos financeiros e os instrumentos de capital próprio são classificados de acordo com a substância contra-

tual, independentemente da forma legal que assumem. 
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d) Empréstimos 

 

Os empréstimos são registados no passivo pelo valor nominal recebido, líquido de despesas com a emissão desses 

empréstimos. 

Os encargos financeiros são calculados de acordo com a taxa de juro efetiva, e contabilizados na demonstração de 

resultados de acordo com o princípio da especialização dos exercícios. 

Os encargos financeiros incluem os juros e eventualmente os gastos de comissões com a estruturação dos emprés-

timos.  

 

e) Contas a pagar a fornecedores e outras dívidas a terceiros 

 

As contas a pagar decorrentes da atividade operacional não vencem juros e são registadas pelo seu valor nominal. 

 

f) Caixa e equivalentes de caixa 

 

Os montantes incluídos na rubrica de caixa e equivalentes de caixa correspondem aos valores de caixa, depósitos 

bancários, depósitos a prazo e outras aplicações de tesouraria, vencíveis a menos de três meses, e que possam ser 

imediatamente mobilizáveis com risco de alteração de valor insignificante.  

Para efeitos da demonstração dos fluxos de caixa, a rubrica de caixa e equivalentes de caixa compreende também 

os descobertos bancários incluídos na rubrica de empréstimos e descobertos bancários, na demonstração da posi-

ção financeira. 

 

2.10. Classificação da demonstração da posição financeira 

 

Os ativos realizáveis e os passivos exigíveis a mais de um ano da data das demonstrações financeiras, são classifi-

cados, respetivamente, como ativos e passivos não correntes.  

 

2.11. Eventos subsequentes 

 

Os eventos após a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação adicional sobre condições 

que existiam à data das demonstrações financeiras são refletidos nas demonstrações financeiras. Os eventos após 

a data das demonstrações financeiras que proporcionem informação sobre condições que ocorram após a data das 

demonstrações financeiras são divulgados no anexo às demonstrações financeiras, se significativos. 

  

2.12. Estimativas e julgamentos 

 

A preparação de demonstrações financeiras de acordo com princípios contabilísticos geralmente aceites, requer 

que se realizem estimativas que afetam os montantes dos ativos e passivos registados, a apresentação de ativos e 

passivos contingentes no final de cada exercício, bem como os proveitos e custos reconhecidos no decurso de cada 

exercício. Os resultados atuais poderiam ser diferentes dependendo das estimativas atualmente realizadas. 
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Determinadas estimativas são consideradas críticas se: (i) a natureza das estimativas é considerada significativa 

devido aos níveis de subjetividade e julgamentos necessários para a contabilização de situações em que existe 

grande incerteza ou pela elevada suscetibilidade de variação dessas situações e; (ii) o impacto das estimativas na 

situação financeira ou na atuação operativa é significativo. 

 

Provisões para contingências 

 

O custo final de processos judiciais, liquidações e outros litígios pode variar devido a estimativas baseadas em 

diferentes interpretações das normas, opiniões e avaliações finais do montante de perdas. Desse modo, qualquer 

variação nas circunstâncias relacionadas com este tipo de contingências poderia ter um efeito significativo no mon-

tante da provisão para contingências registado.
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3. EMPRESAS INCLUÍDAS NA CONSOLIDAÇÃO 

Não aplicável. 
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4. PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS EM EMPRESAS 

 

4.1. Participações financeiras em empresas subsidiárias e conjuntamente controladas 
 

As participações financeiras detidas no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e 2015 eram as seguintes: 

 

Sede Social 
Percentagem de capi-

tal detido 
     

Locali-

dade 
País 2016 2015  Principal Atividade  

Custo de 

Aquisição 
 

          

Empresas Subsidiárias:          

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A. Viseu Portugal 59,60% 59,51%  
Exploração, construção e manutenção de redes re-
gionais de distribuição de gás natural. 

 20.293.462,59  

Dianagás - Soc. Distrib. de Gás Natural de Évora, 

S.A. 
Lisboa Portugal 100,00% 100,00%  

Exploração, construção e manutenção de redes re-

gionais de distribuição de gás natural e outros ga-
ses. 

 986.859,89  

Duriensegás - Soc. Distrib. de Gás Natural do Douro, 

S.A. 
Vila Real Portugal 100,00% 100,00%  

Exploração, construção e manutenção de redes re-

gionais de distribuição de gás natural e outros ga-
ses. 

 6.765.589,44  

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Na-
tural de Lisboa, S.A. 

Lisboa Portugal 100,00% 100,00%  
Obtenção, armazenagem e distribuição de gás 
combustível canalizado. 

 47.285.389,85  

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A. Aveiro Portugal 96,84% 96,84%  

Exploração, construção e manutenção de redes re-

gionais de distribuição de gás natural e outros ga-
ses. 

 26.295.672,47  

Medigás - Soc. Distrib. de Gás Natural do Algarve, 

S.A. 
Lisboa Portugal 100,00% 100,00%  

Exploração, construção e manutenção de redes re-

gionais de distribuição de gás natural e outros ga-
ses. 

 1.072.656,89  

Paxgás - Soc. Distrib. de Gás Natural de Beja, S.A. Lisboa Portugal 100,00% 100,00%  

Exploração, construção e manutenção de redes re-

gionais de distribuição de gás natural e outros ga-
ses. 

 994.734,43  

Setgás-Sociedade de Distribuição de Gás Natural, 

S.A. 
Setúbal Portugal 99,93% 66,88%    59.454.565,34  

        163.148.930,90  

      Imparidade para investimentos financeiros    

        163.148.930,90  

 

 

Informação financeira das subsidiárias  2016  2015 

Total do Ativo  Total do Passivo  
Capital Pró-

prio 
 

Resultado Perí-

odo 
 % Valor  % Valor 

              

Empresas Subsidiárias:              

Beiragás, S.A. 81.990.071,15  38.327.679,14  43.662.392,01  3.213.984,87  59,60% 26.022.785,64  59,51% 25.262.456,58 

Dianagás, S.A. 15.477.343,65  14.160.944,57  1.316.399,08  267.665,43  100,00% 1.316.399,08  100,00% 2.203.344,79 

Duriensegás, S.A. 41.819.947,52  35.084.647,45  6.735.300,07  923.032,81  100,00% 6.735.300,07  100,00% 7.075.498,50 

Lisboagás GDL , S.A. 600.194.238,26  491.670.051,38  108.524.186,88  10.312.900,08  100,00% 108.524.186,88  100,00% 112.118.625,80 

Lusitaniagás, S.A. 310.955.531,51  248.453.556,49  62.501.975,02  5.084.621,84  96,84% 60.526.912,61  96,84% 62.499.925,11 

Medigás, S.A. 20.564.986,03  19.186.044,34  1.378.941,69  279.966,24  100,00% 1.378.941,69  100,00% 1.549.489,45 

Paxgás, S.A. 6.703.255,83  5.540.311,85  1.162.943,98  113.712,78  100,00% 1.162.943,98  100,00% 1.157.553,59 

Setgás, S.A. 174.888.244,58  139.854.872,69  35.033.371,89  2.063.436,42  99,93% 35.009.899,53  66,88% 77.879.063,94 

 1.252.593.618,53  992.278.107,91  260.315.510,62  22.259.320,47   240.677.369,48   289.745.957,76 

              

 

 

 

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, os movimentos ocorridos na rubrica resultados 

relativos a participações financeiras em empresas subsidiárias e em Empresas participadas e conjuntamente con-

troladas, foram os seguintes: 
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2016  2015  

Dividendos:      

Empresas subsidiárias:      

Lusitaniagás - Companhia de Gás do Centro, S.A.  6.895.789,49  1.440.000,00  

Lisboagás GDL - Sociedade Distribuidora de Gás Natural de Lisboa, S.A.  5.500.000,00  9.000.000,00  

Beiragás - Companhia de Gás das Beiras, S.A.  1.190.093,53  ‐  

Dianagás - Soc. Distrib. de Gás Natural de Évora, S.A.  1.153.344,79  ‐  

Medigás - Soc. Distrib. de Gás Natural do Algarve, S.A.  449.489,45  324.000,00  

Paxgás - Soc. Distrib. de Gás Natural de Beja, S.A.  107.553,59  ‐  

Setgás - Sociedade de Produção e Distribuição de Gás, S.A.  44.970.000,00  ‐  

Duriensegás - Soc. Distrib. de Gás Natural do Douro, S.A.  1.261.366,59  940.500,00  

  61.527.637,44  11.704.500,00  

 

 

4.2. Participações financeiras em empresas participadas 

 

As participações financeiras em empresas associadas, suas sedes sociais, proporção de capital e suas atividades, 

detidas em 31 de Dezembro de 2016 e 2015 são as seguintes: 

  

Sede Social  
Percentagem de capi-

tal detido   

Empresas  Localidade País  2016 2015  
Custo de 
Aquisição 

         

Empresas participadas:         

         

Tagusgás-Empresa de Gás do Vale do Tejo, S.A.  Cartaxo Portugal  41,33% 41,33%  17.807.939,32 

        17.807.939,32 

 

 31 de dezembro de 2016  2016  2015 

 Sede Capitais Resultado  % Valor  % Valor 

 Social próprios líquido       

          
Tagusgás-Empresa de Gás do Vale do 
Tejo, S.A. 

Santa-
rém 

36.437.150,54 1.666.122,80  41,33% 15.059.474,32  41,33% 14.248.262,00 

      15.059.474,32   14.248.262,00 
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5. PROVEITOS OPERACIONAIS  

Durante os exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 2015, a Empresa, além  da gestão das participações 

financeiras, prestou serviços às empresas suas subsidiárias, no montante de 11.482.443,01 Euros e 9.006.639,90 Eu-

ros, respetivamente (Nota 28).
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6. CUSTOS OPERACIONAIS  

Em 31 de dezembro  de 2016 e 2015, os custos operacionais, têm a seguinte composição:  

 

RUBRICAS  2016  2015 

     
Fornecimentos e serviços externos     

Outros Trabalhos Especializados  3.126.944,82  724.451,88 

Outros gastos  282.521,17  25.277,99 

Trab Marketing e Comunicação  277.376,44  241.821,73 

Serviços Informáticos  245.096,59  82.457,67 

Deslocações e Estadias  221.296,60  208.466,27 

Rendas e alugueres  219.394,63  222.187,24 

Comunicação  155.428,88  96.106,15 

Serviços Jurídicos  143.423,04  1.999,99 

Combustíveis  106.636,05  111.424,51 

Seguros  51.188,24  5.356,59 

Estudos e Projetos  40.247,09  15.075,00 

Honorários  35.827,00  2.986,64 

Despesas Representação  12.293,21  793,55 

Material escritório  7.919,67  12.080,80 

Artigos para Oferta  4.911,62  1.916,17 

Conservação e Reparação  3.372,74  4.681,49 

Vigilância e Segurança  3.213,92  1.462,97 

Contencioso e Notariado  2.936,77  3.450,51 

Livros e Documentação Técnica  420,98  3.486,40 

Ferramentas e Utensílios  220,37  362,23 

Limpeza, Higiene e Conforto  52,22  56,73 

Pessoal alheio  ‐  247.284,92 

Publicidade  ‐  460,00 

Transporte pessoal  ‐  120,75 

  4.940.722,05  2.013.768,18 

     
Gastos com o pessoal     

Remunerações do pessoal  5.690.685,23  6.502.756,58 

Encargos sociais  43.561,84  12.842,78 

Benefícios de reforma -  pensões e seguros (Nota 23)  5.215,49  1.874,00 

Outros seguros  11.153,61  3.655,63 

Outros gastos  144.301,33  88.420,60 

  6.029.269,87  6.609.549,59 

     
Outros gastos operacionais     

Outros impostos  144,75  68,33 

Outros gastos operacionais  19,06  122,29 

  163,81  190,62 

     
  10.970.155,73  8.623.508,39 
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7. INFORMAÇÃO POR SEGMENTOS 

Não aplicável. 

8. PROVEITOS E CUSTOS FINANCEIROS 

O detalhe do valor apurado relativamente a proveitos e custos financeiros para os exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2016 e 2015 é como segue: 

 

RUBRICAS  2016  2015 

     

Proveitos financeiros:     

Juros obtidos - Empresas do Grupo (Nota 28)  27.745.933,43  26.498.202,43 

Juros obtidos - Outros  ‐  194,44 

  27.745.933,43  26.498.396,87 

     

Gastos financeiros     

Juros suportados - Empresas do Grupo (Nota 28)  (20.716.822,62)  (30.170.891,95) 

Outros Juros suportados  (2.315.406,74)  ‐ 

Juros líquidos com benefícios de reforma e outros benefícios (Nota 23)  (47,00)  ‐ 

Comissões  (227.183,38)  (10.836,51) 

  (23.259.459,74)  (30.181.728,46) 

9. IMPOSTO SOBRE O RENDIMENTO 

A Empresa a partir de 31 de dezembro de 2000, passou a ser tributada através do regime especial de tributação 

de grupos de sociedades, sendo o resultado fiscal apurado na Galp Energia, SGPS, S.A.. Contudo, a estimativa de 

imposto sobre o rendimento da Empresa é registada com base nos seus resultados fiscais que no exercício findo 
em 31 de dezembro de 2016 e 2015 representa uma conta a pagar à Galp Energia, SGPS, S.A. no montante de 

1.348.950,67 Euros e de 401.837,11 Euros, respetivamente, cujo detalhe é como se segue: 

RUBRICAS  2016  2015 

Imposto Corrente   1 382 490,67    (509 621,30) 

Insuficiência (Excesso) estimativa imposto anos anteriores  ‐    (55 291,87) 

Imposto de 2014  ‐    966 750,28 

Retenções na fonte     (33 540,00)  ‐ 

   1 348 950,67    401 837,11 

 

De acordo com a legislação em vigor, as declarações fiscais estão sujeitas a revisão e correção por parte das 

autoridades fiscais durante um período de quatro anos (cinco para a Segurança Social). Deste modo, as 

declarações fiscais da Empresa referentes aos anos de 2013 e 2016 poderão ainda vir a ser sujeitas a revisão. 

 

A Administração da Empresa entende que as correções resultantes de revisões/inspeções por parte das 

autoridades fiscais àquelas declarações de impostos não terão um efeito significativo nas demonstrações 

financeiras em 31 de dezembro de 2016 e 2015. 

 

O imposto sobre o rendimento reconhecido no exercício findo em 31 de dezembro de 2015 e de 2014, é 

detalhado como segue: 
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RUBRICAS  2016  2015 

Imposto Corrente   1 382 490,67    (509 621,30) 

Insuficiência (Excesso) estimativa imposto anos anteriores    (72 820,65)    (55 291,87) 

Imposto Diferido     (333,90)     (421,65) 

   1 309 336,12    (565 334,82) 

     

 

Seguidamente, apresenta-se a reconciliação do imposto sobre o rendimento dos exercícios findos em 31 de 

dezembro de 2016 e 2015: 

 

 2016 Taxa 
Imposto so-
bre o rendi-

mento 
 2015 Taxa 

Imposto so-
bre o rendi-

mento 

        

Resultado Antes de Impostos: 
 

66.526.398,41 21,00%  13.970.543,67  
 

8.404.301,26 21,00%  1.764.903,26 

        

Ajustamentos ao Imposto sobre o rendimento:        

Dividendos recebidos   (19,42)% 
 

(12.920.803,86)   (29,25)% 
 

(2.457.945,00) 

(Excesso)/Insuficiência da estimativa de imposto 
do ano anterior  (0,11)%  (72.820,65)   (0,66)%  (55.291,87) 

Derrama Estadual  0,16% 105.031,29   - - 

Derrama Municipal  0,11% 75.015,65   - - 

Tributação autónoma  0,23%  152.224,69   2,18%  183.001,21 

Outros acréscimos e deduções  - 145,33   ‐  (2,43) 

Taxa e Imposto sobre o rendimento efetivo 
sobre os lucros  1,97% 1.309.336,12   (6,73)% (565.334,82) 

        

 

Impostos diferidos 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e2015, os saldos das rubricas de ativos por impostos diferidos era composto como 

segue: 

  Ativos 

     
  2016  2015 

     

Benefícios de pensões  930,83  421,65 

  930,83  421,65 
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Os movimentos ocorridos nas rubricas de impostos diferidos nos exercícios findos em 31 de dezembro de 2016 e 

2015 são justificados como se segue: 

  Ativos 

  2016  2015 

Saldo Inicial  421,65  ‐ 

Efeito em resultados:     

Benefícios de pensões  333,90  421,65 

  755,55  422,65 

Efeito em Capital próprio:      

Benefícios de pensões  175,28  ‐ 
     

Saldo Final  930,83  421,65 
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10. RESULTADOS POR AÇÃO 

Os resultados líquidos por ação em 31 de dezembro de 2016 e 2015, foram os seguintes: 

 

     

  2016  2015 

     
Resultados     
     
Resultados para efeito de cálculo do resultado líquido por ação 
 (resultado líquido do exercício)  

65.217.062,29  8.969.636,08 

     

Número de ações     

     

Número médio ponderado de ações para efeito de cálculo do resultado líquido por ação (Nota 19)  
89.529.141  89.529.141 

     
     
Resultado por ação básico e diluído (valores em Euros):  0,73  0,10 

 

 

O resultado líquido por ação diluído é igual ao resultado líquido por ação básico, dado não existirem fatores de 

diluição.

11. GOODWILL 

Não aplicável. 
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12. ATIVOS INTANGÍVEIS 

No exercício findo em 31 de dezembro de 2016 os ativos intangíveis apresentavam o seguinte movimento: 

 

Ativos intangíveis 
 

2016 

 
Ativos intangí-
veis em curso 

 
Total de ativos 

intangíveis 

     

Custo de aquisição:     

  Saldo em 01 de Janeiro   ‐  ‐ 

Adições  260.570,05  260.570,05 

  Saldo em 31 de Dezembro  260.570,05  260.570,05 

13. SUBSÍDIOS 

Não aplicável.

14. OUTRAS CONTAS A RECEBER 

As rubricas de outras contas a receber, não correntes e correntes, 31 de dezembro  2016 e 2015, apresentavam o 

seguinte detalhe: 

  2016  2015 

         

Rubricas  Corrente  Não corrente  Corrente  Não corrente 

         

Empréstimos a emp. associadas e conjuntamente controladas, participa-
das e relacionadas (Nota 28)  6.217.864,12  545.483.565,03  145.180,42  566.249.335,68 

Adiantamentos a fornecedores  12.556,34  ‐  ‐  ‐ 

Pessoal  438,81  ‐  ‐  ‐ 

Outras contas a receber  39.764,84  ‐  48,61  ‐ 

  6.270.624,11  545.483.565,03  145.229,03  566.249.335,68 

         

Acréscimos de proveitos:         

Juros a receber (Nota 28)  1.153.446,49  ‐  1.208.662,37  ‐ 

Outros acréscimos de proveitos (Nota 28)  ‐  ‐  463.191,77  ‐ 

  1.153.446,49  ‐  1.671.854,14  ‐ 

         

         

Custos diferidos:         

Seguros pagos antecipadamente  12.960,79  ‐  ‐  ‐ 

Outros custos diferidos  504.837,64  694,42  ‐  316,52 

  517.798,43  694,42  ‐  316,52 

  7.941.869,03  545.484.259,45  1.817.083,17  566.249.652,20 

Imparidade de outras contas a receber  ‐  ‐  ‐  ‐ 

  7.941.869,03  545.484.259,45  1.817.083,17  566.249.652,20 
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15. CLIENTES 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rúbrica apresentava um saldo, referente na sua totalidade, a outras empresas 

do grupo (Nota 28). 

 

  2016 2015 

RUBRICAS  Corrente 

     

Clientes conta corrente (Nota 28)  4.488.828,92  1.363.798,55 

  4.488.827,92  1.363.798,55 

     

16. INVENTÁRIOS 

Não aplicável.

17. OUTROS INVESTIMENTOS FINANCEIROS 

Não aplicável.

18. CAIXA E SEUS EQUIVALENTES 

Em 31 de dezembro 2016 e 2015 a rubrica de caixa e seus equivalentes apresentava o seguinte detalhe: 

 

  2016  2015 

Depósitos a Ordem  34.194.001,24  ‐ 

Caixa e seus equivalentes na demonstração da posição financeira  34.194.001,24  ‐ 

Descobertos bancários (Nota 22)  ‐  (225.645,73) 

Caixa e seus equivalentes na demonstração de fluxos de caixa  34.194.001,24  (225.646,73) 

     

19. CAPITAL SOCIAL 

Estrutura do Capital 

 

Em 31 de Dezembro 2016 e 2015 Social é de Euros 89.529.141,00 dividido em 89.529.141 ações, com o valor nominal 

de um Euro cada uma, encontra-se integralmente subscrito e realizado pelos seguintes acionistas: 
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2016 

Acionistas  N.º de ações  
Participação 

(%) 
 Participação imputável% 

       

Galp Gás & Power, SGPS, S.A.  69.385.084  77,50%  77,50% 

Meet Europe Natural Gas, Lda.  20.144.057  22,50%  22,50% 

       

  89.529.141  100,00%  100,00% 

       

 

 

2015 

Acionistas  N.º de ações  
Participação 

(%) 
 Participação imputável% 

       

Galp Gás & Power, SGPS, S.A.  89.529.141  100,00%  100,00% 

       

  89.529.141  100,00%  100,00% 

20. OUTRAS RESERVAS 

De acordo com o disposto nos Estatutos da empresa e no Código das Sociedades Comerciais, a Empresa é obrigada a 

transferir para a rubrica de reservas legais, incluída na rubrica outras reservas, no capital próprio, no mínimo, 5% do 

lucro líquido apurado em cada exercício até que esta mesma atinja os 20% do capital social. A reserva legal não pode 

ser distribuída aos acionistas, podendo contudo, em determinadas circunstâncias, ser utilizada para aumentos de capital 

ou para absorver prejuízos depois de esgotadas todas as outras reservas. 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015, esta rubrica decompõe-se da seguinte forma: 

 

 2016  2015 

Reservas Legais 3.434.209,60  2.985.727,80 

 3.434.209,60  2.985.727,80 

    
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Demonstrações Financeiras e Anexo às Demonstrações Financeiras em 31 de dezembro 2016 

 

 

 

Galp Gás Natural Distribuição, S.A. | Sede: Rua Tomás da Fonseca Torre C, 1600-209 Lisboa 

 Capital Social: 89.529.141 Euros | Registada na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa | NIPC 509 148.247 29 | 40 

 

21. INTERESSES QUE NÃO CONTROLAM 

Não aplicável. 

22. EMPRÉSTIMOS 

Detalhe dos empréstimos 

 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 os empréstimos obtidos detalham-se, como se segue: 

 

     

  2016  2015 

  Não Corrente  Corrente 

     

Empréstimos bancários:     

Descobertos bancários (Nota 18)  ‐  225.645,73 

  ‐  225.645,73 

     

Empréstimos por obrigações:     

Notes  600.000.000,00  ‐ 

  600.000.000,00  ‐ 

     

Origination Fees  (4.509.707,14)  ‐ 

  595.490.292,86  ‐ 

  595.490.292,86  225.645,73 

     

Emissões de Notes – Galp Gás Natural Distribuição, S.A. 

A Galp Gás Natural Distribuição, S.A. estabeleceu a 25 agosto de 2016, um Programa de EMTN (“EUR 1,000,000,000 

Euro Medium Term Note Programme”). 

Ao abrigo do Programa de EMTN, no dia 19 de setembro de 2016, a Galp Gás Natural Distribuição S.A. emitiu notes 

no montante de €600.000 k, com vencimento em 19 de setembro de 2023 e cupão de 1,375%, admitidas à 

negociação no mercado regulamentado da London Stock Exchange. Nesta transação atuaram como Joint-

BooKrunners o JP Morgan, BofA Merrill Lynch e Banco Santander Totta.  

Ao abrigo deste programa (EMTN), foram definidos um conjunto de rácios financeiros (“Financial Covenants”) que 

representam um nível acrescido de proteção para credores do Grupo GGND. Estes rácios, designados de Net 

Debt/EBITDA (ND/E) e Debt Service Coverage Ratio (DSCR) têm dois limites - um sob forma de lock-up event e outro 

sob forma de event of default: 
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Rácios financeiros  2016 

   Dívida Líquida / Ebitda  5,3x 

Rácio de Cobertura do Serviço da Dívida  2,1x 

   

 

De referir que ambos os rácios se encontram, à data de 31 de dezembro de 2016, dentro dos limites estabelecidos. 

23. RESPONSABILIDADES COM BENEFÍCIOS DE REFORMA E OUTROS BENEFÍCIOS 

Outros benefícios de reforma – beneficio mínimo do plano de contribuição definida (invalidez e sobrevivência) 

 

Conforme referido na Notas 2.7 e 2.8., a Empresa tem registado em 31 de dezembro de 2016, uma provisão destinada 
à cobertura das suas responsabilidades com o benefício mínimo do plano de contribuição definida. O valor atual das 

responsabilidades por serviços passados e pressupostos atuariais utilizados no seu cálculo são os seguintes: 
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O montante de 5.215,49 Euros registado pela empresa na demonstração de resultados na rúbrica de custos com o 

pessoal (nota 6) tem o seguinte detalhe: (i) custo dos serviços correntes no montante total de 1.437,00 Euros e (ii) 
3.778,49 Euros referentes aos benefícios de contribuição definida. 

O custo dos juros, no montante total de 47,00 Euros foi registado pela empresa na demonstração dos resultados 
consolidados na rubrica de outros juros suportados (Nota 8). 

Análise de sensibilidade 

2016 2015

Beneficio mínimo do 

plano contribuição 

definida

Beneficio mínimo do 

plano contribuição 

definida

Taxa técnica de juro 2,25% 2,50%

Taxa de crescimento dos salários 1,00% 1,00%

Taxa de crescimento das pensões 0,00% 0,00%

Tábua de mortalidade ativos e pré-reformados INE 2009-2011 INE 2009-2011

Tábua de mortalidade reformados GKF95 GKF95

Tábua de invalidez EVK 80 - 50% EVK 80 - 50% 

Idade normal de reforma

66 anos ou 65 anos

 se com pelo menos 43 

anos de descontos para a 

S.S. aos 65 anos

66 anos ou 65 anos

 se com pelo menos 43 

anos de descontos para a 

S.S. aos 65 anos

Método
Unidade de Crédito 

Projetada

Unidade de Crédito 

Projetada

RSP no final do período anterior 1.874,00 -

Custo dos Serviços Correntes 1.437,00 -

Custo dos Juros 47,00 -

(Ganhos)/Perdas Atuariais 779,00 -

Outros Ajustamentos - 1.874,00

RSP no final do período corrente 4.137,00 1.874,00

Reconciliação para a Demonstração da Posição Financeira

Total reconhecido no início do exercício - Ativo / (Passivo) (1.874,00) -

Custo líquido do exercício (1.484,00) (1.874,00)
Ganhos/(Perdas) reconhecidos - via Capital Próprio (779,00) -

Total reconhecido no final do exercício - Ativo / (Passivo) (4.137,00) (1.874,00)

Custo dos Serviços Correntes 1.437,00 -

Juro líquidio 47,00 -
Outros ajustamentos - 1.874,00

Custo Líquido do Exercício 1.484,00 1.874,00

(Ganhos)/perdas cumulativos reconhecidos no início do exercício - -

Alteração no efeito do "asset ceiling" 295,00 -
(Ganho)/perda atuarial de experiência (1.074,00) -

(Ganhos)/perdas cumulativos reconhecidos no final do exercício (779,00) -

Custo Líquido do Exercício

Reconciliação de ganhos e perdas reconhecidos - via Capital Próprio

Pressuposto

Alterações nas responsabilidades por serviços passados (RSP)
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Foi efetuada uma análise de sensibilidade, com vista a medir o impacto nas responsabilidades causado pela alteração 

da taxa de desconto. Para este efeito, considerámos uma variação negativa de 25 p.b. na taxa de desconto: 

 

 

 

Pela análise do quadro acima, podemos concluir que o acréscimo em 1 ponto percentual na taxa de desconto, mantendo 
tudo o resto constante, poderá traduzir-se numa redução das responsabilidades por serviços passados em cerca de: 

 

 

 

Foi efetuada uma análise de sensibilidade, com vista a medir o impacto nas responsabilidades causado pela alteração 
na taxa de crescimento salarial/pensões. Para este efeito, considerámos uma variação positiva de 100 p.b. na taxa de 

crescimento salarial/pensões: 

 

 

  

Taxa de 

Desconto

2,25%

Taxa de 

Desconto

2,00% Variação

Outros benefícios:

Beneficio mínimo do plano de contribuição definida 4.137 4.205 1,64%

Responsabilidades

Percentagem

Outros benefícios:

Beneficio mínimo do plano de contribuição definida (6,57)

Responsabilidades

Taxa de 1% Taxa de 2% Variação

Outros benefícios:

Beneficio mínimo do plano de contribuição definida 4.137 4.522 9,31%

Responsabilidades
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24. OUTRAS CONTAS A PAGAR 

Em 31 de dezembro 2016 e 2015 a rubrica outras contas a pagar pode ser detalhada como segue: 

 

  2016  2015 

       

Rubricas  Corrente  Corrente  Não Corrente 

       
Estado e outros entes públicos:       

IVA a pagar  996.465,30  401.973,14  ‐ 

IRS retenções efectuadas a terceiros  10.674,00  466,00  ‐ 

Segurança social  26.914,91  1.192,20  ‐ 

Empréstimos  Empresas associadas, participadas e relacionadas (Nota 28)  10.737.209,58  55.096.210,91  587.800.000,00 

Pessoal  1.120,22  17,84  ‐ 

  11.772.384,01  55.499.860,09  587.800.000,00 

       
Acréscimos de custos:       

Fornecimentos e serviços externos  2.086.379,53  1.311.486,70  ‐ 

Fornecimentos e serviços externos (Nota 28)  177.988,80  ‐   

Juros a liquidar  2.314.583,33  1.299.643,70  ‐ 

Férias, subsídio de férias e respectivos encargos  76.185,16  7.273,50  ‐ 

Prémios de produtividade (Nota 28)  543.214,92  813.176,71   

Prémios de produtividade   22.858,32  25.597,00  ‐ 

Incentivos médio e longo prazo  ‐  ‐  131.455,19 

Prémios de seguro a liquidar  9.075,69  3.108,81  ‐ 

  5.230.285,75  3.460.286,42  131.455,19 

       
       

  17.002.669,76  58.960.146,51  587.931.455,19 

       

25. PROVISÕES 

Não aplicável. 

 

26. FORNECEDORES 

Em 31 de dezembro de 2016 e 2015 a rubrica fornecedores apresentava o seguinte detalhe:  

 

Rubricas  2016  2015 

     
Fornecedores c/c  1.160.265,67  1.294.874,18 

Fornecedores - faturas em receção e conferência  141.177,16  55.977,20 

  1.301.442,83  1.350.851,38 
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27. OUTROS INSTRUMENTOS FINANCEIROS – DERIVADOS FINANCEIROS 

Não aplicável. 

28. SALDOS COM ENTIDADES RELACIONADAS 

 

Os saldos e transações com entidades relacionadas verificados nos exercícios findos em 31 de dezembro de2016 e 

2015, podem ser resumidos como se segue: 

 

 

Saldos Ativos  2016 

    Não Corrente  Corrente 

Empresas 

 

Total das Entida-
des Relacionadas 

 

Empréstimos 
Concedidos 
(Nota 14) 

 

Clientes  
(Nota 15) 

 

Empréstimos 
Concedidos 
(Nota 14) 

 
Acréscimos e 
Diferimentos 

           

Lisboagás GDL , S.A. 
 255.852.958,47  252.165.731,63  3.151.178,53  ‐  536.048,31 

Lusitaniagás, S.A. 
 153.300.258,80  148.626.674,72  481.109,71  3.876.527,09  315.947,28 

Setgás, S.A. 
 90.281.900,73  87.609.341,19  240.314,71  2.240.711,34  191.533,49 

Duriensegás, S.A. 
 22.674.069,82  22.505.026,50  121.202,64  ‐  47.840,68 

Medigás, S.A. 
 14.457.219,62  14.330.667,88  96.087,92  ‐  30.463,82 

Dianagás , S.A. 
 10.503.368,36  10.212.856,56  209.824,35  58.977,19  21.710,26 

Tagusgás, S.A. 
 5.359.675,66  5.374.900,66  ‐  ‐  ‐ 

Paxgás, S.A. 
 4.757.304,96  4.658.365,89  47.387,92  41.648,50  9.902,65 

Beiragás, S.A. 
 141.723,14  ‐  141.723,14  ‐  ‐ 

Galp Energia, SGPS, S.A. 
 33.540,00  ‐  ‐  ‐  ‐ 

 
          

 
 557.362.019,56  545.483.565,03  4.488.828,92  6.217.864,12  1.153.447,49 

           

 

O montante de 1.153.447,49 Euros, contabilizado em acréscimos de proveitos, corrente, refere-se a juros de 

empréstimos a empresas subsidiárias, vencidos durante o exercício de 2016 a capitalizar durante o ano de 2017 (Nota 

14). 
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2015 Saldos Ativos  

    Não Corrente  Corrente 

Empresas 

 

Total das Entidades Re-
lacionadas 

 

Empréstimos Concedidos 
 (Nota 14) 

 

Clientes 

 

Empréstimos Concedi-

dos 
 (Nota 14) 

  
Acréscimos e Dife-

rimentos 

            
Lisboagás GDL , 
S.A. 

 273.432.871,87  272.165.731,63  537.980,46  ‐   729.159,78 
Lusitaniagás, S.A.  149.265.806,15  148.626.674,72  89.663,42  ‐   549.468,01 
Setgás, S.A.  87.948.244,68  87.609.341,19  125.528,80  ‐   213.374,69 
Duriensegás, S.A.  22.612.778,10  22.505.026,50  21.519,22  ‐   86.232,38 
Medigás, S.A.  14.375.702,19  14.330.667,88  13.449,52  ‐   31.584,79 
Dianagás, S.A.  10.280.197,39  10.212.856,56  44.831,69  ‐   22.509,14 
Tagusgás, S.A.  5.412.693,57  5.008.293,57  404.400,00  ‐   ‐ 
Paxgás, S.A.  4.677.599,29  4.658.365,89  8.966,36  ‐   10.267,04 
Beiragás, S.A.  1.279.095,13  1.132.377,74  117.459,08  ‐   29.258,31 
Galp Energia, 
SGPS, S.A. 

 145.180,42  ‐  ‐  145.180,42   ‐ 
            

  569.430.168,79  566.249.335,68  1.363.798,5

5 
 145.180,42   1.671.854,14 

            

 

 

Do montante de 1.671.854,14 Euros, contabilizado em acréscimos de proveitos, corrente,  1.208.662,37 Euros refere-

se a juros de empréstimos a empresas subsidiárias, vencidos durante o exercício de 2015 a capitalizar durante o ano 

de 2016 e 463.191,77 Euros a prestações de serviços efetuadas a empresas subsidiárias a faturar em 2016 (Nota 14). 

 

           

Saldos Passivos  2016 

    Corrente 

Empresas 

 

Total das Entidades 

Relacionadas 

 

Fornecedores 

 

Empréstimos Obtidos 

CP (Nota 24) 
 

Imposto corrente sobre o 

exercício (Nota 9) 
 

Acréscimos e Dife-

rimentos 

           

Lisboagás GDL, S.A. 
 9.838.098,19  279.801,52  9.318.760,11  ‐  239.536,56 

Galp Energia, SGPS, S.A. 
 1.382.490,67  ‐  ‐  1.382.490,67  ‐ 

Duriensegás, S.A. 
 

941.749,12  5.065,66  928.843,50  ‐  7.839,96 
Galp Energia, S.A. 

 
653.769,16  550.959,78  ‐  ‐  102.809,38 

Medigás, S.A. 
 489.605,97  ‐  489.605,97  ‐  ‐ 

Lusitaniagás, S.A. 
 203.901,92  72.421,16  ‐  ‐  131.480,76 

Setgás, S.A. 
 142.510,49  64.317,05  ‐  ‐  78.193,44 

GDP-Gás de Portugal, S.A. 
 132.175,11  25.233,25  ‐  ‐  106.941,86 

Petrogal, S.A. 
 58.223,24  39.611,24  ‐  ‐  18.612,00 

Beiragás, S.A. 
 41.744,36  13.794,56  ‐  ‐  27.949,80 

Galp Gás Natural, S.A. 
 14.117,97  6.278,01  ‐  ‐  7.839,96 

  13.898.386,20  1.057.482,23  10.737.209,58  1.382.490,67  721.203,72 

           

 

Do montante de 721.203,72 Euros,  177.988,80 Euros refere-se a fornecimentos e serviços externos a redebitar por 

empresas do grupo e 543.214,92 Euros a prémios de produtividade a debitar por empresas subsidiárias (Nota 24). 
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Saldos Passivos  2015 

    Não Corrente Corrente 

Empresas 

 

Total das Entidades 

Relacionadas 

 

Empréstimos Ob-
tidos 

  (Nota 24) 

 
Acréscimos e di-

ferimentos 

(Nota 24) 

 
Fornecedores 

 (Nota 26) 

 

Empréstimos Ob-
tidos CP 

 (Nota 24) 

 
Imposto corrente 
sobre o exercício 

 (Nota 9) 

 
Acréscimos e Di-

ferimentos 

               
Galp Gas & 

Power,SGPS, SA  589.146.414,40  587.800.000,00  31.182,23  ‐  ‐  ‐  1.315.232,17 
Setgás, S.A. 

 44.239.613,65  ‐  ‐  110.877,48  44.000.000,00  ‐  128.736,17 
Lisboagás GDL, S.A. 

 8.649.538,50  ‐  ‐  237.606,38  8.071.185,83  ‐  340.746,29 
Medigás, S.A. 

 999.957,22  ‐  ‐  ‐  999.957,22  ‐  ‐ 
Duriensegás, S.A. 

 976.352,47  ‐  ‐  4.959,38  960.376,20  ‐  11.016,89 
Galp Energia, SGPS, 
S.A.  401.837,11  ‐  ‐  ‐  ‐  401.837,11  ‐ 
Dianagás, S.A. 

 550.899,44  ‐  ‐  ‐  550.899,44  ‐  ‐ 
Paxgás, S.A. 

 513.792,22  ‐  ‐  ‐  513.792,22  ‐  ‐ 
Beiragás, S.A. 

 64.813,79  ‐  ‐  26.557,55  ‐  ‐  38.256,24 
Galp Energia, S.A. 

 440.643,28  ‐  ‐  413.549,26  ‐  ‐  27.094,02 
Lusitaniagás, S.A. 

 285.646,77  ‐  31.182,24  89.306,99  ‐  ‐  165.157,54 
Galp Gás Natural, 
S.A. 

 
110.593,63  ‐  69.090,72  (916,66)  ‐  ‐  42.419,57 

Petrogal, S.A. 
 82.647,04  ‐  ‐  38.485,52  ‐  ‐  44.161,52 

               

  646.462.750,52  587.800.000,00  131.455,19  920.425,90  55.096.210,91  401.837,11  2.112.820,41 

               

 

Do montante de 2.112.820,41 Euros,  1.299.643,70 Euros refere-se a juros vencidos de empréstimos contraídos à 

acionista Galp Gás & Power, SGPS, S.A. durante o ano de 2015 a liquidar em 2016 e 813.176,71 Euros a prémios de 

produtividade a debitar por empresas subsidiárias (Nota 24). 

             

Transações  2016 

Empresas   

 

Fornecimen-

tos e seviços 
externos 

 

Gastos com 

pessoal ce-
dido 

 

Rendimentos Ope-

racionais          
(Nota 5)  

Rendimentos 

com pessoal 
cedido  

Gastos Finan-

ceiros             
(Nota 8)  

Rendimentos Fi-

nanceiros (Nota 
8) 

             
Galp Gas & Power,SGPS, SA 

 ‐  (46.770,70)  ‐    20.716.822,62  ‐ 
Lisboagás GDL, S.A. 

 ‐  3.186.523,25  (7.355.819,34)    ‐  (12.867.421,24) 
Lusitaniagás, S.A. 

 ‐  1.125.437,48  (1.123.057,40)    ‐  (7.412.799,19) 

Setgás, S.A. 
 ‐  781.053,70  (559.123,19)    ‐  (4.506.237,10) 

Duriensegás, S.A. 
 ‐  63.573,83  (282.924,14)    ‐  (1.119.365,00) 

Galp Energia, S.A. 
 982.123,72  212.198,86  ‐    ‐  ‐ 

Medigás, S.A. 
 ‐  ‐  (224.298,60)    ‐  (712.785,14) 

Dianagás, S.A. 
 ‐  ‐  (489.794,71)    ‐  (511.829,82) 

Tagusgás , S.A. 
 ‐  ‐  (279.999,96)  (60.000,00)  ‐  (366.607,09) 

Beiragás, S.A. 
 ‐  214.489,55  (1.056.807,77)  (36.000,00)  ‐  (17.064,43) 

Petrogal, S.A. 
 98.808,24  271.343,54  ‐    ‐  ‐ 

Paxgás, S.A. 
 ‐  ‐  (110.617,90)    ‐  (231.824,42) 

GDP-Gás de Portugal, S.A. 
 306.288,63  (86.403,76)  ‐    ‐  ‐ 

Modelo Continente  SA 
 135.497,26    ‐    ‐  ‐ 

Galp Gás Natural, S.A. 
 ‐  (11.868,90)  ‐    ‐  ‐ 

Galp Energia, SGPS, S.A. 
 1.803,89  ‐  ‐    ‐  ‐ 

Galp Energia España, S.A. 

 388,73  ‐  ‐    ‐  ‐ 

  1.524.910,47  5.709.576,85  (11.482.443,01)  (96.000,00)  20.716.822,62  (27.745.933,43) 
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Transações    2015       
           

Empresas 

 

Fornecimentos e 

seviços externos 
 

Gastos com pes-

soal cedido 
 

Rendimentos Opera-
cionais           (Nota 

5)  

Gastos Financei-
ros  

(Nota 8)  

Rendimentos Fi-
nanceiros 

 (Nota 8) 

           
Galp Gas & Power,SGPS, SA 

 ‐  46.770,70  ‐  30.132.324,37  ‐ 
Galp Energia, S.A. 

 517.018,98  267.783,81  ‐  ‐  ‐ 
GDP-Gás de Portugal, S.A. 

 574.235,00  189.105,00  ‐  ‐  ‐ 
 Petrogal, S.A. 

 90.515,00  356.763,08  ‐  ‐  ‐ 
Galp Energia, SGPS, S.A. 

 ‐  ‐  ‐  38.567,58  ‐ 
Galp Energia España, S.A. 

 229,20  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Galp Açores, S.A. 

 13,41  ‐  ‐  ‐  ‐ 
Paxgás, S.A. 

 ‐  ‐  (69.111,35)  ‐  (241.052,19) 
Beiragás , S.A. 

 ‐  340.128,09  (734.984,79)  ‐  (113.670,43) 
Tagusgás , S.A. 

 ‐  (60.000,00)  (280.000,00)  ‐  (340.732,00) 
Medigás, S.A. 

 ‐  ‐  (116.196,09)  ‐  (741.555,94) 
Dianagás, S.A. 

 ‐  ‐  (397.521,70)  ‐  (528.475,34) 
Setgás, S.A. 

 ‐  791.987,42  (687.694,78)  ‐  (1.050.959,61) 
Duriensegás, S.A. 

 ‐  66.685,63  (246.574,90)  ‐  (1.217.765,31) 
Lusitaniagá, S.A. 

 ‐  1.208.331,78  (1.096.659,90)  ‐  (7.541.860,99) 
Lisboagás GDL, S.A. 

 ‐  3.011.870,70  (5.377.896,39)  ‐  (14.722.130,62) 

  1.182.011,59  6.491.036,66  (9.006.639,90)  30.170.891,95  (26.498.202,43) 

           

29. REMUNERAÇÕES DOS ORGÃOS SOCIAIS 

A remuneração dos órgãos sociais da Empresa no exercício findo em 31 de dezembro de 2016 compõe-se como se 

segue: 

 

 

  dezembro 2016 

  

Remuneração base  Outros encargos e regularizações  Total 

       

Órgãos sociais       

   Administradores executivos  112.639,63  21.712,74  134.352,37 

  112.639,63  21.712,74  134.352,37 
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30. DIVIDENDOS 

De acordo com a deliberação da Assembleia Geral de acionistas realizada em 4 de maio de 2016, a Empresa atribuiu 

dividendos ao seu acionista Galp Gás & Power, SGPS, SA, no montante de Euros 8.521.920,82, referentes ao resultado 

líquido do exercício de 2015. 

31. RESERVAS PETROLÍFERAS  

Não aplicável.

32. GESTÃO DE RISCOS FINANCEIROS 

 

Gestão do Risco 

 

A Empresa encontra-se exposta a vários tipos de risco, de mercado (risco de taxa de juro), de liquidez e de crédito, 

inerentes à sua atividade, que influenciam os seus resultados financeiros.  

 

Riscos de Mercado 

 

Risco de taxa de juro 

 

A posição total de taxa de juro é gerida de forma centralizada. A exposição à taxa de juro encontra-se relacionada 

principalmente com a dívida bancária remunerada. O objetivo da gestão do risco de taxas de juro é reduzir a volatilidade 

dos custos financeiros na demonstração dos resultados. A política de gestão do risco de taxa de juro visa reduzir a 

exposição às taxas variáveis através da fixação do risco de taxa de juro da dívida, utilizando instrumentos derivados 

simples, tais como “swaps”. 

 

Risco de Liquidez 

 

O risco de liquidez é definido como o montante pelo qual os lucros e/ou “cash-flows” do negócio são afetados em 

resultado da maior ou menor dificuldade do Grupo em obter os recursos financeiros necessários para fazer face aos 

seu compromissos de exploração e investimentos. 

 

O Grupo financia-se através dos “cash-flows” gerados pela sua atividade e, adicionalmente mantém um perfil 

diversificado nos financiamentos. O Grupo tem acesso a facilidades de crédito (plafond), montantes que não utiliza na 

totalidade, mas que se encontram à sua disposição. Essas facilidades de crédito podem cobrir todos os empréstimos 
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que são exigíveis a 12 meses. Os plafonds de crédito disponíveis de curto prazo e médio longo prazo mas não utilizados 

são suficientes para satisfazer quaisquer exigências imediatas. 

 

Risco de crédito 

 

O risco de crédito surge do potencial incumprimento, por uma das partes, da obrigação contratual de pagamento pelo 

que, o nível de risco depende da credibilidade financeira da contraparte. Além disso, o risco da contraparte surge em 

conjunto com os investimentos de natureza monetária e com instrumentos de cobertura. Os limites do risco de crédito 

são fixados ao nível da Galp Gás Natural Distribuição e implementados nos vários segmentos de negócio. Os limites da 

posição de risco de crédito são definidos e documentados e os limites de crédito para determinadas contrapartes 

baseiam-se na respetiva notação de rating de crédito, prazo da exposição e montante monetário da exposição ao risco 

de crédito. 

 

A imparidade de contas a receber encontra-se analisada nas Notas 14 e 15. 

 

33. ATIVOS E RESPONSABILIDADES CONTINGENTES 

Não aplicável. 

34. INFORMAÇÃO SOBRE MATÉRIAS AMBIENTAIS 

Não aplicável. 

35. EVENTOS SUBSEQUENTES 

Não aplicável. 

36. APROVAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS  

As demonstrações financeiras foram aprovadas pelo Conselho de Administração em 30 de março de de 2017. 
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Certificação Legal das Contas e Relatório de Auditoria  
 

Relato sobre a auditoria das demonstrações financeiras  
 
Opinião 
 
Auditámos as demonstrações financeiras anexas da Galp Gás Natural Distribuição, S.A. (a Entidade), 
que compreendem a demonstração da posição financeira em 31 de dezembro de 2016 (que evidencia 
um total de 773.327.330 euros e um total de capital próprio de 158.179.837 euros, incluindo um 
resultado líquido de 65.217.062 euros), a demonstração dos resultados, a demonstração do 
rendimento integral, a demonstração das alterações no capital próprio e a demonstração dos fluxos de 
caixa relativas ao ano findo naquela data, e as notas anexas às demonstrações financeiras que incluem 
um resumo das políticas contabilísticas significativas. 
 
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras anexas apresentam de forma verdadeira e apropriada, 
em todos os aspetos materiais, a posição financeira da Galp Gás Natural Distribuição, S.A. em 31 de 
dezembro de 2016 e o seu desempenho financeiro e fluxos de caixa relativos ao ano findo naquela data 
de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União 
Europeia. 
 
Bases para a opinião  
 
A nossa auditoria foi efetuada de acordo com as Normas Internacionais de Auditoria (ISAs) e demais 
normas e orientações técnicas e éticas da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas. As nossas 
responsabilidades nos termos dessas normas estão descritas na secção “Responsabilidades do auditor 
pela auditoria das demonstrações financeiras” abaixo. Somos independentes da Entidade nos termos 
da lei e cumprimos os demais requisitos éticos nos termos do código de ética da Ordem dos Revisores 
Oficiais de Contas. 
 
Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente e apropriada para 
proporcionar uma base para a nossa opinião. 
 
Matérias relevantes de auditoria 
 
As matérias relevantes de auditoria são as que, no nosso julgamento profissional, tiveram maior 
importância na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente. Essas matérias foram 
consideradas no contexto da auditoria das demonstrações financeiras como um todo, e na formação da 
opinião, e não emitimos uma opinião separada sobre essas matérias. Consideramos que a matéria 
descritas abaixo é uma matéria relevante de auditoria a comunicar neste relatório.  
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Matérias relevantes de auditoria Síntese da abordagem de auditoria 

 

Valorização de participações financeiras  
 
Divulgações relacionadas com participações 
financeiras apresentadas nas notas 2 e 4 das 
demonstrações financeiras.  
 
Em 31 de dezembro de 2016, a Galp Gás Natural 
Distribuição, SA detém participações financeiras 
em subsidiárias e associadas no valor de 
180.956.870 euros, as quais se encontram 
mensuradas ao custo de aquisição deduzido de 
perdas por imparidade. Estas devem ser sujeitas 
a testes de imparidade sempre que existam 
indícios ou alterações nas circunstâncias que 
indiquem que o valor pelo qual se encontram 
escriturados possa não ser recuperável. Para 
esse efeito, o valor recuperável é determinado 
pelo seu valor de uso, de acordo com o método 
dos fluxos de caixa descontados. 
 
A relevância deste assunto na nossa auditoria 
resulta do elevado montante e do nível de 
julgamento associado ao modelo de imparidade. 
O cálculo do valor recuperável requer a 
utilização de estimativas e pressupostos por 
parte da Gestão que dependem de previsões 
económicas e de mercado, nomeadamente no 
que se refere a cash-flows futuros, taxas de 
crescimento na perpetuidade e taxas de desconto 
a utilizar.  
 
Em resultado dos testes de imparidade 
efetuados pela Gestão, não foram identificadas 
perdas por imparidade nas participações 
financeiras detidas pela Galp Gás Natural 
Distribuição SA.  

 

 
 
 
 
 
 
Para assegurar a correta valorização das 
participações financeiras foram efetuados os 
seguintes procedimentos de auditoria: 
- avaliação da existência de indícios de 
imparidade nas participações financeiras; e 
- obtenção e análise dos testes de imparidade 
das participações financeiras, nos casos 
aplicáveis. 
 
A análise dos testes de imparidade, baseados em 
modelos de fluxos de caixa descontados, 
envolveu os seguintes procedimentos: 
- verificação da exatidão aritmética do modelo;  
- aferição da razoabilidade das projeções de 
fluxos de caixa futuros comparando com a 
performance histórica;  
- avaliação da adequação da taxa de desconto 
utilizada; e 
- avaliação das estimativas e julgamentos 
assumidos pela Gestão, subjacentes aos 
pressupostos relevantes que suportam o modelo. 
 
Verificámos também a adequação das 
divulgações apresentadas na nota 4 das 
demonstrações financeiras. 
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Responsabilidades do órgão de gestão pelas demonstrações financeiras 
 
O órgão de gestão é responsável pela: 
 
a) preparação de demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a 
posição financeira, o desempenho financeiro e os fluxos de caixa da Entidade de acordo com as 
Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) tal como adotadas na União Europeia; 
 
b) elaboração do relatório de gestão, incluindo o relatório de governo societário, nos termos 
legais e regulamentares aplicáveis; 
 
c) criação e manutenção de um sistema de controlo interno apropriado para permitir a 
preparação de demonstrações financeiras isentas de distorção material devido a fraude ou erro; 
 
d) adoção de políticas e critérios contabilísticos adequados nas circunstâncias; e 
 
e) avaliação da capacidade da Entidade de se manter em continuidade, divulgando, quando 
aplicável, as matérias que possam suscitar dúvidas significativas sobre a continuidade das atividades. 
 
Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações financeiras 
 
A nossa responsabilidade consiste em obter segurança razoável sobre se as demonstrações financeiras 
como um todo estão isentas de distorções materiais devido a fraude ou erro, e emitir um relatório onde 
conste a nossa opinião. Segurança razoável é um nível elevado de segurança, mas não é uma garantia 
de que uma auditoria executada de acordo com as ISAs detetará sempre uma distorção material 
quando exista. As distorções podem ter origem em fraude ou erro e são consideradas materiais se, 
isoladas ou conjuntamente, se possa razoavelmente esperar que influenciem decisões económicas dos 
utilizadores tomadas com base nessas demonstrações financeiras. 
 
Como parte de uma auditoria de acordo com as ISAs, fazemos julgamentos profissionais e mantemos 
ceticismo profissional durante a auditoria e também: 
 
a) identificamos e avaliamos os riscos de distorção material das demonstrações financeiras, 
devido a fraude ou a erro, concebemos e executamos procedimentos de auditoria que respondam a 
esses riscos, e obtemos prova de auditoria que seja suficiente e apropriada para proporcionar uma base 
para a nossa opinião. O risco de não detetar uma distorção material devido a fraude é maior do que o 
risco de não detetar uma distorção material devido a erro, dado que a fraude pode envolver conluio, 
falsificação, omissões intencionais, falsas declarações ou sobreposição ao controlo interno; 
 
b) obtemos uma compreensão do controlo interno relevante para a auditoria com o objetivo de 
conceber procedimentos de auditoria que sejam apropriados nas circunstâncias, mas não para 
expressar uma opinião sobre a eficácia do controlo interno da Entidade; 
 
c) avaliamos a adequação das políticas contabilísticas usadas e a razoabilidade das estimativas 
contabilísticas e respetivas divulgações feitas pelo órgão de gestão; 
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d) concluímos sobre a apropriação do uso, pelo órgão de gestão, do pressuposto da continuidade 
e, com base na prova de auditoria obtida, se existe qualquer incerteza material relacionada com 
acontecimentos ou condições que possam suscitar dúvidas significativas sobre a capacidade da 
Entidade para dar continuidade às suas atividades. Se concluirmos que existe uma incerteza material, 
devemos chamar a atenção no nosso relatório para as divulgações relacionadas incluídas nas 
demonstrações financeiras ou, caso essas divulgações não sejam adequadas, modificar a nossa opinião. 
As nossas conclusões são baseadas na prova de auditoria obtida até à data do nosso relatório. Porém, 
acontecimentos ou condições futuras podem levar a que a Entidade descontinue as suas atividades; 
 
e) avaliamos a apresentação, estrutura e conteúdo global das demonstrações financeiras, 
incluindo as divulgações, e se essas demonstrações financeiras representam as transações e 
acontecimentos subjacentes de forma a atingir uma apresentação apropriada; 
 
f) comunicamos com os encarregados da governação, entre outros assuntos, o âmbito e o 
calendário planeado da auditoria, e as conclusões significativas da auditoria incluindo qualquer 
deficiência significativa de controlo interno identificada durante a auditoria; 
 
g) das matérias que comunicamos aos encarregados da governação, determinamos as que foram 
as mais importantes na auditoria das demonstrações financeiras do ano corrente e que são as matérias 
relevantes de auditoria. Descrevemos essas matérias no nosso relatório, exceto quando a lei ou 
regulamento proibir a sua divulgação pública; 
 
h) declaramos que cumprimos os requisitos éticos relevantes relativos à independência e 
comunicamos todos os relacionamentos e outras matérias que possam ser percecionadas como 
ameaças à nossa independência e, quando aplicável, as respetivas salvaguardas. 
 
A nossa responsabilidade inclui ainda a verificação da concordância da informação constante do 
relatório de gestão com as demonstrações financeiras, e as verificações previstas nos números 4 e 5 do 
artigo 451º do Código das Sociedades Comerciais. 
 

Relato sobre outros requisitos legais e regulamentares 
 
Sobre o relatório de gestão 
 
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 3, alínea e) do Código das Sociedades Comerciais, somos de 
parecer que o relatório de gestão (designado relatório integrado de gestão e governo societário) foi 
preparado de acordo com os requisitos legais e regulamentares aplicáveis em vigor, a informação nele 
constante é concordante com as demonstrações financeiras auditadas e, tendo em conta o 
conhecimento e apreciação sobre a Entidade, não identificámos incorreções materiais.  
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Sobre o relatório de governo societário 
  
Dando cumprimento ao artigo 451.º, n.º 4 do Código das Sociedades Comerciais, somos de parecer 
que o relatório de governo societário, integrado no relatório de gestão (designado relatório integrado 
de gestão e governo societário), inclui os elementos exigíveis à Entidade nos termos do artigo 245º-A 
do Código dos Valores Mobiliários, não tendo sido identificadas incorreções materiais na informação 
divulgada no mesmo, cumprindo o disposto nas alíneas c), d), f), h), i) e m) do referido artigo. 
 
Sobre os elementos adicionais previstos no artigo 10º do Regulamento (UE) n.º 
537/2014 
 
Dando cumprimento ao artigo 10.º do Regulamento (UE) n.º 537/2014 do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 16 de abril de 2014, e para além das matérias relevantes de auditoria acima indicadas, 
relatamos ainda o seguinte:  
 
a) Fomos nomeados revisores oficiais de contas da Galp Gás Natural Distribuição, S.A. (i) pela 
primeira vez na assembleia geral de acionistas realizada em 7 de julho de 2011 para o mandato 
compreendido entre 2011 e 2013, tendo posteriormente sido nomeados para o ano de 2014 na 
assembleia geral de acionistas de 21 de abril de 2014 e posteriormente nomeados, em 20 de abril de 
2015 para o mandato de 2015 a 2018 (inclusive). 
 
b) O órgão de gestão confirmou-nos que não tem conhecimento da ocorrência de qualquer fraude 
ou suspeita de fraude com efeito material nas demonstrações financeiras. No planeamento e execução 
da nossa auditoria de acordo com as ISAs mantivemos o ceticismo profissional e concebemos 
procedimentos de auditoria para responder à possibilidade de distorção material das demonstrações 
financeiras devido a fraude. Em resultado do nosso trabalho não identificámos qualquer distorção 
material nas demonstrações financeiras devido a fraude.  
 
c) Confirmamos que a opinião de auditoria que emitimos é consistente com o relatório adicional 
que preparámos e entregámos aos encarregados da governação do Grupo em 3 de abril de 2017. 
 
d) Declaramos que não prestámos quaisquer serviços proibidos nos termos do artigo 77.º, n.º 8, 
do Estatuto da Ordem dos Revisores Oficiais de Contas e que mantivemos a nossa independência face 
à Entidade durante a realização da auditoria.  
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e) Adicionalmente ao divulgado no relatório da Entidade, informamos que, para além da 
auditoria, prestámos à Entidade e às entidades sob o seu controlo os seguintes serviços permitidos por 
lei e regulamentos em vigor: 
 

Outros serviços de garantia de fiabilidade 
- Relatórios s/ Contas reguladas (ERSE; ASECE; TOS); 
- Revisão das demonstrações financeiras em língua inglesa; 

 
3 de abril de 2017 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados  
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
António Joaquim Brochado Correia, R.O.C.  
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Relatório e Parecer do Fiscal Único 
 

 
Senhores Acionistas 
 
Nos termos da lei e do mandato que nos conferiram, apresentamos o relatório sobre a atividade 
fiscalizadora desenvolvida e damos parecer sobre o Relatório de gestão e as demonstrações financeiras 
apresentados pelo Conselho de Administração da Galp Gás Natural Distribuição, S.A. relativamente ao 
exercício findo em 31 de dezembro de 2016. 
 
No decurso do exercício acompanhámos, com a periodicidade e a extensão que considerámos 
adequada, a atividade da Empresa. Verificámos a regularidade da escrituração contabilística e da 
respetiva documentação bem como a eficácia do sistema de controlo interno, apenas na medida em 
que os controlos sejam relevantes para o controlo da atividade da Empresa e apresentação das 
demonstrações financeiras e vigiámos também pela observância da lei e dos estatutos.  
 
Como consequência do trabalho de revisão legal efetuado, emitimos a respetiva Certificação Legal das 
Contas, em anexo. 
 
No âmbito das nossas funções verificámos que: 
 
i) a Demonstração da posição financeira, a Demonstração dos resultados, a Demonstração do 
rendimento integral, a Demonstração das alterações no capital  próprio, a Demonstração de fluxos de 
caixa e o correspondente Anexo permitem uma adequada compreensão da situação financeira da 
Empresa, dos seus resultados, do rendimento integral, das  alterações no capital próprio e dos fluxos 
de caixa; 
 
ii) as políticas contabilísticas e os critérios valorimétricos adotados são adequados; 
 
iii) o Relatório de gestão é suficientemente esclarecedor da evolução dos negócios e da situação da 
Empresa evidenciando os aspetos mais significativos; 
 
iv) a proposta de aplicação de resultados não contraria as disposições legais e estatutárias 
aplicáveis. 
 
Nestes termos, tendo em consideração as informações recebidas do Conselho de Administração e 
Serviços e as conclusões constantes da Certificação Legal das Contas, somos do parecer que: 
 
i) seja aprovado o Relatório de gestão; 
 
ii) sejam aprovadas as demonstrações financeiras; 
 
iii) seja aprovada a proposta de aplicação de resultados.  
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Finalmente, desejamos expressar o nosso agradecimento ao Conselho de Administração e a todos os 
colaboradores da Empresa com quem contactámos, pela valiosa colaboração recebida. 
 
 
3 de abril de 2017 
 
 
PricewaterhouseCoopers & Associados   
- Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, Lda. 
representada por: 
 
 
 
 
António Brochado Correia, R.O.C. 
 


