1 de 12

Sociedade Anônima
de Capital Fechado
CNPJ nº 22.261.473/0001-85
Belo Horizonte - MG
RELATÓRIO DA ADMINISTRAÇÃO – ANO 2012
exclusiva de gás canalizado em todo o território mineiro, atendendo aos segmentos:
industrial, comercial, residencial, gás natural comprimido, automotivo e termelétrico.

MENSAGEM DA DIRETORIA
O crescimento sempre foi uma constante na história da Gasmig e, em 2012, essa
trajetória, mais uma vez, registrou recordes que mantêm a Companhia em posição de
destaque no país. Hoje, a Gasmig cumpre sua missão de fornecer soluções a partir do
gás natural a todos os segmentos de mercado - industrial, comercial, residencial, gás
natural comprimido, automotivo e termelétrico - contribuindo para o bem estar e desenvolvimento de Minas Gerais, de forma eficiente, sustentável e rentável.

Evolução do consumo não termelétrico e de construção de redes de
distribuição de gás natural - Brasil - 2007 a 2012

Os resultados de 2012 evidenciam a continuidade do crescimento da Gasmig. O aumento
de 25% no faturamento credencia a Companhia a melhorar sua posição no Ranking das
Maiores Empresas do Brasil, onde já figura como a 415ª maior empresa do País.
O ano foi marcante para a Gasmig também por concretizar a entrada da Companhia
no segmento de varejo, com a implantação da rede subterrânea, em polietileno, para
fornecimento de gás natural às residências e ao comércio da região Centro Sul de Belo
Horizonte. Além disso, foi concluída a primeira fase do gasoduto tronco para atender
ao consumidor residencial, inicialmente em dois bairros da capital mineira: Santo Agostinho e Lourdes.
Vários projetos que reforçam a caminhada da Gasmig para alcançar sua visão de futuro
e fazer “Minas movida a gás natural” foram iniciados, como o adensamento das redes
e as obras para interiorização do gás natural nos municípios de Governador Valadares,
Pouso Alegre e Itabira. Foram ainda assinados os dois primeiros contratos de cogeração
e geração de energia elétrica distribuída, ampliando a esfera de atuação da Companhia.

Fonte: Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado - ABEGÁS.

DESEMPENHO COMERCIAL DA GASMIG

O acionamento atípico das usinas de geração elétrica a gás ao longo de 2012 influenciou
o aumento da média diária de gás natural fornecida ao mercado brasileiro, cerca de 20%
superior à verificada em 2011, de acordo com dados estatísticos da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS).
Para 2013, as perspectivas são alentadoras, pois a evolução planejada para os negócios
inclui a construção de gasodutos, a expansão do mercado residencial, o aumento da
capacidade de distribuição e o fornecimento via transporte rodoviário do Gás Natural
Comprimido (GNC) e do Gás Natural Liquefeito (GNL) na modalidade conhecida como
gasoduto virtual. Tudo isso levará a um significativo crescimento das vendas e dos
resultados.
O planejamento e as metas da Gasmig para 2013 estão alinhados com o programa estruturador do Governo de Minas, “Energia para o Desenvolvimento”, que tem o propósito
de diversificar a matriz energética do Estado e ampliar sua sustentabilidade ambiental.
As conquistas de 2012 serviram como impulso para os desafiadores objetivos estabelecidos para 2013, objetivos estes que evidenciam uma absoluta sintonia entre a estratégia
empresarial da Gasmig e as consistentes iniciativas do Estado focadas no desenvolvimento destas Minas Gerais.

Em 2012, a GASMIG vendeu para seu mercado um total de 1,323 bilhão de metros
cúbicos de gás natural, tendo faturado R$1,314 bilhão.

MISSÃO DA GASMIG
Fornecer soluções a partir do gás natural a todos os segmentos de mercado, contribuindo
para o bem estar e desenvolvimento de Minas Gerais, de forma eficiente, sustentável
e rentável.

VISÃO DE FUTURO DA GASMIG
“Minas movida a gás natural.”

INDÚSTRIA DE GÁS NO BRASIL
DESTAQUES DE 2012
415ª posição, em 2011, no Ranking Maiores Empresas do Brasil, com faturamento superior a R$1,3 bilhão em 2012, representando aumento de 25,3%, em relação a 2011.

Em 2012, a média diária de gás natural fornecida ao mercado brasileiro foi superior
em aproximadamente 20% àquela verificada em 2011, segundo levantamento estatístico
da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado (ABEGÁS).
Esse consumo recorde foi influenciado pelo acionamento atípico das usinas de geração
elétrica a gás ao longo de 2012, principalmente no segundo semestre do ano.

Efetivação da entrada da GASMIG no segmento de varejo, com a conclusão da
1ª fase do gasoduto tronco para atendimento ao segmento residencial em 2 bairros
em Belo Horizonte;

Carga de demanda (barras) e média de energia armazenada (linhas) –
SIN (Sistema Integrado Nacional)

Implantação da rede subterrânea, em polietileno, no bairro Santo Agostinho, região
Centro Sul de Belo Horizonte para fornecimento de gás natural às residências e ao
comércio dessa região.

A performance de 2012 foi ainda positivamente impactada pela maturação dos investimentos finalizados em 2010 nos gasodutos do Vale do Aço e do Sul de Minas, que
respondem por 38% e 9% do volume de vendas da GASMIG, respectivamente.
A maior necessidade de utilização do gás natural pelas termelétricas em 2012 levou a
uma expansão de 1.018% nas vendas para este segmento. Apesar da redução de gás
destinada ao mercado secundário, a GASMIG conseguiu manter o mercado não termoelétrico nos patamares de 2011, verificando um aumento de 0,9% em relação ao ano
anterior.
Por outro lado, esse grande aumento das vendas para a geração de energia elétrica
levou a um decréscimo de 75% no volume comercializado para as indústrias no âmbito
do denominado “Mercado Secundário” (contratos específicos entre PETROBRAS,
GASMIG e clientes industriais, a preços bem mais competitivos, onde a entrega do gás
fica condicionada à sua disponibilidade).
O mercado de gás não termelétrico cresceu aproximadamente 1% em relação a 2011,
a despeito da grande redução verificada no consumo dos clientes industriais do “gás
secundário”.
No tocante às iniciativas de interiorização do mercado da Companhia, a GASMIG
concluiu a 1ª rodada de captação de clientes no âmbito do Projeto Estruturante Governador Valadares – Itabira, de modo a atender, inicialmente, os cinco novos contratos de
fornecimento de gás natural, na modalidade de Gás Natural Comprimido (GNC) estruturante, para estabelecimentos industriais e comerciais localizados naqueles municípios.

Evolução de Vendas
(m3/ano)

Projetos e início de obras para interiorização do gás natural nos municípios de Governador Valadares, Pouso Alegre e Itabira.
Renegociação dos contratos de aquisição de gás com a PETROBRAS para adequação
de suas condições ao mercado de Minas Gerais.
Assinatura dos dois primeiros contratos de cogeração e geração de energia elétrica
distribuída.
RESUMO ECONÔMICO E FINANCEIRO
(R$/mil)
2009

2010

2011

2012

Receita Operacional Bruta ..............

556.632

720.494

1.048.880

1.314.193

Gás comprado para revenda ............
Despesas-Pessoal, Material,
Serviços e Outros ..........................

(302.232)

(408.384)

(596.284)

(860.155)

(43.510)

(46.741)

(53.524)

(55.316)

LAJIDA ...........................................

86.660

112.596

176.994

125.353

Lucro líquido ...................................

77.127

108.095

123.601

97.391

Remuneração aos acionistas............
Dividendos por lote de
mil ações (em reais) ......................

73.868

90.241

99.830

40.810

188,47

151,06

302,01

237,97

Ativo total .......................................

1.229.288

1.303.417

1.290.727

1.363.498

Passivo ............................................

437.986

498.883

484.476

555.031

Patrimônio líquido...........................

791.302

804.534

806.251

808.467

Fonte: Operador Nacional do Sistema Elétrico – NOS.
O segmento industrial, estratégico para a ampliação da malha de transporte e distribuição de gás natural, já que tem a maior participação nas vendas do energético,
encerrou 2012 com pequena retração ante 2011 (1,5%). O resultado veio em linha com a
pesquisa da produção física industrial do IBGE (Pesquisa Industrial Mensal – Produção
Física- PIM-PF) (Gráfico 2). De acordo com a PIM-PF, a indústria brasileira encerrou
2012 com queda de 2,7% em relação ao ano anterior. O recrudescimento da crise internacional e a deterioração das expectativas foram determinantes para o resultado ruim da
indústria nacional, que apresentou recuo em todas as categorias de uso, sendo a queda
mais pronunciada na de Bens de Capital (-11,8%).

A manutenção dos níveis de volumes totais de gás comercializados ganha destaque
quando observada a significativa queda da competitividade do gás natural frente aos
energéticos concorrentes, como o óleo combustível, conforme mostrado no gráfico
abaixo. Esta perda relativa de competitividade se deveu à distorção causada pelo fato
do preço do gás liquefeito de petróleo (GLP) estar congelado desde fevereiro de 2010
assim como pelo óleo combustível ex-refinaria ter tido uma correção de preço de apenas
6% enquanto que o gás natural adquirido pela GASMIG teve aumento de 22,8% no ano.
Evolução de Preços de Energéticos (Gás Natural x Óleo Combustível A1)
(Período 2007 - 2012)

Produção Física Industrial versus Fornecimento de
Gás Natural em Minas Gerais

RELATÓRIO ANUAL DA ADMINISTRAÇÃO - ANO 2012
A Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG, em atendimento às disposições
legais e estatutárias, submete à apreciação dos Senhores Acionistas, Clientes, Fornecedores e à Sociedade em geral o Relatório da Administração em conjunto com as
Demonstrações Contábeis, referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012,
juntamente com o relatório dos Auditores Independentes e parecer do Conselho Fiscal.

ESTRUTURA SOCIETÁRIA
A Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG (“GASMIG”) é uma sociedade
anônima sob o controle indireto do Estado de Minas Gerais, sendo seus acionistas
a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG (“CEMIG”), a PETROBRAS
Gás S.A. – GASPETRO (“GASPETRO”), e o Município de Belo Horizonte – MBH
(“MBH”). Por outorga de concessão pelo Estado de Minas Gerais, é a distribuidora

Ainda assim, as concessionárias de gás canalizado continuaram investindo: a extensão
de redes de distribuição ultrapassou os 22 mil quilômetros (incremento de 8,8% em
relação ao ano anterior) e o número de consumidores de gás natural no Brasil ultrapassou 2,2 milhões de clientes (alta, também, de 8,8%) (Gráfico 3).

A carteira de clientes atendidos ao final de 2012 registrou 313 estabelecimentos
ligados, entre os quais 111 grandes e médias indústrias, 106 pequenas indústrias e estabelecimentos comerciais e de serviços, 86 postos de revenda de gás natural veicular,
5 empresas de distribuição de Gás Natural Comprimido Industrial, 3 empresas distribuidoras de Gás Natural Comprimido Veicular e 2 usinas termelétricas, perfazendo 30
munícipios atendidos no estado de Minas Gerais. Além disso, 40 unidades residenciais
foram conectadas à rede e estão aptas a receber o gás natural, dando início a uma nova
fase de evolução do mercado de varejo da Companhia.
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A GASMIG celebrou cinquenta novos contratos de fornecimento de gás natural, entre os
quais, (I) seis contratos com novos clientes industriais; (II) dois contratos na modalidade
tarifária de cogeração, climatização e geração elétrica distribuída – sendo um para utilização em uma planta de cogeração e outro para geração de energia elétrica em caso de
emergência (backup); (III) três novos contratos na modalidade de Mercado Secundário,
sendo um para uso em forno de cimento no volume de 60 mil m³/dia, outro no segmento
de Cal a 72 mil m³/dia e um para uso em altos-fornos siderúrgicos no volume de 600
mil m³/dia; (IV) oito contratos para a comercialização de gás natural de Curto Prazo,
totalizando um volume anual contratado de mais de 211 milhões de metros cúbicos
de gás natural; (V) dez contratos com novos clientes do segmento de Uso Geral; (VI)
sete contratos com Pequenos Clientes Não Residenciais; (VII) dois contratos com novos
clientes do segmento Industrial Estruturante; (VIII) três contratos com novos clientes do
segmento de Uso Geral Estruturante; e (IX) dezenove contratos com novos clientes do
segmento residencial (condomínios residenciais).
Entre as principais repercussões das celebrações desses novos contratos, destaca-se a
manutenção do consumo de gás natural apesar da redução do despacho de gás relativo ao Mercado Secundário e a diversificação do portfólio de segmentos de atuação da
Companhia. Com a acentuação dessa diversificação, no futuro, a GASMIG reduzirá sua
vulnerabilidade ao desempenho do setor industrial.

Segmento Industrial
As vendas para o segmento industrial totalizaram 976,193 milhões de m3. As médias
diárias de consumo do segmento ficaram em 2.674,501 mil m3/dia (crescimento de 0,9%
em relação a 2011).
Durante o ano de 2012, a GASMIG comercializou gás de leilão para diversos segmentos
e usos. Dentre eles, gás para injeção em alto-forno, cal, cimento, têxtil e GNC, o que
contribuiu para manter os mercados conquistados no ano anterior.
Foram comercializados 163,5 milhões de metros cúbicos de gás ao longo do ano, adquiridos nos leilões de curto prazo realizados pela PETROBRAS até o mês de novembro de
2012. Isso possibilitou, além da venda de volumes adicionais ao mercado, a manutenção
da estratégia de atenuar o impacto dos aumentos de preço no mercado da GASMIG
como um todo, ainda que em volumes bem menores que em 2011, através dos repasses
do diferencial de preço de aquisição do gás nos leilões para a tarifa, beneficiando todo
o mercado consumidor da Companhia.
O gás do chamado “Mercado Secundário”, que atende aos clientes dos segmentos de
cal, cimento e alto-forno, foi disponibilizado pela PETROBRAS somente no primeiro
bimestre do ano, o que, conforme anteriormente já ressaltado, resultou na redução de
75% deste mercado em relação a 2011.
Em novembro de 2012, a GASMIG ofertou ao mercado industrial de grandes volumes
um novo produto para incentivar consumos adicionais, denominado Gás Especial,
cujas condições comerciais atenderam a três grandes clientes, o que contribuiu para a
GASMIG manter o volume global de gás retirado.

Segmento Automotivo - GNV
As vendas do segmento automotivo totalizaram 41,643 milhões de m3. Desse modo, as
médias diárias de vendas do segmento ficaram em 114,090 mil m3/dia (crescimento de
2,1% em relação a 2011).
A recuperação do Segmento de GNV é uma das prioridades da GASMIG, que tem
atuado de forma ampla em toda a cadeia do segmento. Dentre as ações empreendidas
podem ser salientadas as de reforço junto aos usuários finais acerca das vantagens oferecidas pelo produto, estreitamento da relação com os postos revendedores, estabelecimento de parcerias com empresas convertedoras, montadoras e organismos de inspeção,
convênios com órgãos públicos e instituições de ensino, etc., dentro do Projeto “Vou
no Gás”. Destaca-se, no projeto, a campanha de incentivo à conversão de veículos para
GNV, através da concessão de 600 m³ de gás para taxistas e frotistas e 300 m³ de gás
para outros consumidores. Iniciada em agosto de 2011, com duração inicial de doze
meses, essa campanha foi prorrogada em mais doze meses, a partir de agosto de 2012,
visando consolidar os resultados obtidos e ampliá-los de maneira consistente.
Como resultado dessas ações, a GASMIG reverteu a queda das vendas de GNV, observada desde 2005, tendo se destacado, no primeiro semestre de 2012, como a Distribuidora de Gás Canalizado que apresentou maior crescimento no segmento de GNV.
Em uma ação paralela, a GASMIG estabeleceu parceria com a IVECO para o desenvolvimento de testes com veículos de transporte de carga e para ônibus com motores 100%
a gás natural (Eurorider Cursor 8). Na região da Grande Belo Horizonte, encontra-se
operando, para fins de testes, em linhas regulares da Capital, um ônibus com motor
Ciclo Otto (gás e gasolina), em um convênio realizado com a Prefeitura de Belo Horizonte, a IVECO e o SINTRAM – Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros
Metropolitano. Além disso, uma van (Iveco Daily) foi disponibilizada e se encontra
rodando na Grande Belo Horizonte em uma conceituada empresa de logística, de forma
a provar o desempenho do motor a gás e sua viabilidade econômica.

interna de gás nas edificações, o qual já se encontra disponibilizado para a comunidade
técnica no site da GASMIG. Adicionalmente, foi aprovada a Instrução Técnica IT-24
junto ao Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a qual define os procedimentos
a serem atendidos pelas edificações que serão projetadas ou convertidas para o Gás
Natural canalizado.

Segmento Termelétrico
O segmento termelétrico consumiu 272,3 milhões de m3, equivalentes a uma média
diária de 746,090 mil m3/dia registrando extraordinário crescimento de 1.018% em
relação a 2011. As usinas operaram despachadas pelo Operador Nacional do Sistema
Elétrico - ONS nos meses de abril, setembro, outubro, novembro e dezembro. Apenas
no mês de janeiro não foram despachadas.

Gás Natural Comprimido – GNC
As vendas do segmento de GNC totalizaram 23,9 milhões de m3 para o segmento GNC
Industrial e 2,6 milhões de m3 para o segmento GNC Automotivo. Desse modo, a média
diária de vendas do segmento ficou em 72.562 m3/dia, crescimento de 0,3% em relação
a 2011. A grande dificuldade no desenvolvimento deste setor tem sido o congelamento
do preço do GLP – gás liquefeito de petróleo, principal combustível substituído pelo
GNC industrial.

Interiorização do Fornecimento de Gás Natural
Para cumprir sua função de levar o gás natural onde houver demanda e promover o
desenvolvimento econômico do Estado de Minas Gerais, a GASMIG está implementando seu primeiro projeto de interiorização da oferta de gás, denominado “Projeto
GNC”. O “Projeto GNC” visa atender, com gás natural comprimido (GNC), indústrias,
postos de combustível e demais clientes potenciais que hoje ainda não se encontram
conectados à malha de gasodutos da GASMIG.
No âmbito desse projeto, o gás permanece de propriedade da GASMIG até a entrega
final aos clientes, isto é, a GASMIG contrata uma empresa para prestar os serviços de
compressão e transporte do gás, permanecendo responsável pela entrega final do gás
aos clientes.
Assim, a GASMIG avança para suprir a demanda por gás natural existente no Estado,
antecipando-se à chegada da infraestrutura necessária para integrar seus clientes à rede
de distribuição de gás natural canalizado. Uma vez expandida a demanda de uma região
abastecida por GNC e constatado que se tornou viável a construção de um gasoduto de
distribuição para prover a referida área, a GASMIG instalará a infraestrutura subterrânea necessária, sendo esta sempre adotada como forma-padrão de fornecimento do gás
natural no Estado de Minas Gerais.
Futuramente, existe ainda a opção de a GASMIG realizar essa distribuição do gás
natural na forma de gás natural liquefeito (GNL), o que poderá ser uma alternativa mais
vantajosa para atender clientes localizados a maiores distâncias.

2009
Industrial(1).................................................
Uso Geral e Pequeno Comércio ...................
Automotivo(2) .............................................
Total Mercado Não Térmico ..................
Termelétrico ..............................................
Total Geral ...............................................
(1)
(2)

399.416
7.694
53.256
460.366
90.739
551.105

2010

2011

CAPTAÇÃO DE RECURSOS
Em 1º de novembro de 2012, a Assembleia Geral Extraordinária - AGE autorizou a
GASMIG a efetuar a segunda emissão de debêntures simples, não conversíveis em
ações, da espécie quirografária, em série única. As debêntures foram objeto de distribuição pública, com esforços restritos de colocação e com dispensa de registro na
Comissão de Valores Mobiliários (CVM), nos termos da Instrução CVM n.º 476, de
16 de janeiro de 2009.
A GASMIG emitiu debêntures no valor de R$100 milhões, com vencimento em
novembro de 2016, e remuneração de 0,62% a.a. acima do CDI. A emissão foi bem
sucedida, confirmando a receptividade de que a empresa desfruta no mercado de capitais. A Companhia seguiu sua estratégia de manter sua qualidade de crédito em níveis
que signifiquem baixo risco de crédito para se beneficiar de custos financeiros compatíveis com a rentabilidade do negócio.
A composição da dívida da GASMIG, em 31 de dezembro de 2012, tem uma expressiva
concentração na Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) – (65%). Tendo em vista que
esta Taxa terá uma redução de 0,5% em janeiro de 2013, haverá uma redução do custo
da dívida da Companhia.

Principais Indexadores da Dívida

2012

SEGMENTO INDUSTRIAL, GNL E GNC DESTINADO A INDÚSTRIAS
SEGMENTO AUTOMOTIVO E GNC DESTINADO A POSTOS

ESTRUTURA DE MERCADO EM 2012 (%)

O grau de alavancagem da GASMIG, tomando como base a participação de capital de
terceiros, é de 26,5%, em consonância com as diretrizes estabelecidas pelos acionistas.

POLÍTICA DE AQUISIÇÃO DE GÁS E TARIFAS
Os preços de aquisição são estabelecidos nos contratos de longo prazo celebrados com
a PETROBRAS - Contrato Convencional e Contrato de Suprimento Adicional (CSA)
e nos contratos de curto prazo, resultantes dos leilões promovidos pela PETROBRAS.
As tarifas do gás natural praticadas pela Companhia para os diversos segmentos do
mercado mineiro são compostas pelo custo médio de aquisição do gás natural adicionado do custo de distribuição e impostos aplicáveis. O custo médio de aquisição é o
componente mais representativo na formação das tarifas e suas alterações são repassadas
trimestralmente ao mercado. O custo de distribuição (margem bruta da GASMIG) é
regulado pela Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico - SEDE e atualizado
anualmente pelo IGP-M divulgado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. Em janeiro de
2012, foi reajustado em 5,10%.

O segmento de Pequenos Clientes Não Residenciais consumiu 80,000 mil m3, equivalentes a uma média diária de 219 m3/dia (crescimento de 50,9% em relação a 2011).

O custo médio de aquisição é o resultado da ponderação dos volumes e preços estabelecidos nos contratos de aquisição firmados com a PETROBRAS. Merecem destaque,
em 2012, os leilões para comercialização do gás natural de curto prazo e a política
de descontos aplicada ao preço da commodity do gás natural nacional da nova política de preços e constante do Contrato de Suprimento Adicional. Para os preços dos
produtos definidos no Contrato Convencional, gás nacional da Portaria Interministerial
nº 03/2000 e gás boliviano, a PETROBRAS manteve a aplicação dos reajustes conforme
definidos no Contrato.

Segmento Residencial
O ano de 2012 representou um marco histórico para a GASMIG com o início efetivo
da implantação do segmento residencial pela empresa, especialmente com as atividades
desenvolvidas no âmbito do projeto Anel Sul. Este projeto prevê a construção de um
gasoduto tronco em aço de 16 km e mais 548 km em polietileno para atender 28 bairros
em Belo Horizonte. Em 1º de agosto foi realizado o primeiro furo direcional para a
instalação de rede subterrânea de gás natural no bairro Santo Agostinho, região Centro-Sul de BH. Está sendo adotado o método não destrutivo de instalação de dutos e a
conclusão das obras no bairro ocorrerá em fevereiro de 2013.

A Companhia concluiu a elaboração do Regulamento de Instalações Prediais –RIP, que
é um conjunto das melhores práticas para se projetar e instalar redes de distribuição

Marco histórico para a expansão da RDGN, foi a contratação de empresa projetista
para desenvolver a carteira de projetos executivos da GASMIG, com investimento de
R$3,7 milhões, com o objetivo de otimizar os processos licitatórios para contratações de
empresas de construção e montagem.

629.953
990.927 1.000.100
7.963
9.198
9.025
44.319
40.783
41.643
682.235 1.040.908 1.050.768
279.536
24.360
272.323
961.771 1.065.268 1.323.091

Segmento de Pequenos Clientes Não Residenciais

Ao final de 2012, a GASMIG contava com 1.464 apartamentos contratados.

Em Juiz de Fora, na região da Mantiqueira, foram construídos os ramais para atender
aos clientes PPink, CODEME e Cristo Redentor.

GASMIG – Evolução da Segmentação do Mercado
(Volume vendido mil/m³)

As vendas para o segmento de Uso Geral, predominantemente constituído por pequenas
indústrias e estabelecimentos comerciais, totalizaram 8,945 milhões de m3, equivalentes
a uma média diária de 24,507 mil m3/dia (retração de 2,2% em relação a 2011).

Além do Projeto Anel Sul, a GASMIG implantou redes para atendimento ao segmento
residencial nos bairros Alphaville, em Nova Lima, e no Alto do Engenho, região
próxima a Pampulha, em Belo Horizonte. No Alphaville já assinaram termos de
compromisso para fornecimento de gás natural canalizado as construtoras INPAR, com
292 apartamentos, e a construtora Dominus, com 456 apartamentos.

Em Timóteo, na região Polo Vale do Aço, houve a realização de obras para ligação da
empresa VAMTEC e na cidade de Ouro Branco foi concluída a obra de construção e
montagem de novo ramal para atendimento ao Alto Forno da empresa GERDAU.

Privilegiando esse importante atributo logístico, o primeiro projeto estruturante de
fornecimento de GNC para indústrias ocorrerá nos municípios de Itabira e Governador
Valadares, iniciativa que será estendida a outros municípios do Estado, com potencial
de 500 mil m³/dia.

Segmento de Uso Geral

Os contratos de fornecimento de Gás Natural canalizado já estão sendo celebrados com
condomínios residenciais e estabelecimentos comerciais no Bairro Santo Agostinho e
Lourdes, a exemplo da Unidade I do Minas Tênis Clube. Até o final do ano, 28 edifícios
habitados, que correspondem a 652 apartamentos, já haviam aderido ao Gás Natural
canalizado. As construtoras INPAR, Garcia e Belo Vale foram as primeiras, em Belo
Horizonte, a fechar termo de compromisso de fornecimento de Gás natural canalizado
no segmento “new housing” (novas edificações), com previsão de início de fornecimento para o ano de 2013.

No Sul de Minas, foi dada continuidade à construção e montagem da RDGN da
área central da Cidade de Poços de Caldas preparando a ligação dos 33 clientes com
contratos assinados, dependendo apenas da adequação das redes internas. Dois outros
clientes já estão ligados e em operação.

EXPANSÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO
A GASMIG investiu na expansão das Redes de Distribuição de Gás Natural (RDGN)
no estado de Minas Gerais, o montante de R$41,7 milhões, com a construção de 25,8
km de redes na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH), no Sul de Minas, no
Vale do Aço e na região da Mantiqueira (Juiz de Fora).
Na RMBH, foram iniciadas as obras para a oferta do gás natural no segmento residencial no Bairro Santo Agostinho em Belo Horizonte, com a conclusão de ramais para
ligação de clientes dos segmentos industrial e comercial bem como a construção da
Linha Lateral Engenho Nogueira-São Luis com extensão de 3,9 km em PEAD, tendo
como cliente âncora o Centro de Treinamento da Universidade Federal de Minas Gerais
(Minas Olímpica). Também na RMBH, com a finalidade de ampliar a oferta de gás
natural em mais um milhão de metros cúbicos por dia, foram iniciadas as obras de construção e montagem do Anel Metropolitano num total de 8 km com diâmetro nominal
de 14 polegadas.

De modo geral, a precificação do gás natural considera uma parcela de commodity e uma
parcela de transporte ou uma parcela variável e uma parcela fixa. A parcela de commodity e a parcela variável são reajustadas conforme uma cesta de óleos cotada no mercado
internacional e as variações cambiais da moeda norte americana. A parcela de transporte
e a parcela fixa são reajustadas anualmente pela variação do IGP-M. No acumulado
do ano de 2012, o custo médio repassado para as tarifas sofreu um reajuste próximo a
18%, fortemente impactado pelas novas regras estabelecidas pela PETROBRAS para
os leilões de comercialização de gás de curto prazo que impuseram à Companhia um
menor acesso a este gás - de menor preço - e a não aplicação dos descontos no gás
adquirido através do Contrato Convencional. Entretanto, devido à baixa competitividade
do gás frente aos demais energéticos, não foi repassado todo o aumento do custo médio
para as tarifas, o que trouxe reflexos negativos aos resultados da Companhia, reflexos
esses, que deverão ser compensados nos exercícios seguintes.
Os volumes adquiridos nos leilões, além de atenuarem os reajustes sofridos pelos preços
relativos ao Contrato Convencional, contribuíram para a redução das obrigações contratuais de retirada de gás - take or pay e ship or pay, ainda que as regras tenham sido
bastante alteradas a partir de outubro com forte impacto no custo médio e no abatimento
das obrigações contraídas nos contratos de longo prazo.
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Ao contrário de 2011, em 2012, devido ao elevado funcionamento das térmicas à gás
natural o fornecimento ao “Mercado Secundário” se restringiu a apenas 46 dias, o que
refletiu negativamente no cumprimento das obrigações contratuais de retirada de gás.
Esses contratos de “gás secundário” foram oferecidos para empresas que utilizam o
gás natural e operam com equipamentos bicombustíveis. Nessa modalidade contratual
a PETROBRAS fornece o gás quando existe disponibilidade e a Companhia o destina
para os clientes que celebraram este tipo de contrato.

negócio, serviços e infraestrutura de rede e telecomunicações.

 Blitz do GNV em Andradas, Sul de Minas

Para suportar o atendimento e o faturamento do segmento residencial, foi realizada a
migração técnica do sistema de gestão empresarial SAP R/3 4.7 para a versão ECC
(Enterprise Central Component) 6.0, contemplando os módulos de recursos humanos,
compras, manutenção, projetos e financeiro. A nova versão oferece flexibilidade para a
inovação, estendendo suas funcionalidades e prolongando a vida útil do sistema.

 Mostra Tecnológica Puc-Minas

Para o segmento termelétrico, existem contratos de aquisição de gás natural com a
PETROBRAS e contratos “espelhos” para fornecimento às térmicas - UTE Aureliano
Chaves (Ibiritermo) e UTE Juiz de Fora. Os reajustes das parcelas de commodity
e transporte ocorrem em março para a UTE Ibiritermo e em junho para UTE Juiz
de Fora. A parcela do custo de distribuição que compõe a tarifa é reajustada pela
variação do IGP-M em março para a UTE Ibiritermo e em novembro para a UTE
Juiz de Fora.

Em 2012, a Companhia implementou logon único para acesso à rede, internet e correio
eletrônico, diminuindo em 30% o número de chamados da Central de Serviços TI e
realizou a migração da intranet para a plataforma Microsoft SharePoint 2010, permitindo maior autonomia das Gerências e Diretorias para comunicar suas ações e eventos.
Nesta plataforma, foram implantadas novas Centrais de Serviços para as Gerências
de Operação, Residencial, Financeira e Engenharia, com o objetivo de oferecer maior
controle e acompanhamento mais efetivo do atendimento das demandas internas encaminhadas às respectivas gerências.

 Stand “Vou no Gás” na Feira do Projeto Tutoria da Escola Técnica de Formação
Gerencial do SEBRAE
 Prêmio Oscar da Ecologia

EVOLUÇÃO DA GESTÃO

No âmbito das telecomunicações, foi implantado o serviço de espera telefônica personalizada, com vistas a direcionar o atendimento de demandas dos clientes, sobretudo
relacionadas ao segmento residencial.

Em 2012, a GASMIG passou por um processo de renovação do modelo de Gestão,
Governança e Organização.
Foram incorporadas novas práticas de gestão a fim de garantir maior agilidade e credibilidade aos processos, entre eles a criação de Comitês de Assessoramento e a instituição
de mecanismos de monitoramento e avaliação da gestão, gerenciamento de riscos e de
acompanhamento e direcionamento da estratégia. Com a implantação de um novo organograma funcional, mais flexível, moderno e eficiente, a GASMIG está preparada para
atender às demandas de crescimento do mercado de gás natural em Minas Gerais e
continuar cumprindo os princípios de governança, em conformidade com o Acordo de
Associação de seus acionistas CEMIG e GASPETRO (Petrobras).

Gestão de Pessoas
Com o objetivo de aprimorar sua gestão de pessoal e reter talentos, a Companhia implementou um novo Plano de Cargos, Carreiras e Salários aderente às melhores práticas
do mercado, além de um Plano de Sucessão e novos procedimentos de avaliação de
desempenho.
A GASMIG acredita que para alcançar seus objetivos estratégicos é necessário investir
em seus empregados, por entender que são eles que, com esforço e dedicação, colocam
as estratégias da Companhia em prática. Por isso, a GASMIG, conta com uma política
de recursos humanos que visa ao desenvolvimento de seus empregados valorizando
o desenvolvimento profissional e canalizando esforços para ampliar a efetividade dos
programas de capacitação oferecidos. Assim, atua para manter qualificado todo o seu
quadro, em um segmento de grande exigência técnica. Para que esse desenvolvimento
ocorra de forma efetiva, foi implementada parceria com a Universidade PETROBRAS,
o que possibilitou a participação dos empregados em treinamentos oferecidos por aquela
instituição, voltados para temas específicos relacionados à suas áreas de atuação na
indústria do gás. Além dos treinamentos oferecidos pela Universidade PETROBRAS,
os empregados participaram de outros treinamentos, palestras, seminários e congressos
oferecidos por instituições de renome no país.
Visando à adequação de seu quadro de empregados, a GASMIG realizou concurso
público destinado ao preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva, capaz
de suprir as futuras necessidades da Companhia.
Foram concedidas, no ano, 37 (trinta e sete) vagas de estágio a estudantes de cursos de
nível médio técnico e de nível superior, com o objetivo de proporcionar a esses estudantes a complementação da formação acadêmica e profissional.
Em 2012, foi consolidada a implementação da política de Segurança, Meio Ambiente
e Saúde - SMS, que se baseia em 15 diretrizes corporativas de SMS com reflexos
positivos em todas as áreas de atuação. A Companhia, no exercício da liderança pelo
exemplo, busca assegurar o máximo comprometimento da força de trabalho com o
desempenho em SMS. A GASMIG, ao integrar segurança, meio ambiente e saúde à sua
estratégia empresarial, reafirma o compromisso de todos os seus empregados e contratados com a busca de excelência nessas áreas.

Gestão da Rede de Gasodutos

DESEMPENHO SOCIAL
A atuação empresarial da GASMIG busca compatibilizar o desenvolvimento econômico com o respeito ao meio ambiente, de forma integrada aos interesses da comunidade, preocupando-se não somente em minimizar os impactos de suas atividades, mas
em contribuir diretamente para a melhoria da qualidade de vida de toda a sociedade.
Para isso, a Companhia preocupa-se em direcionar seus investimentos sociais a ações
de promoção da cultura e do desenvolvimento humano, com o objetivo de auxiliar
na solução de problemas sociais existentes nas comunidades em que está inserida,
conforme orientação de sua política de Segurança, Meio Ambiente e Saúde.
Anualmente, parte de seu Imposto de Renda é destinado a projetos culturais cobertos
pela Lei Federal de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet), a instituições sociais registradas
nos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente, por meio do Fundo
da Infância e da Adolescência (FIA) e a instituições voltadas à promoção do esporte, por
meio da Lei de Incentivo ao Esporte. A Companhia também aproveita créditos do ICMS
devido para investir nas manifestações culturais de nosso Estado.
A GASMIG investe prioritariamente em projetos relacionados à proteção ou promoção
do patrimônio histórico-cultural de Minas Gerais e naqueles voltados à democratização
do acesso à cultura, realizados nos municípios por onde passa a sua rede de distribuição.
Em 2012, foram investidos R$493 mil em ações culturais no Estado e destinados R$67
mil a instituições sem fins lucrativos que prestam assistência ao público infanto-juvenil,
beneficiando as populações dos municípios de Belo Horizonte, Coronel Fabriciano,
Ibirité, Santa Luzia, Pedro Leopoldo, Poços de Caldas, Ouro Branco, Ouro Preto, João
Monlevade, Conceição do Mato Dentro, Contagem, São Brás do Suaçuí e Bela Vista de
Minas, dentre outros municípios abrangidos pela Companhia.
A atuação social da GASMIG não se resume a investimentos financeiros em atividades
culturais. A empresa se preocupa em direcionar as ações patrocinadas para as comunidades que estão sob sua área de atuação geográfica, prestando informação e levando
orientações àquelas populações que estejam submetidas aos impactos inerentes à atividade de distribuição de gás natural seja na Região Metropolitana de BH, no Sul de
Minas, na Zona da Mata e Mantiqueira, passando pelo Campo das Vertentes, Vale do
Rio Doce e chegando ao Vale do Aço.
Em 2012, a GASMIG levou a essas comunidades projetos como a apresentação teatral
Um Vizinho Diferente, que trata de noções de segurança para a convivência com o
gasoduto, o GASMIG Cine Grátis, que, antes das exibições de sucessos do cinema,
apresenta informações, em audiovisual, sobre o gás natural, reforçadas pela distribuição
de material informativo. Outras ações pontuais como o projeto “Ponto da Poesia”, que
levou informações sobre a GASMIG, de forma lúdica, a usuários do transporte coletivo
de Ipatinga e região, e a iniciativa de caráter ambiental “Latas Mágicas”, realizada junto
a 800 alunos do Colégio Estadual Pandiá Calógeras, no bairro Santo Agostinho, em
Belo Horizonte, ajudaram a Companhia a cumprir com as recomendações de sua 12ª
Diretriz de SMS – Relacionamento com a Comunidade.

De forma a garantir a integridade dos dutos e a segurança operacional das pessoas,
foram realizados 254 acompanhamentos técnicos de obras de terceiros que tiveram
interferência direta na segurança dos gasodutos, tais como pavimentação, adequações/
melhorias viárias, obras de drenagem, etc. Foram acompanhados diversos projetos e
obras de grande porte, tais como os projetos de duplicação da BR-381 Norte, cruzamento de mineroduto e linhas subterrâneas de transmissão/distribuição de energia
elétrica, obras de ampliação do sistema de mobilidade urbana / transporte público
previstas para a Copa do Mundo de 2014 em Belo Horizonte e, obras de ampliação /
duplicação de diversas rodovias.

Distribuição da riqueza gerada

No ano de 2012 foi iniciado o processo de recapacitação da Linha Tronco Norte, com
a finalidade de atender a demanda adicional de gás natural da região entre as cidades
de Pedro Leopoldo e Sete Lagoas. Para tanto, foram projetadas 10 novas Estações de
Redução de Pressão (ERPs) e iniciado o processo de aquisição de materiais e montagem
dessas estações.

Colaboradores ...............
Governo ........................
Juros e aluguéis .............
Acionistas .....................
Lucros retidos ...............

Para controle da qualidade do gás natural fornecido aos clientes de Brumadinho, Juiz
de Fora e Vale do Aço, foram adquiridos e instalados 3 cromatógrafos de linha. Esses
equipamentos permitem o monitoramento em tempo real da composição do gás natural.
Utilizando software de ponta para dimensionamento e monitoramento da RDGN, foi
feito estudo para avaliar as situações críticas de operação, e apresentação de propostas
para soluções de contingência, visando melhoria na qualidade do atendimento aos
clientes e contingenciar situações de emergência, aumentando a confiabilidade e otimizando a segurança dos ativos da RDGN e de seus clientes.

Contratações, Infraestrutura e Logística
No ano de 2012, orientada pelo objetivo estratégico de “Ter estrutura organizacional
e processos eficientes”, a GASMIG planejou e executou uma série de melhorias em
processos internos, focada na otimização do atendimento ao usuário interno, tornando
os processos mais eficientes. Vinculado à Diretriz 7 de SMS – Aquisição de Bens e
Serviços - destaca-se o início de implantação dos procedimentos de segurança, saúde,
meio-ambiente em empresas fornecedoras de bens e serviços, que irá gerar medidas
preventivas e educativas que contribuirão para a política de saúde e segurança.
A Companhia avançou na gestão de estoques estratégicos de materiais para ligação de
clientes à RDGN, com a sistematização do Sistema de Registro de Preços combinado
com uma adequação que se inicia com a vinculação entre o planejamento de obras e a
gestão dos estoques.

Tecnologia da Informação
Alinhada aos objetivos estratégicos da Companhia e às melhores práticas de mercado,
foram implantadas soluções na arquitetura tecnológica de sistemas de informação para o

A distribuição da riqueza gerada pela GASMIG entre os diversos segmentos da sociedade pode ser observada no quadro abaixo, devendo ser destacada a parte retida pelo
governo, que corresponde a 44% do total em 2012.
DISTRIBUIÇÃO DA RIQUEZA
R$/mil
Descrição

2012

%

2011

%

2010

%

2009

%

36.741
15 34.418
11 32.888
14 26.835
15
80.816
33 122.222
40 93.098
38 68.439
39
24.035
10 25.601
8
7.261
3
3.660
2
40.810
18 45.465
15 43.822
18 73.533
42
56.581
24 78.136
26 64.271
27
3.594
2
238.983 100 305.842 100 241.340 100 176.061 100

Os lucros retidos no ano de 2012 serão mantidos no Patrimônio Líquido com o objetivo de reforçar o capital circulante líquido, além de atender necessidades de recursos
para investimentos da Companhia em obras de distribuição de gás conforme orçamento
aprovado.

Promoção do Gás Natural e fortalecimento da imagem da GASMIG
Em 2012, os investimentos da Companhia em promoção e publicidade foram concentrados em marketing direto e geração de mídia espontânea, não contemplando campanhas
massivas. A campanha “Vou no Gás”, por exemplo, contou com ações direcionadas
especificamente a públicos-alvo, como frotistas, taxistas, e colaboradores do Grupo
CEMIG e Sistema PETROBRAS, que contam com condições especiais para a conversão
de seus veículos.
Com o objetivo de ampliar a divulgação de suas ações, planos e de sua marca junto aos
clientes, fornecedores e população, de forma direta e personalizada, a GASMIG promoveu ou participou de encontros técnicos, workshops e feiras, tais como:
 Cerimônia de assinatura do primeiro contrato de fornecimento de gás natural para
o segmento residencial
 Cerimônia de assinatura com o Minas Tênis Clube, cliente-âncora do projeto residencial Anel Sul
 Cerimônia de assinatura de convênio para projeto-piloto do primeiro ônibus 100%
a gás natural veicular no transporte metropolitano
 Feira Táxi – 7ª edição

 Gas Summit 2012
 Programa de Qualidade e Excelência Empresarial (PQEX) da Câmara do Mercado
Imobiliário - CMI

Com o objetivo de ampliar a visibilidade da empresa e de seus projetos de destaque,
foram envidados esforços para estreitar o relacionamento com a imprensa, por meio
da identificação de oportunidades de divulgação de fatos relacionados aos projetos da
empresa e da garantia de agilidade e efetividade nas respostas às demandas dos jornalistas. O esforço rendeu 170 reportagens na imprensa em 2012. Para ampliar o alcance
da visibilidade do negócio distribuição de gás natural, foi criada uma versão em inglês
do site institucional.
Os desafios comerciais da empresa, a exemplo da estreia no segmento residencial e da
revitalização do segmento veicular, receberão um reforço de comunicação para vendas
em 2013, tendo sido celebrado, ao final de 2012, um novo contrato para a realização
de campanhas publicitárias.

Meio Ambiente
A GASMIG obteve a Licença Prévia para a Malha de Distribuição de 548 km que irá
atender os segmentos residencial e comercial das Regiões Sul e Oeste de Belo Horizonte
(26 bairros), além de 2 bairros de Nova Lima. Também foi concedida a Licença de Instalação para esta malha no bairro Santo Agostinho e o trecho de aço até o clube Minas
Tênis (bairro de Lourdes), além da Licença de Instalação (LI) para a Linha Lateral
Lourdes - Betânia (fechamento da interligação do anel de aço na Região Sul).
Foram pagas as compensações ambientais de cinco redes de distribuição: Sul de Minas
1.ª Etapa, Vale do Aço 3.ª Etapa e 4.ª Etapa, Região Central de Minas Gerais (RMBH)
e Malha de Distribuição. Apesar de alguns empreendimentos serem dispensados do Licenciamento Ambiental a GASMIG teve que requerer ao órgão ambiental as respectivas
Autorizações Ambientais de Funcionamento (AAF) ou os Certificados de Dispensa Ambiental, sendo que em 2012 foram emitidos 4 AAFs: Linha Tronco Anel Metropolitano
3ª Etapa, revalidação da Licença de Operação da LT Igrejinha-Caracol (UTE Juiz de
Fora), Linha Lateral Nova Lima - Itabirito (fábrica da Coca Cola) e Sandivick-Tecnometal, além de 16 destes certificados.
A GASMIG participou de seminário em conjunto com a CEMIG visando a elaboração
de Termo de Cooperação técnica com a SEMAD – Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para otimização dos processos de licenciamento
ambiental.

DESEMPENHO ECONÔMICO FINANCEIRO
Receita Operacional Bruta
A GASMIG obteve um faturamento bruto de R$1,314 bilhão, que significou aumento
de 25% em relação ao faturado em 2011. Essa evolução foi motivada, principalmente,
pela expansão das vendas no Vale do Aço e no Sul de Minas, além do maior despacho
das termelétricas.

Receita Operacional Bruta
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Resultado Operacional

2009

O resultado operacional registrou um decréscimo de 23,2% quando comparado a 2011.
A retração em 2012 está influenciada pelo custo de aquisição e pela impossibilidade de
repasse de todo o aumento do custo médio para as tarifas, devido à baixa competitividade do gás frente aos demais energéticos. Entretanto, para 2013, há previsão de novo
nivelamento das tarifas, compensando os efeitos negativos apresentados no resultado
de 2012.

2010

2011

2012

RECEITA LÍQUIDA (R$ Mil) .........
CMV (Gás Comprado) .....................

437.683
69,1%

571.507
71,4%

829.237
71,9%

1.043.594
82,4%

PMSO ................................................
Pessoal ................................................
Material ..............................................
Serviços ..............................................
Outros .................................................

11,1%
6,1%
0,5%
2,2%
2,3%

8,8%
5,7%
0,3%
1,6%
1,2%

6,8%
4,1%
0,3%
1,4%
1,0%

5,6%
3,5%
0,2%
1,4%
0,5%

MARGEM LAJIDA..........................

19,8%

19,8%

21,3%

12,0%

Lucro Líquido
O lucro líquido atingiu o valor de R$97,4 milhões em 2012. O decréscimo conforme
verificado no quadro abaixo está influenciado pelos efeitos citados no Resultado Operacional e LAJIDA. O resultado foi amenizado pela atualização monetária da aplicação
do ICPC 01 sobre os ativos da Companhia (Lei 11.638/07) no valor de R$43,2 milhões.

Indicadores de Desempenho Econômico-Financeiro
Receita Operacional Bruta (R$ mil) ..
Patrimônio Líquido (R$ mil) ............
Extensão de Rede (km em operação).

2009
556.632
791.302
408

2010
720.494
804.534
795

2011
1.048.880
806.251
814

2012
1.314.193
808.466
816

RENTABILIDADE (%)
Patrimônio Líquido ..........................
Margem Operacional .......................
Margem Líquida ..............................

9,75
22,88
17,62

13,44
24,03
18,91

15,33
19,31
14,91

12,05
11,79
9,33

LIQUIDEZ (Índice)
Liquidez Corrente ............................
Liquidez Geral .................................

2,56
1,33

1,10
1,70

0,98
1,80

0,81
1,70

35,63
59,89
–

38,28
62,01
2,8

37,54
60,09
2,5

40,71
68,65
1,9

22,7

26,3

22,7

26,5

ENDIVIDAMENTO (%)
PC + PNC / Ativo Total....................
PC + PNC /Patrimônio Líquido .......
Lajida/Serviço da dívida ..................
Endividamento Oneroso
(Alavancagem).................................

ASPECTOS PATRIMONIAIS
Em 31 de dezembro de 2012, o capital social da Companhia era de R$643.780 mil para
um Patrimônio Líquido de R$808.466 mil, correspondendo a um valor patrimonial de
R$1,98 por ação.
O lucro disponível, no valor de R$64.023 mil, é composto do lucro líquido do exercício, no montante de R$97.391 mil, deduzido da constituição da Reserva Legal, no montante de R$4.870 mil, e da Reserva de lucros a realizar após efeitos da Lei 11.638/07,
no montante de R$28.498 mil.
O Conselho de Administração da Companhia, em reunião realizada no dia 12 de dezembro de 2012, aprovou o pagamento de Juros sobre o Capital Próprio, no valor de
R$40.810 mil, para todos os acionistas inscritos no Livro de Registro de Ações Nominativas na data de sua deliberação. Os Juros sobre o Capital Próprio serão pagos aos
acionistas, líquidos do imposto de renda retido na fonte, em data a ser definida pela
Assembleia Geral Ordinária da GASMIG, a realizar-se até 30 de abril de 2013.

Geração de Caixa - LAJIDA
A geração de caixa pelo conceito LAJIDA (Lucro Antes dos Juros, Impostos, Depreciação e Amortização) apresentou uma margem de 12,0%, em relação à Receita Líquida e,
assim como o Resultado Operacional, foi influenciada pelo custo de aquisição do gás
que não foi repassado integralmente para as tarifas.

Com o objetivo de reforçar o capital circulante, além de atender necessidades de recursos para investimentos da Companhia em obras de distribuição de gás conforme
orçamento aprovado, a Administração da GASMIG irá propor à Assembleia Geral Ordinária que seja retido do lucro o montante de R$23.213 mil, o qual deverá ser mantido
no Patrimônio Líquido da GASMIG.
Com o pagamento dos Juros sobre o Capital Próprio, o valor a ser distribuído aos
acionistas atingirá uma participação de 63,7% do lucro após Reserva Legal e Reserva
de Lucros a Realizar.

LAJIDA

Panorama Tributário
A gestão tributária da Companhia é pautada pelo cumprimento da legislação fiscal.
No caminho da atualização de normas e preceitos contábeis, a GASMIG segue os pronunciamentos, interpretações e orientações contábeis emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis – CPC. Isso gerou mudanças na contabilização de alguns itens
patrimoniais. Com a aplicação do Regime Tributário de Transição – RTT, a Companhia
conseguiu manter a composição de alguns tributos sem grandes desvios mantendo o
patamar dos últimos exercícios. Entretanto, outros tributos apresentaram um maior dispêndio da Companhia em razão do maior faturamento. O quadro abaixo apresenta a
composição dos tributos pagos:
TRIBUTOS (R$ Mil)

2012

2011

IRPJ .............................................................
CSLL ...........................................................
PIS ...............................................................
COFINS .......................................................
ICMS ...........................................................
IPTU ............................................................

18.696
6.931
18.897
87.043
158.917
116

26.616
9.911
15.711
72.366
125.448
106

TOTAL .......................................................

290.600

250.158

AUDITORES INDEPENDENTES
Em conformidade com o art. 3º da Lei nº 11.638/07 e com a Instrução CVM nº 381,
de 14 de janeiro de 2003, a Companhia declara que mantém contrato com a Deloitte
Touche Tohmatsu, o qual contempla a prestação exclusiva de serviços de auditoria externa contábil e tributária.

AGRADECIMENTOS
A Administração da GASMIG é grata ao Governador do Estado de Minas Gerais, Dr.
Antonio Augusto Junho Anastasia, pelo decisivo apoio manifestado durante o ano de
2012. Registra também seus agradecimentos à Secretária de Desenvolvimento Econômico, Dra. Dorothea Fonseca Furquim Werneck, ao Presidente da Companhia Energética de Minas Gerais - CEMIG, Dr. Djalma Bastos de Morais, à Presidente da Petróleo
Brasileiro S.A. - PETROBRAS, Dra. Maria das Graças Silva Foster, ao Presidente da
PETROBRAS Gás S.A. – GASPETRO, Dr. José Alcides Santoro Martins. Estende os
agradecimentos às demais autoridades Federais, Estaduais e Municipais, às comunidades servidas pela Companhia, clientes, acionistas, conselheiros, fornecedores e, em
especial, à dedicação, espírito de equipe e competência de seu corpo de empregados.

BALANÇO PATRIMONIAL

LEVANTADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais)
ATIVO
Nota
CIRCULANTE
Caixa e equivalentes de caixa ........................................
Títulos e valores mobiliários ..........................................
Contas a receber de clientes ...........................................
Estoques – materiais para manutenção ..........................
Impostos a recuperar ......................................................
Imposto de renda e contribuição social a recuperar .......
Gás pago e não retirado – take or pay ............................
Outros ativos ..................................................................

4
5
7
8
9a
10

TOTAL DOS ATIVOS CIRCULANTES .....................
NÃO CIRCULANTE
Outros investimentos......................................................
Títulos e valores mobiliários ..........................................
Imposto de renda e contribuição social diferidos...........
Impostos a recuperar ......................................................
Depósito vinculado a litígios e incentivos fiscais ..........
Ativo financeiro de concessão........................................
Gás pago e não retirado – take or pay ............................
Investimentos .................................................................
Intangíveis .....................................................................
TOTAL DOS ATIVOS NÃO CIRCULANTES ...........
TOTAL DOS ATIVOS ...................................................

6
5
9b
8
16b
11
10
11

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO
31/12/2012

Reapresentação
31/12/2011
01/01/2011

33.891
3.908
53.426
5.444
44.040
10.620
19.963
1.604

80.802
–
61.099
3.660
41.654
–
21.663
764

98.198
–
41.666
3.762
38.280
–
22.236
1.048

172.896

209.642

205.190

18.971
1.123
–
45.593
40.317
596.342
67.157
–
421.099

17.724
–
–
59.407
31.331
551.915
–
420.708

18.253
–
5.702
78.276
20.384
520.770
–
351
454.491

1.190.602

1.081.085

1.098.227
1.303.417

1.363.498

1.290.727

CIRCULANTE
Debêntures .....................................................................
Fornecedores ..................................................................
Impostos a recolher .......................................................
Imposto de renda e contribuição social a recolher .........
Salários, provisões e contribuições sociais ....................
Dividendos e juros sobre capital próprio a pagar ...........
Gás pago e não retirado – take or pay ............................
Outras obrigações ...........................................................

Nota
12
13
14
9a
18d
17

TOTAL DOS PASSIVOS CIRCULANTES.................
NÃO CIRCULANTE
Debêntures .....................................................................
Fornecedores ..................................................................
Provisão para riscos cíveis e tributários .........................
Imposto de renda e contribuição social diferidos ..........
Obrigações especiais – participações financeiras...........

12
13
16a
9b
15

31/12/2012

Reapresentação
31/12/2011
01/01/2011

50.513
52.213
15.236
–
8.723
36.552
52.383
243

49.917
52.079
12.407
5.803
10.143
40.511
42.298
178

50.110
42.926
10.019
5.648
8.357
39.114
30.724
139

215.863

213.336

187.037

238.843
3.316
38.598
19.061
39.350

187.840
9.459
29.764
3.939
40.138

236.837
14.121
20.973
–
39.915

TOTAL DOS PASSIVOS NÃO CIRCULANTES .......

339.168

271.140

311.846

TOTAL DOS PASSIVOS ...............................................

555.031

484.476

498.883

643.780
21.650
143.037

643.780
21.650
140.821

643.780
21.650
139.104

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO .......................

808.467

806.251

804.534

TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO E
DOS PASSIVOS ...........................................................

1.363.498

1.290.727

1.303.417

PATRIMÔNIO LÍQUIDO ............................................
Capital social ..................................................................
Reservas de capital .........................................................
Reservas de lucros .........................................................

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

18a
18b
18c
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DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO

DEMONSTRAÇÕES DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil ações)
Nota
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS....................................................................
19
CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS............................................................
21
LUCRO BRUTO..................................................................................................		
Receitas de construção da infraestrutura – ICPC-01.............................................
20
Custos de construção da infraestrutura – ICPC-01................................................
20
LUCRO BRUTO APÓS CONSTRUÇÃO DA INFRAESTRUTURA............		
Despesas de vendas, administrativas e gerais........................................................
21
Honorários dos administradores............................................................................		
Amortização de ágio..............................................................................................
9b
Participação nos resultados....................................................................................
23
LUCRO ANTES DO RESULTADO FINANCEIRO E IMPOSTO
DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL....................................................		
Receitas financeiras................................................................................................
22
Despesas financeiras..............................................................................................
22
Resultado financeiro............................................................................................		
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL...		
Imposto de renda e contribuição social..................................................................
9c
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO...............................................................		
LUCRO POR LOTE DE MIL AÇÕES (BÁSICO E DILUÍDO) - R$............		
QUANTIDADE DE AÇÕES 409.255 MIL NOS DOIS EXERCÍCIOS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Em milhares de reais)

31/12/2012
1.043.594
(913.152)
130.442
41.726
(41.726)
130.442
(30.154)
(2.770)
(3.470)
(3.963)

31/12/2011
829.237
(647.518)
181.719
11.869
(11.869)
181.719
(32.526)
(2.436)
(3.395)
(4.005)

90.085
54.636
(21.702)
32.934
123.019
(25.628)
97.391
237,97

139.357
46.619
(25.848)
20.771
160.128
(36.527)
123.601
302,01

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012
(Valores expressos em milhares de reais, exceto lucro por lote de mil ações)
Nota
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO...............................................................
Outros resultados abrangentes.............................................................................
–
RESULTADO ABRANGENTE TOTAL DO EXERCÍCIO.............................		

31/12/2012
97.391
–
97.391

31/12/2011
123.601
–
123.601

Notas
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2010...........		

Capital
Social

Reservas
de Capital

Reservas
de Lucros

Lucros
Acumulados

139.104

–

804.534

Total

643.780

21.650

Pagamento de dividendos aos acionistas.....................		
Lucro líquido do exercício...........................................
18d

–
–

–
–

(76.419)
–

–
123.601

(76.419)
123.601

Destinação do lucro proposta à AGO:
Constituição de reserva legal.......................................
Constituição de reserva de lucros a realizar.................
Dividendos e juros sobre capital próprio.....................
Dividendos adicionais propostos.................................

–
–
–
–

–
–
–
–

6.181
17.590
–
54.365

(6.181)
(17.590)
(45.465)
(54.365)

–
–
(45.465)
–

140.821

18c
18c
18c
18c

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2011...........		

643.780

21.650

–

806.251

Pagamento de dividendos aos acionistas.....................
Lucro líquido do exercício...........................................

18d
18d

–
–

–
–

(54.365)
–

–
97.391

(54.365)
97.391

Destinação do lucro proposta à AGO:
Constituição de reserva legal.......................................
Constituição de reserva de lucros ...............................
Dividendos e juros sobre capital próprio.....................

18c
18c
18d

–
–
–

–
–
–

4.870
51.711
–

(4.870)
(51.711)
(40.810)

–
–
(40.810)

643.780

21.650

143.037

SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012...........		

–

808.467

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais)
31/12/2012

31/12/2011
Reapresentado

DEMONSTRAÇÃO DO VALOR ADICIONADO

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais)
2012

2011

Receitas
		 Fornecimento de gás...................................................................................
		 (–) Descontos promocionais........................................................................
		 (–) ICMS - substituição tributária...............................................................
		 (–) Provisão para devedores duvidosos.......................................................
Receitas de Construção.................................................................................
					
Insumos adquiridos de terceiros
		 Gás adquirido para revenda.........................................................................
		Materiais......................................................................................................
		 Serviços de terceiros...................................................................................
		Outras despesas...........................................................................................
		 Perdas..........................................................................................................
Custos de Construção....................................................................................
						
Valor adicionado bruto.................................................................................

Fluxo de caixa das atividades operacionais
1.314.193		
1.048.880
Lucro líquido do exercício....................................................................................
97.391
123.601
(1.672)		
(135)
		 Ajustes para conciliar o resultado às disponibilidades geradas pelas
(4.069)		
(5.983)
			atividades operacionais:
6		
(61)
			 Imposto de renda e contribuição social correntes.............................................
13.977
26.886
41.726		
11.869
			 Imposto de renda e contribuição social diferidos..............................................
11.651
9.641
1.350.184
1.054.570
			 Provisão para créditos de liquidação duvidosa.................................................
(6)
61
			Amortizações.....................................................................................................
32.456
35.386
(1.070.961)		
(724.404)
			 Créditos de Pis e Cofins sobre depreciação.......................................................
(342)
(358)
(1.756)		
(2.265)
			 Juros sobre financiamentos, empréstimos e debêntures....................................
18.738
23.204
(14.256)		
(11.395)
			 Resultado na baixa de ativo imobilizado...........................................................
9
6.131
(4.991)		
(7.820)
			 Atualização financeira.......................................................................................
(38.083)
(26.652)
(34)		
(2.208)
			Amortização de ágio..........................................................................................
3.471
3.395
(41.726)		
(11.869)
			 Provisões para riscos.........................................................................................
(125)
–
(1.133.724)		
(759.961)
				
139.137
201.295
216.460
294.609
		 (Aumento) Redução dos ativos:
			 Títulos e valores mobiliários.............................................................................
(5.031)
–
Retenções
			Contas a receber................................................................................................
7.679
(19.494)
		Depreciações e Amortizações.....................................................................
(32.114)		
(35.386)
			Outros ativos.....................................................................................................
(7.078)
1.685
			 Gás comprado e não retirado.............................................................................
(65.457)
573
Valor adicionado líquido..............................................................................
184.346
259.223
		 Aumento (Redução) dos passivos:
			 Fornecedores.....................................................................................................
(6.009)
4.491
Valor adicionado recebido em transferência
			 Tributos e contribuições sociais........................................................................
3.265
(13.859)
		 Receitas financeiras.....................................................................................
54.636		
46.619
			Salários e encargos............................................................................................
(1.420)
1.786
Valor adicionado a distribuir.......................................................................
238.982
305.842
			 Provisões a pagar...............................................................................................
(6.095)
1.397
			 Provisões para riscos.........................................................................................
8.959
8.791
			 Participações financeiras...................................................................................
2.206
223
Distribuição do valor adicionado.................................................................		
%
			 Gás comprado e não retirado ............................................................................
10.085
11.574
			Outras obrigações..............................................................................................
63
39
		Empregados
Caixa proveniente das operações.........................................................................
80.304
198.501
			Remuneração direta...................................................................................
33.364
14
30.858
			 Imposto de renda e contribuição social pagos...................................................
(20.214)
(16.452)
			Benefícios..................................................................................................
2.572
1
2.777
Caixa líquido proveniente das atividades operacionais.....................................
60.090
182.049
			 FGTS.........................................................................................................
805
–
783
Fluxos de caixa das atividades de investimentos
		No investimento..................................................................................................
–
351
		 Impostos, taxas e contribuições
		No intangível.......................................................................................................
(46.823)
(11.869)
			 Federais.....................................................................................................
46.392
19
61.953
Caixa líquido aplicado nas atividades de investimentos....................................
(46.823)
(11.518)
			Estaduais....................................................................................................
34.308
15
60.163
Fluxos de caixa das atividades de financiamento...............................................		
			Municipais.................................................................................................
115
–
106
		 Pagamento de dividendos e juros sobre capital próprio......................................
(93.039)
(115.533)
		 Amortização de financiamentos obtidos.............................................................
(67.139)
(72.394)
		 Remuneração de capital de terceiros
		 Financiamentos obtidos.......................................................................................
100.000
			Juros e multas............................................................................................
21.702
9
24.487
Caixa líquido aplicado nas atividades de financiamento...................................
(60.178)
(187.927)
			Aluguéis....................................................................................................
2.333
1
1.114
Redução líquida em caixa e equivalentes de caixa.............................................
(46.911)
(17.396)
		 Demonstração do aumento do caixa e equivalentes de caixa
		 Remuneração de capitais próprios
		 No início do exercício.........................................................................................
80.802
98.198
			 Juros sobre capital próprio........................................................................
40.810
17
45.465
		 No fim do exercício.............................................................................................
33.891
80.802
			Lucros retidos............................................................................................
56.581
24
78.136
Redução do caixa e equivalentes de caixa...........................................................
(46.911)
(17.396)
					
238.982
100
305.842

%
10
1
–
20
20
–
8
–
15
26
100

As notas explicativas são parte integrante das demonstrações financeiras.

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

1. CONTEXTO OPERACIONAL
1.1. A Companhia
A Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG (“GASMIG”), sociedade anônima de
capital fechado, com sede em Belo Horizonte, concessionária de serviço público de gás
canalizado, tendo como acionistas a Companhia Energética de Minas Gerais – CEMIG
(“CEMIG”), a PETROBRAS Gás S.A. – GASPETRO (“GASPETRO”) e o Município
de Belo Horizonte (“MBH”), tem por objetivo a aquisição, armazenamento, transporte,
transmissão, distribuição e comercialização de gás combustível ou de sub-produtos e
derivados, diretamente ou por meio de terceiros. A Companhia detém a concessão de
distribuição de gás canalizado no Estado de Minas Gerais pelo prazo de 30 anos, prorrogáveis, conforme previsão contratual, contados a partir da publicação da Lei Estadual
nº 11.021, de 11 de janeiro de 1993.
De acordo com o contrato de concessão, a Companhia realizará suas atividades de distribuição de gás natural até o final da concessão, sendo remunerada por meio de tarifas
pagas pelos usuários dos serviços de distribuição. Ao final da concessão, poderá existir

uma parcela dos valores investidos pela Companhia que ainda não tenha sido paga por
meio da tarifa. Essa parcela será indenizada pelo Concedente, na metodologia prevista
contratualmente, pelos valores dos investimentos corrigidos e depreciados, conforme a
Lei das Sociedades Anônimas. O cálculo de tais valores está demonstrado na nota 11.
A Companhia conta com 201 empregados (209 em 2011), sendo 106 alocados no processo de distribuição e 95 em comercialização e administração. (Informação não auditada pelos auditores independentes).

1.2. Acordo de Associação
A GASMIG, a CEMIG, a GASPETRO e a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRAS (“PETROBRAS”) celebraram em 25 de agosto de 2004 um Acordo de Associação, o qual foi
aditado em 5 de novembro de 2004, em 14 de dezembro de 2004 e em 15 de agosto de
2007, visando a implementação de um plano de desenvolvimento do mercado de gás natural
no Estado de Minas Gerais que prevê a ampliação da malha de gasodutos de transporte, de
responsabilidade da PETROBRAS e da rede de distribuição de gás natural, de responsabilidade da GASMIG, bem como a participação da GASPETRO no capital social da GASMIG.

1.3. Contratos com a PETROBRAS
Para distribuição aos segmentos de mercado não termelétrico, a Companhia tem contrato de aquisição de gás com a PETROBRAS, firmado em 6 de julho de 1994. Em
30 de setembro de 2001, foi assinado o 1º termo aditivo ao contrato de fornecimento
de gás, garantindo à GASMIG o fornecimento de 1.900 mil m³/d a partir de 2006.
Nesse aditivo, a GASMIG se compromete a receber o gás faturado a preços de gás
importado, a partir do milionésimo primeiro metro cúbico de consumo diário. Em 19
de agosto de 2008, o volume de 200 mil m³/d migrou para um contrato temporário
na modalidade firme-flexível, que em 2011 foi renegociado para nova vigência até
dezembro de 2012.
Em 15 de dezembro de 2004, a Companhia assinou um contrato de suprimento adicional
com a PETROBRAS, com volumes crescentes, chegando a 5.076 mil m³/d de gás natural no ano de 2026. Em 2008, a Companhia assinou o 1º termo aditivo a esse contrato
com os objetivos principais de adequar as entradas de volumes e adotar a nova política
de preços proposta pela PETROBRAS em conformidade com as mesmas políticas negociadas por outras distribuidoras de gás.
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Para o mercado termelétrico, a Companhia celebrou contratos de fornecimento de gás
com a PETROBRAS, como segue:
–		Contrato para fornecimento de gás natural à Usina Termelétrica de Juiz de Fora S.A.
(“UTEJF”): firmado em 1º de fevereiro de 2002, com prazo de duração de 20 anos,
com volume diário de 506.488 m³. A GASMIG se compromete a receber o gás faturado a preços definidos pelo Ministério das Minas e Energia.
–		Contrato para fornecimento de gás natural à Usina Termelétrica Ibiritermo (“UTE
Ibiritermo”), assinado com a PETROBRAS em 14 de março de 2002, com prazo de
duração de 20 anos, com volume diário de 1.100.000 m³. A GASMIG se compromete
a receber o gás faturado a preços definidos pelo Ministério das Minas e Energia.

1.4. Contratos com Usinas Termelétricas
A GASMIG possui contratos para atendimento à UTEJF e à UTE Ibiritermo, ativos operados pelo Sistema PETROBRAS, para fornecimento diário de 506.488 m³ e 1.100.000
m³ de gás, respectivamente.
Os contratos em referência possuem três componentes básicos:
–		“Take or pay” - A UTEJF e UTE Ibiritermo têm um compromisso de consumir um
volume mínimo de gás, definido contratualmente como “Volume de Retirada Mínima
Mensal”, correspondente a 56% da Quantidade Diária Contratual (“QDC”) em base
mensal e “Volume de Retirada Mínima Anual”, correspondente a 70% da QDC em
base anual. Desta forma, a UTEJF e UTE Ibiritermo pagam: (i) pelo volume de gás
consumido, caso este fique acima do volume mínimo contratado; ou (ii) pelo volume
de gás mínimo contratado, caso este seja maior que o consumo verificado. A diferença
paga pela UTEJF e UTE Ibiritermo entre o gás consumido e volume mínimo contratado corresponde a um compromisso da GASMIG de entrega futura de gás para as
UTEs, que é registrado como redutor das contas a receber, podendo ser exigido em
até 7 anos, através de carta de crédito. A GASMIG reconhece a receita de fornecimento de gás somente para a parcela efetivamente consumida pelas UTEs.
–		“Ship or pay” - A UTEJF e UTE Ibiritermo têm um compromisso de transporte mínimo equivalente a 95% da QDC em base mensal. Desta forma, a UTEJF e UTE Ibiritermo pagam: (i) pelo transporte do gás consumido, caso este fique acima do volume
mínimo contratado; ou (ii) pelo compromisso de transporte mínimo caso este seja
maior que o transporte verificado. A GASMIG reconhece a receita de fornecimento
de gás no momento em que ocorre a circulação de gás.
–		“Compromisso de Margem” - A GASMIG tem o direito de receber da UTEJF e UTE
Ibiritermo uma remuneração mensal fixa que engloba as atividades de comercialização e distribuição, sendo esta contabilizada como receita de fornecimento de gás.
Os contratos de fornecimento de gás com a UTEJF e UTE Ibiritermo são denominados
contratos “espelho”, ou “back to back”, nos quais condições estabelecidas entre a supridora (PETROBRAS) e a distribuidora (GASMIG) são reproduzidas no contrato entre
a distribuidora e as UTEs, inclusive as condições de “take or pay” e “ship or pay”. Os
instrumentos preveem o reconhecimento, pelas partes, da conexão existente entre um
contrato e o outro. Desta forma, caso ocorra o inadimplemento da supridora no contrato
PETROBRAS/GASMIG ou das UTEs no contrato GASMIG/UTEs que impeça a GASMIG de cumprir as suas obrigações em um dos contratos, as partes se comprometem
a fazer cessões de créditos e direitos de uma a outra parte de forma que a GASMIG
não seja onerada por aquele inadimplemento. Esse mecanismo contratual, denominado
“Infração Conexa”, permite à Companhia mitigar os seus riscos no negócio, pois não a
coloca em condição de inadimplemento em decorrência do eventual descumprimento de
contrato por uma das outras partes.

1.5. Contratos com Segmento Convencional (não térmico)
A GASMIG celebra contratos de fornecimento de gás com os demais clientes, conforme
abaixo:
¾¾		Segmento Industrial: Clientes com consumo a partir de 25.000 m³/mês e tarifa
em cascata específica para este segmento, conforme definido nas resoluções n°
001/1997 e n° 002/2002, e suas alterações, ambas da Secretaria de Estado de Minas e Energia do Estado de Minas Gerais.
¾¾		Segmento Uso Geral: Clientes com consumo de 1.000 a 60.000 m³/mês e tarifa em cascata específica para este segmento. Para consumos nulos é prevista
a cobrança de um volume mínimo de 250 m³ por mês, conforme resolução n°
002/2001 de 20/02/2001 da Secretaria de Estado de Minas e Energia – SEME e
suas alterações. Clientes com consumo mensal entre 1.000 e 3.000 m³/mês, podem
optar pelos segmentos de Uso Geral ou de Pequenos Clientes não residenciais, e
entre, 25.000 m³ e 60.000 m³, entre o segmento Uso Geral ou Industrial, de acordo
com o que melhor atender o perfil de consumo e as características específicas dos
processos.
¾¾		Segmento Pequenos Clientes não Residenciais: Clientes com consumo até
3.000 m³/mês. Contratos com cláusula de tarifa específica para o segmento,
conforme resolução 014/2010 de 18/06/2010 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico e suas alterações, voltado para atendimento de pequenos
clientes não residenciais, tais como hotéis, padarias, hospitais, pequenos comércios, etc.
¾¾		Segmento Automotivo - GNV: Tarifa específica para fins automotivos, fixa e está
sujeita à substituição tributária para o ICMS.
¾¾		Segmento Gás Natural Comprimido Veicular – GNC-V: Possui as mesmas condições comerciais do GNV, sendo a distribuição do gás natural veicular realizada
em localidades que não possuem redes de gasodutos de distribuição, por meio de
empresas distribuidoras de GNC credenciadas pela Agência Nacional de Petróleo,
Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, constituindo-se numa forma de antecipação
de fornecimento de Gás Natural a regiões ainda não atendidas.
¾¾		Segmento de Gás Natural Comprimido Industrial – GNC-I: Permite a distribuição de gás natural, através de empresas distribuidoras de GNC credenciadas pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, a
consumidores industriais com instalações distantes dos gasodutos de distribuição,
antecipando o fornecimento de gás até que se viabilize o atendimento via rede de
gasodutos. Possuem as mesmas características comerciais do segmento Industrial,
além de cláusulas de retirada mínima obrigatória (“take or pay”) e compensação
(“make up”), que é a recuperação de eventuais volumes pagos e não consumidos,
no período de 12 meses. Os contratos com os distribuidores de GNC estabelecem
que não poderá ser cobrada multa rescisória dos consumidores de gás que optarem
pelo atendimento via gasoduto, quando este se tornar possível.
¾¾		Segmento de Gás Natural Liquefeito – GNL: Permite a antecipação do fornecimento de Gás Natural para regiões ainda não atendidas com Gás Natural canalizado, assim como o GNC – I, porém a maiores distâncias, não viáveis por
GNC-I. Também possuem as mesmas características e cláusulas de “take or pay”
do volume contratado e com “make up”. Nos contratos desses clientes é prevista a
obrigatoriedade de migração para gás canalizado, a partir do momento da entrada
em operação dos gasodutos que viabilizam a ligação.

¾¾		Segmento Residencial: Clientes individuais ou coletivos (condomínios). Contratos com cláusula de tarifa específica para o segmento, conforme resolução
024/2011 de 21/09/2011 da Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico
e suas alterações.

2. BASE DE PREPARAÇÃO

2.4. Uso de estimativas e julgamentos
A preparação das demonstrações financeiras de acordo com as normas CPC exige que
a Administração faça julgamentos, estimativas e premissas que afetam a aplicação de
políticas contábeis e os valores reportados de ativos, passivos, receitas e despesas. Os
resultados reais podem divergir dessas estimativas.
Estimativas e premissas são revistas de maneira contínua. Revisões com relação a estimativas contábeis são reconhecidas no período em que as estimativas são revisadas e
em quaisquer períodos futuros afetados.

2.1. Declaração de conformidade
As demonstrações financeiras foram elaboradas de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil, as quais abrangem a legislação societária, os Pronunciamentos, as
Orientações e as Interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis
(CPC), além das normas emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC).
A Demonstração do Valor Adicionado – DVA está sendo apresentada pela Companhia
como parte integrante de suas demonstrações financeiras, apesar de não ser requerida
pela legislação societária, já que a referida demonstração somente é obrigatória para
companhias de capital aberto.
A autorização para emissão destas demonstrações financeiras foi dada pelo Conselho de
Administração em 08 de abril de 2013.

2.2. Base de mensuração
As demonstrações financeiras foram preparadas com base no custo histórico, com exceção dos instrumentos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do resultado,
reconhecidos nos balanços patrimoniais.

2.3. Moeda funcional e moeda de apresentação
Essas demonstrações financeiras são apresentadas em Real, que é a moeda funcional da
Companhia. Todas as informações financeiras são apresentadas em milhares de Reais,
exceto quando indicado de outra forma.

Balanço Patrimonial

2.5. Reapresentação dos saldos de 31 de dezembro de 2011 e 01 de janeiro
de 2011
Alguns saldos das Demonstrações Contábeis referentes ao exercício findo em 31 de
dezembro de 2011, originalmente emitidas em 14 de fevereiro de 2012, apesar de imateriais, estão sendo reclassificados para fins de comparação com as Demonstrações
Contábeis do exercício findo em 31 de dezembro de 2012. Desta forma, a Companhia
incorreu em um erro não material e não intencional. Apesar da imaterialidade dos ajustes, individualmente e em conjunto, a Companhia decidiu ajustar os saldos comparativos
de 2011 para a apresentação nas Demonstrações Contábeis de 2012 com o objetivo de
manter a melhor comparação dos saldos.
A seguir, apresentamos um resumo das reclassificações imateriais para uma melhor
compreensão dos efeitos:

01/01/2011
Reclassificação

Publicado

31/12/2011
Reclassificação

Reclassificado

Fluxo de caixa das atividades
operacionais
Juros sobre financiamentos,
empréstimos e debêntures (c).................
920
		179.011
(Aumento) Redução dos ativos
Debêntures (c)..........................................
22.284

22.284
22.284
(22.284)

23.204
201.295
–

Aumento (Redução) dos passivos.........			
Tributos e contribuições sociais (b).........
(30.311)
16.452
(13.859)
Caixa proveniente das operações..........
Imposto de renda e contribuição
social pagos (b)......................................
Caixa líquido proveniente
das atividades operacionais.................

182.049
–
182.049

16.452

198.501

(16.452)

(16.452)

–

182.049

As reclassificações acima apresentadas foram realizadas para proporcionar informações
mais relevantes relacionadas aos seguintes itens:
a) Imposto de Renda e Contribuição Social Diferidos: Os saldos passivos do Imposto de
Renda e Contribuição Social Diferidos foram compensados com os saldos dos ativos
correspondentes;
b) Segregação do montante de Imposto de renda e contribuição social pagos, anteriormente apresentados em conjunto com outros impostos, na Demonstração dos Fluxos de
caixa. Em ambos os casos a apresentação permanece no fluxo de caixa operacional;
c) Apresentação do montante dos juros pagos na mesma linha dos juros provisionados e
não pagos na Demonstração dos Fluxos de caixa. Em ambos os casos a apresentação
permanece no fluxo de caixa operacional.

3. RESUMO DAS PRINCIPAIS PRÁTICAS CONTÁBEIS
As práticas contábeis descritas abaixo têm sido aplicadas de maneira consistente a todos
os exercícios apresentados dessas demonstrações financeiras.
a. Apuração do resultado
As receitas e despesas são apuradas em conformidade com o regime contábil de competência do exercício.
Venda de bens
A receita de vendas de gás é medida pelo valor justo da contraprestação recebida ou a
receber. A receita operacional é reconhecida quando existe evidência convincente de
que os riscos e benefícios mais significativos inerentes à propriedade dos bens foram
transferidos para o comprador, de que for provável que os benefícios econômicos financeiros fruirão para a entidade, de que os custos associados e a possível devolução
de mercadorias pode ser estimada de maneira confiável, de que não haja envolvimento contínuo com os bens vendidos, e de que o valor da receita operacional possa ser
mensurada de maneira confiável. Caso seja provável que descontos serão concedidos
e o valor possa ser mensurado de maneira confiável, então o desconto é reconhecido como uma redução da receita operacional conforme as vendas são reconhecidas.
Receitas e custos de construção
As receitas e os custos de construção, cuja evidenciação se tornou obrigatória para
concessionárias de serviços de distribuição a partir da Interpretação Técnica ICPC
01, foram reconhecidas conforme o CPC 30 – Receitas, que orienta o reconhecimento

Reclassificado

Publicado

31/12/2011
Reclassificação

Reclassificado
ATIVO
Total do ativo circulante........................................................................................
205.190
–
205.190
209.642
–
209.642
Ativo não circulante................................................................................................. 						
Imposto de renda e contribuição social diferidos (a)...............................................
17.418
(11.716)
5.702
16.838
(16.838)
–
Total do ativo não circulante.................................................................................
1.109.943
(11.716)
1.098.227
1.097.923
(16.838)
1.081.085
Total do ativo..........................................................................................................
1.315.133
(11.716)
1.303.417
1.307.565
(16.838)
1.290.727
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO............................................................... 						
Total do passivo circulante....................................................................................
187.037
–
187.037
213.336
–
213.336
Passivo não circulante............................................................................................ 						
Imposto de renda e contribuição social diferidos(a)................................................
11.716
(11.716)
–
20.777
(16.838)
3.939
Total do passivo não circulante.............................................................................
323.562
(11.716)
311.846
287.978
(16.838)
271.140
Total do patrimônio líquido..................................................................................
804.534
–
804.534
806.251
–
806.251
Total do passivo e patrimônio líquido..................................................................
1.315.133
(11.716)
1.303.417
1.307.565
(16.838)
1.290.727

Demonstração dos fluxos de caixa

Publicado

As informações sobre incertezas de premissas e estimativas que possuam um risco significativo de resultar em um ajuste material dentro do próximo exercício financeiro estão
incluídas nas seguintes notas explicativas:
• Nota 7 – Contas a receber (Provisão para créditos de liquidação duvidosa)
• Nota 9b – Imposto de renda e contribuição social ativos diferidos
• Nota 16 – Provisões
• Nota 25 – Instrumentos financeiros

na proporção dos gastos recuperáveis e estabelece que, quando não é possível estimar
confiavelmente a conclusão da transação, não deve ser reconhecido qualquer lucro.
Receitas financeiras e despesas financeiras
As receitas financeiras abrangem receitas de juros sobre aplicações financeiras e variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio do
resultado. A receita de juros é reconhecida no resultado, através do método dos juros
efetivos. As despesas financeiras abrangem despesas com juros sobre empréstimos,
variações no valor justo de ativos financeiros mensurados pelo valor justo por meio
do resultado e perdas por redução ao valor recuperável (impairment) reconhecidas
nos ativos financeiros. Custos de empréstimo que não são diretamente atribuíveis
à aquisição, construção ou produção de um ativo qualificável são mensurados no
resultado através do método de juros efetivos.
b. Moeda estrangeira – transações com moeda estrangeira
Transações em moeda estrangeira, isto é, todas aquelas não realizadas na moeda funcional, são convertidas pela taxa de câmbio das datas de cada transação. Ativos e
passivos monetários em moeda estrangeira são convertidos para a moeda funcional
pela taxa de câmbio da data do fechamento. Os ganhos e as perdas de variações
nas taxas de câmbio sobre os ativos e os passivos monetários são reconhecidos na
demonstração de resultados. Ativos e passivos não monetários adquiridos ou contratados em moeda estrangeira são convertidos com base nas taxas de câmbio das
datas das transações ou nas datas de avaliação ao valor justo quando este é utilizado.
c. Instrumentos financeiros
i – Ativos Financeiros não derivativos
A Companhia reconhece os empréstimos e recebíveis e depósitos inicialmente na
data em que foram originados. Todos os outros ativos financeiros (incluindo os ativos
designados pelo valor justo por meio do resultado) são reconhecidos inicialmente na
data da negociação na qual a Companhia se torna uma das partes das disposições
contratuais do instrumento.
A Companhia desreconhece um ativo financeiro quando os direitos contratuais aos
fluxos de caixa do ativo expiram, ou quando a Companhia transfere os direitos ao
recebimento dos fluxos de caixa contratuais sobre um ativo financeiro em uma transação no qual essencialmente todos os riscos e benefícios da titularidade do ativo
financeiro são transferidos. Eventual participação que seja criada ou retida pela Companhia nos ativos financeiros é reconhecida como um ativo ou passivo individual.
Os ativos ou passivos financeiros são compensados e o valor líquido apresentado no
balanço patrimonial somente quando a Companhia tenha o direito legal de compensar
os valores e tenha a intenção de liquidar em uma base líquida ou de realizar o ativo
e liquidar o passivo simultaneamente.
A Companhia classifica os ativos financeiros não derivativos nas seguintes categorias: ativos financeiros registrados pelo valor justo por meio do resultado e empréstimos e recebíveis.
Ativos financeiros registrados ao valor justo por meio do resultado
Um ativo financeiro é classificado pelo valor justo por meio do resultado se for
mantido para negociação, ou seja, designado como tal quando do reconhecimento
inicial. Os ativos financeiros são designados pelo valor justo através do resultado se
a Companhia gerencia esses investimentos e toma a decisão de compra e venda com
base em seu valor justo de acordo com a estratégia de investimento e gerenciamento
de risco documentado pela Companhia. Após reconhecimento inicial, custos de transação atribuíveis são reconhecidos nos resultados quando incorridos. Instrumentos
financeiros ao valor justo através do resultado são medidos pelo valor justo, e suas
flutuações são reconhecidas no resultado. São classificados nessa categoria os outros
investimentos em LFT – Letras Financeiras do Tesouro.
Ativos financeiros designados como pelo valor justo por meio do resultado compreendem instrumentos patrimoniais que de outra forma seriam classificados como
disponíveis para venda.
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PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
Caixa e equivalentes de caixa
Abrangem os saldos de caixa e investimentos financeiros com liquidez imediata junto
à instituição emitente, os quais são sujeitos a um risco insignificante de alteração no
valor, e são utilizados na gestão das obrigações de curto prazo.
Empréstimos e recebíveis
Empréstimos e recebíveis são ativos financeiros com pagamentos fixos ou calculáveis
que não são cotados no mercado ativo. Tais ativos são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, os empréstimos e recebíveis são medidos pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos, decrescidos de qualquer perda por redução ao
valor recuperável.
Os empréstimos e recebíveis abrangem contas a receber de clientes, títulos e valores
mobiliários, ativos financeiros de concessão e outros créditos, incluindo os recebíveis
oriundos de acordos de concessão de serviços.
• Contas a receber de clientes
As contas a receber de clientes estão registradas pelo valor faturado incluindo os respectivos impostos. Além disso, são registrados os valores referentes ao fornecimento
de gás não faturado até a data do balanço, pelo regime de competência.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando identificados
consumidores inadimplentes ou com pedido de falência e concordata. A Companhia
impetra ações administrativas e judiciais contra os consumidores nessa situação, sendo o fornecimento de gás imediatamente interrompido.
ii - Passivos financeiros não derivativos
A Companhia reconhece outros passivos financeiros (incluindo passivos designados
pelo valor justo registrado no resultado) inicialmente na data de negociação na qual
a Companhia se torna uma parte das disposições contratuais do instrumento. A Companhia baixa um passivo financeiro quando tem suas obrigações contratuais retiradas,
canceladas ou vencidas.
A Companhia classifica os passivos financeiros não derivativos na categoria de outros passivos financeiros. Tais passivos financeiros são reconhecidos inicialmente
pelo valor justo acrescido de quaisquer custos de transação atribuíveis. Após o reconhecimento inicial, esses passivos financeiros são medidos pelo custo amortizado
através do método dos juros efetivos.
A Companhia tem os seguintes passivos financeiros não derivativos: debêntures, fornecedores, obrigações especiais e outras contas a pagar.
iii - Capital Social
As ações ordinárias e preferenciais são classificadas como patrimônio líquido. Ações
preferenciais não dão direito a voto e possuem preferência na liquidação da sua parcela do capital social.
Os dividendos mínimos obrigatórios, conforme definido em estatuto, são reconhecidos como passivo.
d. Ativos circulantes e não circulantes
• Estoques
São avaliados ao custo médio de aquisição, acrescido de gastos relativos a transportes, armazenagem e impostos não recuperáveis, sendo que os materiais em estoque
são classificados no ativo circulante – materiais para manutenção, e os materiais
destinados a obras são classificados no ativo imobilizado em curso – material em
depósito – não sendo depreciados. Os valores dos estoques contabilizados não excedem os valores de mercado.
• Ativo de concessão
A Companhia realizou a segregação de seu ativo de concessão em financeiro e intangível, conforme determinação do ICPC 01 – Contrato de Concessão e do OCPC
05 – Contrato de Concessão.
– Ativo financeiro de concessão
A Interpretação Técnica ICPC 01 e a Orientação OCPC 05, ambas sobre Contratos
de Concessão, alteraram a forma de avaliação de ativos da Companhia. De acordo
com as novas normas, o contrato de concessão da GASMIG se enquadra no modelo
bifurcado, onde parte dos investimentos efetuados pelo concessionário é remunerada
pelos usuários do serviço público e a outra parte é indenizada pelo poder concedente,
ao final da concessão. Esse modelo híbrido prevê o reconhecimento de dois novos
itens: o ativo financeiro e o ativo intangível.
A Companhia entende que os ativos financeiros de gás serão indenizados pelo poder
concedente, ou seja, o Governo do Estado de Minas Gerais, ao final da concessão,
indenizará o valor dos investimentos realizados nos últimos cinco anos da concessão.
Para os saldos dos ativos financeiros determinados pelos demais bens vinculados à
concessão, a Companhia entende, suportada por Nota Jurídica emitida pela Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais, que serão sujeitos a indenização, no advento
do término da concessão, por uma das opções seguintes: (i) pelo novo concessionário, em caso de não renovação da concessão; (ii) pela prorrogação do contrato
de concessão, a fim de que se promova o reequilíbrio contratual em prazo razoável
e necessário para que se opere a amortização dos ativos que lastreiam os referidos
ativos financeiros; e (iii) por meio de aditamento contratual que retifique a cláusula
de indenização para garantir a indenização dos bens não amortizados ao final da concessão. Essas opções ainda estão em processo de definição pelo poder concedente.
A Companhia reconheceu como ativo financeiro a parcela indenizável prevista contratualmente, composta de valores de investimentos não recuperáveis pelas operações ao longo da vigência do contrato. A metodologia aplicada partiu da projeção
da amortização dos ativos da Companhia até o término da concessão buscando a
identificação dos itens com valores residuais naquela data. Em seguida, os valores
foram atualizados monetariamente pelo IGP-M acumulado desde a data de início
de operação desses ativos. Os valores identificados estão apresentados a preços das
respectivas datas dos balanços informados. Os demais ativos, cuja vida útil está integralmente dentro do prazo do contrato, foram reconhecidos como ativos intangíveis.
– Ativo intangível
Compreende o direito de uso da infraestrutura construída pela concessionária como
parte do contrato de concessão de serviço público de distribuição de gás natural canalizado (direito de cobrar dos usuários do serviço público por ela prestado), em
consonância com as disposições das Deliberações CVM nº 553 de 12 de novembro
de 2008, CVM nº 611 de 22 de dezembro de 2009 e CVM nº 654 de 28 de dezembro
de 2010, que aprovam respectivamente o CPC 04 – Ativos Intangíveis, o ICPC 01 –
Contratos de Concessão e o OCPC 05 – Contratos de Concessão.
O ativo intangível é avaliado inicialmente pelo custo de aquisição, formação ou construção, inclusive juros e demais encargos financeiros capitalizados. A amortização é
calculada pelo método linear, mediante aplicação de taxas compatíveis com a vida
útil dos bens, conforme mencionado na Nota 11.
Outros gastos são capitalizados apenas quando há um aumento nos benefícios econômicos desse item. Qualquer outro tipo de gasto é reconhecido no resultado como
despesa quando incorrido ao custo de aquisição, deduzido da amortização acumulada
e das perdas por redução ao valor recuperável, quando aplicável.
Também integram o ativo intangível os valores de ativos adquiridos de terceiros e os
gerados internamente pela Companhia, substancialmente representados por gastos na
implementação de softwares. Os seguintes critérios são aplicados:
 Ativos intangíveis adquiridos de terceiros são mensurados pelo custo total de aquisição menos as despesas de amortização pelo prazo de cinco anos.
 As faixas de servidões permanentes estão registradas pelo custo de aquisição, com
vida útil indefinida.
e. Demais ativos circulante e não circulante
São apresentados pelo valor líquido de realização.

f. Redução ao valor recuperável
i. Ativos financeiros (incluindo recebíveis)
Um ativo financeiro não mensurado pelo valor justo por meio do resultado é avaliado
a cada data de apresentação para apurar se há evidência objetiva de que tenha ocorrido
perda no seu valor recuperável. Um ativo tem perda no seu valor recuperável se uma
evidência objetiva indica que um evento de perda ocorreu após o reconhecimento inicial do ativo, e que aquele evento de perda teve um efeito negativo nos fluxos de caixa
futuros projetados que podem ser estimados de uma maneira confiável.
A evidência objetiva de que os ativos financeiros perderam valor pode incluir o não-pagamento ou atraso no pagamento por parte do devedor, a reestruturação do valor
devido à Companhia sobre condições de que a Companhia não consideraria em outras
transações, indicações de que o devedor ou emissor entrará em processo de falência.
Ativos financeiros mensurados pelo custo amortizado
A Companhia considera evidência de perda de valor para recebíveis no nível individualizado. As perdas são reconhecidas no resultado e refletidas em uma conta de
provisão contra recebíveis. Quando um evento subsequente indica reversão da perda
de valor, a diminuição na perda de valor é revertida e registrada no resultado.
ii. Ativos não financeiros
Os ativos do intangível têm o seu valor recuperável testado, no mínimo, anualmente,
caso haja indicadores de perda de valor. Os ativos intangíveis de servidão permanente
têm vida útil indefinida e seus valores de recuperação são testados anualmente (de
acordo com o Pronunciamento Técnico CPC 01), independentemente de haver indicadores de perda de valor.
A Administração da Companhia não identificou qualquer evidência que justificasse
a necessidade de redução ao valor recuperável dos ativos não financeiros em 31 de
dezembro de 2012 e 31 de dezembro de 2011.
g. Passivos circulantes e não circulantes
Os passivos circulantes e não circulantes são demonstrados pelos valores conhecidos
ou calculáveis acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos, variações monetárias e/ou cambiais incorridas até a data do balanço patrimonial. Quando
aplicável, os passivos circulantes e não circulantes são registrados a valor presente,
transação a transação, com base em taxas de juros que refletem o prazo, a moeda e o
risco de cada transação. A contrapartida dos ajustes a valor presente é contabilizada
contra as contas de resultado que deram origem ao referido passivo. A diferença
entre o valor presente de uma transação e o valor de face do passivo é apropriada ao
resultado ao longo do prazo do contrato, com base no método do custo amortizado
e da taxa de juros efetiva.
h. Provisões para riscos cíveis e tributários
Uma provisão é reconhecida no balanço quando a Companhia possui uma obrigação
legal ou constituída como resultado de um evento passado, que possa ser estimada de
maneira confiável, e é provável que um recurso econômico seja requerido para saldar
a obrigação. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas
dos riscos envolvidos.
i. 		 Contribuição de consumidores
As contribuições recebidas de consumidores destinadas à construção da rede de distribuição de gás estão classificadas no grupo de passivo, inicialmente na conta de
Adiantamento de clientes, onde permanecerão até o início do fornecimento do gás.
Após o início do fornecimento, os valores são transferidos para rubrica Obrigações
especiais – participações financeiras, do grupo não circulante.
As contribuições são amortizadas de forma proporcional às amortizações ou baixas
dos respectivos ativos intangíveis.
j.			 Imposto de renda e contribuição social
O Imposto de Renda e a Contribuição Social do exercício corrente e diferido são
calculados com base nas alíquotas de 15%, acrescidas do adicional de 10% sobre o
lucro tributável excedente de R$ 240 para imposto de renda e 9% sobre o lucro tributável para contribuição social sobre o lucro líquido, e consideram a compensação de
prejuízos fiscais e base negativa de contribuição social, limitada a 30% do lucro real.
A despesa com imposto de renda e contribuição social compreende os impostos de
renda correntes e diferidos. O imposto corrente e o imposto diferido são reconhecidos
no resultado.
O imposto corrente é o imposto a pagar ou a receber esperado sobre o lucro ou
prejuízo tributável do exercício, a taxas de impostos decretadas ou substantivamente
decretadas na data de apresentação das demonstrações financeiras e qualquer ajuste
aos impostos a pagar com relação aos exercícios anteriores.
O Imposto de Renda e a Contribuição Social diferidos são registrados para refletir
os efeitos fiscais futuros atribuíveis às diferenças temporárias entre a base fiscal dos
ativos e passivos e os seus respectivos valores contábeis.
O imposto diferido é mensurado pelas alíquotas que se espera serem aplicadas às diferenças temporárias quando elas revertem, baseando-se nas leis que foram decretadas ou
substantivamente decretadas até a data de apresentação das demonstrações financeiras.
Os ativos e passivos fiscais diferidos são compensados caso haja um direito legal
de compensar passivos e ativos fiscais correntes, e eles se relacionam a impostos
de renda lançados pela mesma autoridade tributária sobre a mesma entidade sujeita
à tributação.
Um ativo de imposto de renda e contribuição social diferido é reconhecido por perdas
fiscais, créditos fiscais e diferenças temporárias dedutíveis não utilizados quando é
provável que lucros futuros sujeitos à tributação estarão disponíveis e contra os quais
serão utilizados.
Ativos de imposto de renda e contribuição social diferido são revisados a cada data de
relatório e serão reduzidos na medida em que sua realização não seja mais provável.
k. Benefícios a empregados
i – Planos de contribuição definida
Um plano de contribuição definida é um plano de benefícios pós-emprego sob o
qual uma entidade paga contribuições fixas para uma entidade separada (Fundo de
previdência) e não tem nenhuma obrigação legal ou construtiva de pagar valores
adicionais. As obrigações por contribuições aos planos de pensão de contribuição definida são reconhecidas como despesas de benefícios a empregados no resultado nos
exercícios durante os quais serviços são prestados pelos empregados. Contribuições
pagas antecipadamente são reconhecidas como um ativo mediante a condição de que
haja o ressarcimento de caixa ou a redução em futuros pagamentos esteja disponível.
As contribuições para um plano de contribuição definida, cujo vencimento é esperado
para 12 meses após o final do período no qual o empregado presta o serviço, são
descontadas aos seus valores presentes.
ii - Planos de benefício definido
Um plano de benefício definido é um plano de benefício pós-emprego que não o plano de contribuição definida. A obrigação líquida da Companhia quanto aos planos de
pensão de benefício definido é calculada individualmente para cada plano através da
estimativa do valor do benefício futuro que os empregados auferiram como retorno
pelos serviços prestados no período atual e em períodos anteriores; aquele benefício
é descontado ao seu valor presente.
Quaisquer custos de serviços passados não reconhecidos e os valores justos de quaisquer ativos do plano são deduzidos. A taxa de desconto é o rendimento apresentado
na data de apresentação das demonstrações financeiras para os títulos de dívida de
primeira linha e cujas datas de vencimento se aproximem das condições das obrigações da Companhia e que sejam denominadas na mesma moeda na qual os benefícios

têm expectativa de serem pagos. O cálculo é realizado anualmente por um atuário
qualificado através do método de crédito unitário projetado.
Quando o cálculo resulta em um benefício para a Companhia, o ativo a ser reconhecido é limitado ao total de quaisquer custos de serviços passados e perdas atuariais líquidas não reconhecidos e o valor presente dos benefícios econômicos disponíveis na
forma de reembolsos futuros do plano ou redução nas futuras contribuições ao plano.
Para calcular o valor presente dos benefícios econômicos, consideração é dada para
quaisquer exigências de custeio que se apliquem a qualquer plano na Companhia.
Um benefício econômico está disponível à Companhia se ele for realizável durante a
vida do plano ou na liquidação dos passivos do plano.
O método atuarial adotado para a avaliação dos passivos e custos dos benefícios
dos planos previdenciários B - Misto e do plano de saúde ProSaude é o da UCP –
Unidade de Crédito Projetada, ou PUC - Projected Unit Credit, aplicada sobre as
obrigações atuarialmente projetadas (PBO - Projected Benefit Obligation), de acordo
com o recomendado pelo CPC 33 – Benefícios a empregados e pela NPC nº 26 do
Instituto dos Auditores Independentes do Brasil - IBRACON.
iii - Benefícios de curto prazo a empregados
Obrigações de benefícios de curto prazo a empregados são mensuradas em uma base não
descontada e são incorridas como despesas conforme o serviço relacionado seja prestado.
O passivo é reconhecido pelo valor esperado a ser pago sob a participação nos lucros
de curto prazo se a Companhia tem uma obrigação legal ou construtiva de pagar esse
valor em função de serviço passado prestado pelo empregado e se a obrigação possa ser
estimada de maneira confiável. A participação nos lucros prevista no Estatuto Social é
provisionada em conformidade ao acordo coletivo estabelecido com os sindicatos representantes dos empregados e registrada na rubrica de despesa com pessoal.

4. CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA
Descrição/ Agente
Financeiro

31 de
31 de
dezembro dezembro
2012
2011

Tipo de aplicação/recurso

Caixa.......................			2
Banco do Brasil....... Conta Corrente		
343
Caixa......................		
Banco do Brasil ...... CDB Pós Fixado		
Banco Itaú BBA...... Operações Compromissadas		
Banco Safra............. Operações Compromissadas		
Banco Santander..... CDB Pós Fixado		
Banco Votorantim... Operações Compromissadas		
Banco Bradesco		 FI Renda Fixa Energia
			 de Minas Gerais		
Equivalente de
caixa......................		
Total de caixa e
equivalente de
caixa......................

345
–
49
–
–
32.195

1º de
janeiro
2011

2
411

1
491

413
118
3.556
29.002
–
47.713

492
118
–
28.227
20.684
48.677

1.302

–

–

33.546

80.389

97.706

33.891

80.802

98.198

As aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez, são prontamente conversíveis
em montante conhecido de caixa e estão sujeitas a um risco insignificante de valor.
A GASMIG possui opção de resgate antecipado dos referidos títulos, sem penalidades
ou perda de rentabilidade e, em 31 de dezembro de 2012 e 2011, não possuía nenhuma
operação objeto de swap em sua carteira.
As aplicações financeiras em operações compromissadas lastreadas em debêntures e
CDBs são remuneradas por taxas variáveis em 31 de dezembro de 2012 de 101,00%
a 104,50% e em 31 de dezembro de 2011 de 102,0% a 104,5% do CDI, tendo como
emissores bancos de primeira linha.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro
de 2012 estão registrados pelo custo contábil, os quais não diferem significativamente
dos correspondentes valores de mercado estimados. A exposição da Companhia a riscos
de taxa de juros e uma análise de sensibilidade para ativos e passivos financeiros são
divulgados na nota 25.

5. TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS
Agente Financeiro

Tipo de
Aplicação

Classificação
contábil

31 de
31 de
dezembro dezembro
2012
2011

		 FI Renda Fixa
		 Energia de
Banco Bradesco...... Minas Gerais
Circulante
			
Não Circulante
				

3.908
1.123
5.031

–
–
–

1º de
janeiro
2011

–
–
–

Os Títulos e Valores Mobiliários referem-se às aplicações financeiras de operações contratadas em instituições financeiras nacionais e internacionais com filiais no Brasil a
preços e condições do mercado, com carência para resgate acima de 30 dias, sob pena
da incidência de IOF, sendo remunerados por taxa em 31 de dezembro de 2012 de
105,66% do CDI.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro
de 2012 estão registrados pelo custo contábil, os quais não diferem significativamente
dos correspondentes valores de mercado estimados.
A composição do fundo por classificação dos títulos é apresentada a seguir:
Classificação
Circulante
Certificados de Depósitos Bancários (CDB)...............................
Debêntures..................................................................................
Letras Financeiras – Bancos.......................................................
Subtotal......................................................................................
Não Circulante
Letras Financeiras – Bancos.......................................................
Outros..........................................................................................
Subtotal......................................................................................
Total............................................................................................

6. OUTROS INVESTIMENTOS
Tipo de
Agente Financeiro
Aplicação
Banco do Brasil........ Títulos Públicos (LFT)

31 de
dezembro
2012
18.971

31 de dezembro 2012
415
1.160
2.333
3.908
1.024
99
1.123
5.031

31 de
dezembro
2011
17.724

1º de
janeiro
2011
18.253

As aplicações financeiras apresentadas estão vinculadas às debêntures (Nota 12) junto
ao BNDES e possuem natureza de garantia parcial da operação. A valorização das aplicações financeiras é contabilizada com base no valor justo e registrada no resultado.
A exposição da Companhia a riscos de taxa de juros e uma análise de sensibilidade para
ativos e passivos financeiros são divulgados na nota 25c.
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PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)

7. CONTAS A RECEBER DE CLIENTES
31 de
31 de
1º de
dezembro dezembro
janeiro
Consumidores
2012
2011
2011
Grandes volumes..................................................
51.208
58.209
40.088
Automotivo – (Gás veicular)...............................
2.596
2.562
2.445
Gás natural comprimido – GNC..........................
2.238
3.244
2.192
Uso geral..............................................................
907
1.032
713
Pequenos clientes não residenciais ....................
19
15
–
Provisão para créditos de liquidação duvidosa....
(5.632)
(5.695)
(5.634)
Subtotal líquido consumidores..........................
51.336
59.367
39.804
Usinas Termelétricas (UTEs)............................			
Valores a receber das UTEs em função
de gás já entregue...............................................
18.559
8.188
9.846
Direito da GASMIG de receber gás da
PETROBRAS no futuro para repasse às UTEs (a)...
34.291
161.347
185.726
Fornecedor – Gás adquirido da PETROBRAS
e para repasse às UTEs (b).................................
(16.469)
(6.456)
(7.984)
Compromisso da GASMIG de entrega futura
de gás para as UTEs (a)......................................
(34.291)
(161.347)
(185.726)
Subtotal líquido UTEs.....................................
2.090
1.732
1.862
Total Líquido de Contas a Receber..................
53.426
61.099
41.666
(a)			O valor de R$34.291 corresponde ao direito de retirada até 31/12/2013 de
271.114.349 m³ de gás natural do contrato com as térmicas.
(b)		O valor de R$16.469 (R$ 6.456 em 2011) referente a gás adquirido da PETROBRAS e para repasse às UTEs foi classificado como redutor das respectivas contas
a receber, por força da cláusula contratual denominada “infração conexa” mencionada na Nota 1.4. A exposição líquida da Companhia, no montante de R$2.090
(R$ 1.732 em 2011), refere-se ao valor líquido resultante das contas a receber das
UTEs deduzido do valor a pagar à PETROBRAS.
Os prazos das contas a receber estão demonstrados como segue:
31 de
31 de
dezembro dezembro
Contas a receber
2012
2011
De 1 a 30 dias ......................................................
De 31 a 60 dias.....................................................
De 61 a 90 dias.....................................................
De 91 a 180 dias...................................................
Acima de 180 dias................................................
Subtotal - consumidores e UTEs.....................
Renda não faturada..............................................
Provisão para créditos de liquidação duvidosa....
Fornecedor - Gás adquirido da PETROBRAS
e repassado para as UTEs...................................
Total Líquido de Contas a Receber..................

1º de
janeiro
2011

9.466
53
15
60
7.007
16.601
58.926
(5.632)

13.793
408
5
232
7.623
22.061
51.189
(5.695)

3.402
799
200
376
6.868
11.645
43.639
(5.634)

(16.469)
53.426

(6.456)
61.099

(7.984)
41.666

A provisão para créditos de liquidação duvidosa refere-se a consumidores inadimplentes
ou com pedido de falência e concordata, estando o valor total incluído na linha (Acima
de 180 dias) do quadro. A Companhia impetrou ações administrativa e judicial contra os
consumidores nessa situação, cujo fornecimento de gás foi interrompido.
A provisão para créditos de liquidação duvidosa foi constituída em montante considerado suficiente pela Administração para fazer face às eventuais perdas na realização
dos créditos.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro
de 2012 estão registrados pelo custo contábil, os quais não diferem significativamente
dos correspondentes valores de mercado estimados. A exposição da Companhia a riscos
de crédito e perdas por redução do valor recuperável relacionadas a contas a receber de
clientes é divulgada na nota 25a.
A movimentação do saldo da provisão para créditos de liquidação duvidosa é como
segue:
Saldo em 31 de
dezembro 2011
5.695

Adições
–

Baixas
(ativo)
(57)

Reversões
(resultado)
(6)

Saldo em 31 de
dezembro 2012
5.632

8. IMPOSTOS A RECUPERAR
A Companhia possui créditos de tributos a recuperar provenientes da aquisição de
gás natural, de materiais e demais itens utilizados para composição de sua rede de
distribuição de gás natural.
31 de
31 de
1º de
dezembro dezembro
janeiro
2012
2011
2011
ICMS - Compra de gás e provisão.......................
18.316
13.602
9.705
ICMS - Rede de distribuição................................
4.410
7.905
8.452
PIS........................................................................
3.799
3.590
3.561
COFINS...............................................................
17.497
16.536
16.401
Outros tributos.....................................................
18
21
161
Total no circulante.............................................
44.040
41.654
38.280
ICMS....................................................................
30.995
25.418
24.893
PIS........................................................................
2.604
6.063
9.522
COFINS...............................................................
11.994
27.926
43.861
Total no não circulante......................................
45.593
59.407
78.276
9. IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
A Companhia optou pelo Regime Tributário de Transição (RTT) instituído pela Medida
Provisória nº 449/08, convertida na Lei nº 11.941/09, por meio do qual as apurações do
Imposto sobre a Renda (IRPJ), da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL),
da contribuição para o PIS e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) continuam a ser determinadas sobre os métodos e critérios contábeis vigentes em 31 de dezembro de 2007.
a) Impostos e contribuições correntes a recolher ou recuperar:
31 de
dezembro
2012

A Recolher
Imposto de renda................................................
(8.247)
Contribuição social............................................
(3.567)
				(11.814)
A Compensar
Antecipações de imposto de renda ....................
5.250
Antecipações de contribuição social..................
14.964
Imposto de renda retido na fonte sobre
		 aplicações financeiras.......................................
2.220
			
22.434
			
10.620

31 de
dezembro
2011

1º de
janeiro
2011

(20.072)
(6.307)
(26.379)

(17.362)
(5.253)
(22.615)

4.506
11.946

4.414
8.761

4.124
20.576
(5.803)

3.792
16.967
(5.648)

Em 2012, os valores recolhidos a título de antecipação da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido superaram os valores a pagar, gerando um valor a ser aproveitado após

iii) Realização da provisão para refletir a manutenção da integridade do patrimônio
líquido para o resultado do exercício, à medida da realização do ágio, com base nas
projeções de lucratividade da GASMIG.

a entrega da Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – DIPJ, que ocorrerá
até junho de 2013. Em 2011, o somatório desses tributos apresentou um valor a recolher.
b) Imposto de renda e contribuição social diferidos:

O efeito do crédito fiscal de ágio, registrado no realizável a longo prazo, está sendo
amortizado de acordo com a expectativa de realização de lucros futuros até o ano de
2013, para que o valor do ágio possa ser utilizado para aumento do capital social da
GASMIG, beneficiando a todos os acionistas, na proporção de sua participação na Companhia. Os resultados realizados e as projeções dos resultados confirmam que o crédito
fiscal de ágio será utilizado no prazo originalmente previsto.

De acordo com o CPC 32 – Tributos sobre o Lucro, a Companhia apresenta o imposto
de renda e a contribuição social ativos e passivos de forma líquida.
O imposto de renda e contribuição social ativos diferidos são constituídos por provisões para riscos cíveis e tributários, enquanto que o imposto de renda e a contribuição
social passivos diferidos são constituídos com base na atualização do ativo financeiro,
proveniente da aplicação da ICPC 01 e OCPC 05, que trata de contratos de concessão,
conforme nota 11. Essa atualização é contabilizada na conta de receitas financeiras e sua
tributação considerada como ajuste de Regime Tributário de Transição – RTT.
31 de
31 de
1º de
dezembro dezembro
janeiro
2012
2011
2011
Ágio (a)................................................................
Diferenças temporárias:
Provisão juros IR/CS sobre exigibilidade
suspensa.............................................................
Provisão para riscos - PIS /COFINS sobre
margem de térmicas...........................................
Provisão para riscos - ICMS na base
do PIS e da COFINS..........................................
Provisão para riscos - de Crédito ICMS
sobre ativo imobilizado......................................
				
Atualização do ativo financeiro...........................
Imposto de renda e contribuição social
diferidos líquidos................................................

3.543

7.014

Os principais efeitos desta contabilização são como segue:

10.409

54

54

54

(34)

(35)

861

2.766

2.457

1.633

10.068
16.397
(35.458)

7.348
16.838
(20.777)

4.461
17.418
(11.716)

(19.061)

(3.939)

5.702

Amortizações

Contas Contábeis
01/01/2011
Ágio na incorporação de
controladora....................
30.614
Provisão para manutenção
do patrimônio líquido......
(20.205)
Reserva especial de ágio
na incorporação...............
10.409

31/12/2011

Amortizações

31/12/2012

(9.986)

20.628

(10.207)

10.421

6.591

(13.614)

6.736

(6.878)

(3.395)

7.014

(3.471)

3.543

Os valores registrados sob o título de diferenças temporárias são oriundos de provisões
para riscos constituídas até o exercício, demonstradas na nota 16.
c) Reconciliação das despesas do imposto de renda e contribuição social:
A conciliação da despesa nominal de Imposto de Renda (alíquota de 25%) e da Contribuição Social (alíquota 9%) com a despesa efetiva apresentada na demonstração do
resultado é como segue:
31 de
31 de
dezembro
dezembro
2012
2011
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social...
123.019
160.128
Imposto de renda e contribuição social - despesa nominal...
(41.826)
(54.444)
Efeitos fiscais incidentes sobre:
Juros sobre capital próprio................................................
13.875
15.458
Incentivos fiscais...............................................................
534
894
Contribuições e doações indedutíveis...............................
(404)
(730)
Amortização da provisão do ágio na incorporação
de controladora................................................................
2.290
2.241
Ajuste de declaração de anos anteriores...........................
(151)
Créditos fiscais .................................................................
54
54
Imposto de renda e contribuição social - despesa efetiva.....
(25.628)
(36.527)
Alíquota efetiva do imposto..............................................
21,0%
23,0%

(a)			A Companhia optou por adotar a Instrução CVM nº 349/2001 ajustando suas demonstrações financeiras para refletir, como ativo e como reserva especial de ágio, apenas
o montante relativo ao benefício fiscal esperado com o aproveitamento fiscal do ágio
originalmente contabilizado na incorporação reversa da TSS Participações S.A., ocorrida em julho de 2006. Os principais reflexos contábeis podem ser assim resumidos:
i)			Constituição de provisão para refletir a manutenção da integridade do patrimônio
líquido, equivalente à diferença entre o valor do ágio e do benefício fiscal decorrente da sua amortização, apresentada como redução da conta de ágio. Essa provisão
foi registrada em contrapartida da conta de reserva especial de ágio (nota 18b).
ii)			Reconhecimento de crédito tributário, relativo a imposto de renda e contribuição
social diferidos, em contrapartida da reserva especial de ágio (nota 18b).

10. TRANSAÇÕES COM PARTES RELACIONADAS
Os principais saldos de ativos e passivos em 31 de dezembro de 2012 e 2011, assim como as transações relativas a operações com partes relacionadas que influenciaram o resultado do
exercício, decorrem de transações da Companhia com sua controladora, acionistas e profissionais-chaves da Administração e outras partes relacionadas:
CEMIG
ATIVO CIRCULANTE
Consumidores – BR Distribuidora (1)................................................................
Consumidores – UTE Aureliano Chaves (1).......................................................
Gás pago e não retirado – Take or pay convencional (2)....................................
Total..................................................................................................................
ATIVO NÃO CIRCULANTE
Gás pago e não retirado – Take or pay convencional (2)....................................
Total..................................................................................................................
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores de gás – convencional (4).............................................................
Fornecedores de gás – UTEs (4).........................................................................
Acordo Petrobras/UTEJF (6)..............................................................................
Salários, provisões e contribuições sociais (5)....................................................
Previdência privada – FORLUZ (7)....................................................................
Plano de saúde – CEMIG SAÚDE (8)................................................................
Outras obrigações .............................................................................................
Total..................................................................................................................
RESULTADO
Fornecimento de gás – BR Distribuidora (1)......................................................
Fornecimento de gás – Térmicas (1)...................................................................
Fornecimento não faturado BR Distribuidora (1)...............................................
Fornecimento não faturado – Térmico (1)..........................................................
Gás adquirido para revenda (4)...........................................................................
Despesas com pessoal (5)....................................................................................
Despesas com previdência privada (7)................................................................
Despesas com plano de saúde (8)........................................................................
Despesas com serviços – CEMIG Telecom (3)...................................................
Total..................................................................................................................

PETROBRAS

ATIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE........................................
PASSIVO CIRCULANTE E NÃO CIRCULANTE....................................
RESULTADO..................................................................................................

GASPETRO

TOTAL

–
–
–
–

333
278
19.963
20.574

–
–
–
–

–
–
–
–

333
278
19.963
20.574

–
–

67.157
67.157

–
–

–
–

67.157
67.157

–
–
–
2.497
542
135
17
3.191

39.532
13.361
10.073
362
–
–
–
63.328

–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
1.175
–
–
–
1.175

39.532
13.361
10.073
4.034
542
135
17
67.694

–
–
–
–
–
11.969
1.006
610
137
13.722

7.862
153.987
130
10.835
860.155
1.270
–
–
–
1.034.239

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
3.687
–
–
–
3.687

7.862
153.987
130
10.835
860.155
16.926
1.006
610
137
1.051.648

CEMIG
ATIVO CIRCULANTEConsumidores – BR Distribuidora (1)........................
Consumidores – UTE Aureliano Chaves (1).......................................................
Gás pago e não retirado – Take or pay convencional (2)....................................
Total..................................................................................................................
PASSIVO CIRCULANTE
Fornecedores de gás – convencional (4).............................................................
Fornecedores de gás – UTEs (4).........................................................................
Salários, provisões e contribuições sociais (5)....................................................
Previdência privada – FORLUZ (7)....................................................................
Plano de saúde – CEMIG SAÚDE (8)................................................................
Outras obrigações .............................................................................................
Total..................................................................................................................
PASSIVO NÃO CIRCULANTE
Gás pago e não retirado – Take or pay térmicas...............................................
Fornecedores de gás – Controvérsia.................................................................
Total..................................................................................................................
RESULTADO
Fornecimento de gás – BR Distribuidora (1)......................................................
Fornecimento de gás – Térmicas (1)...................................................................
Fornecimento não faturado BR Distribuidora (1)...............................................
Fornecimento não faturado – Térmico (1)..........................................................
Gás adquirido para revenda (4)...........................................................................
Despesas com pessoal (5)....................................................................................
Despesas com previdência privada (7)................................................................
Despesas com plano de saúde (8)........................................................................
Despesas com serviços – CEMIG Telecom (3)...................................................
Total..................................................................................................................

2012
GEMINI

–
–
–
–

PETROBRAS
288
266
21.663
22.217

–
–
1.818
666
136
1.732
4.352

2011
GEMINI

GASPETRO

TOTAL

–
–
–
–

–
–
–
–

288
266
21.663
22.217

39.228
12.792
91
–
–
–
52.111

–
–
–
–
–
–
–

–
–
328
–
–
–
328

39.228
12.792
2.237
666
136
1.732
56.791

–
–
–

–
9.108
9.108

–
–
–

–
–
–

–
9.108
9.108

–
–
–
–
–
10.871
1.115
610
37
12.633

7.233
68.699
274
7.921
587.847
1.107
–
–
–
673.081

–
–
–
–
8.437
–
–
–
–
8.437

–
–
–
–
–
1.570
–
–
–
1.570

7.233
68.699
274
7.921
596.284
13.548
1.115
610
37
695.721

CEMIG
2.562
–
16.323

PETROBRAS
40.197
13.803
564.956

GASPETRO
1.041
–
2.190

TOTAL
44.479
13.803
594.051

01.01.2011
GEMINI
679
–
10.582
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NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS

PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
As principais condições relativas aos negócios entre partes relacionadas estão demonstradas abaixo:
(1)

As movimentações do ativo de concessão da Companhia aconteceram conforme os quadros a seguir:

		A GASMIG tem contratos firmados de fornecimento de gás natural com a Petróleo Brasileiro S/A (UTE Aureliano Chaves e UTE Juiz
de Fora) e BR Distribuidora. Vide Notas 1.3 e 1.4.

(2)

		O valor de R$19.963 corresponde ao direito de retirada até abril de 2013 de 40.276.477 m³ de gás natural do contrato firme e flexível. O valor de R$67.157 foi transferido para o longo prazo porque corresponde ao direito de retirada até dezembro de 2021 de
78.957.148 m³ do contrato convencional, não havendo previsão de recuperação para esta modalidade em 2013. Vide Notas
1.3 e 1.4.

(3)

		A GASMIG possui contrato com a CEMIG Telecom para utilização dos serviços de comunicação remota, que possibilita a realização
da comunicação de dados e voz entre os diversos Centros de Distribuição – CD´s da Companhia.

(4)

		A Companhia possui contratos de suprimento de gás natural com a Petróleo Brasileiro S/A, com duração de 20 anos a contar do ano
de 2001. Para suprimento dos clientes em localidades sem gasoduto de transporte, a GASMIG possuía, até outubro de 2011, contrato
de Gás Natural Liquefeito com o fornecedor GNL Gemini Comercialização e Logística de Gás Ltda, formado por consórcio entre as
empresas Petróleo Brasileiro S/A e White Martins S/A. Vide Notas 1.3 e 1.4.

(5)

		O saldo refere-se a provisões e valores a pagar à CEMIG, PETROBRAS e GASPETRO, pois estas empresas cedem empregados à
GASMIG.

(6)

		Foi firmado um acordo para definição de um novo critério para as reparações de margem por falha de fornecimento devida pela Petróleo Brasileiro S.A à GASMIG. No acordo, foi negociada a validade retroativa do critério, o que gerou uma obrigação de pagamento
da GASMIG à PETROBRAS dos valores cobrados no critério anterior.

(7)

		A GASMIG é uma das patrocinadoras do Plano “B”, plano misto de previdência privada, cuja administradora é a Fundação Forluminas de Seguridade Social – FORLUZ, e realiza pagamentos mensais, conforme nota 24.

(8)

		A Companhia é uma das patrocinadoras do Plano ProSaúde Integrado – PSI, plano de saúde administrado pela CEMIG SAÚDE, e
realiza pagamentos mensais. Vide nota 24.

(9)

A GASMIG remunera diretamente os membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal. Os valores referentes a essa
remuneração estão demonstrados a seguir:

2012
2011
Conselho de
Conselho de
administração Conselho fiscal administração Conselho fiscal
Honorários.................................
561
117
460
94
INSS..........................................
110
22
92
19
TOTAL.....................................

671

139

552

1º de janeiro de 2011
Conselho de
administração Conselho fiscal
310
72
62
14

113

372

86

11. ATIVO DE CONCESSÃO – ATIVO FINANCEIRO E ATIVO INTANGÍVEL
Durante o exercício de 2012, a Companhia realizou investimentos de adensamento na rede de distribuição de gás natural. O montante
de R$41.726, relativo à capitalização de projetos concluídos no exercício de 2012, foi transferido do ativo de concessão em curso para
o ativo de concessão em serviço.
A composição do ativo de concessão da Companhia é a seguinte:
Vida útil (anos)

Custo

2012
Amortização

Líquido

2011
Líquido

01/01/2011
Líquido

Softwares...............................................................
5
6.636
Servidões permanentes..........................................		
3.395
Tubulações............................................................
30
411.896
Máquinas e equipamentos.....................................
5 a 20
64.498
Edificações - obras civis e benfeitorias.................
25
3.461
Terrenos.................................................................		57
Equipamentos de processamento de dados...........
5
2.977
Móveis e utensílios................................................
10
854
Veículos.................................................................
5
160
Benfeitorias em propriedades arrendadas.............
10
1.016
Construção e expansão de ramais (*)....................		
65.138
Material em depósito (*).......................................		
14.779
Ativo de concessão - Intangível............................		
574.867

(4.754)
–
(112.344)
(31.252)
(1.567)
–
(2.581)
(596)
(114)
(560)
–
–
(153.768)

1.882
3.395
299.552
33.246
1.894
57
396
258
46
456
65.138
14.779
421.099

814
3.382
328.057
36.827
2.079
57
415
287
80
544
39.760
8.406
420.708

453
3.382
356.623
34.192
2.132
162
139
352
112
644
48.124
8.176
454.491

Ativo financeiro - bens indenizados
		 ao final da concessão...........................................		
–
Atualização monetária...........................................		
–
Ativo de concessão - Financeiro...........................		
–
Total do ativo relacionado à concessão...............		
574.867

–
–
–
(153.768)

497.149
99.193
596.342
1.017.441

490.805
61.110
551.915
972.623

486.312
34.458
520.770
975.261

(*) O saldo de construção e expansão de ramais, bem como de material em depósito corresponde, substancialmente, a aquisições de
tubos, materiais diversos e obras relacionadas a projetos de expansão.
O contrato de concessão dos serviços públicos de distribuição de gás canalizado celebrado entre o Estado de Minas Gerais e a GASMIG,
em 27 de julho de 1995, regulamenta a exploração industrial, comercial, institucional e residencial dos serviços de gás canalizado pela
Companhia, no qual:
i)					estabelece quais serviços o operador deve prestar e para quem os serviços devem ser prestados;
ii)				estabelece padrões de desempenho para prestação de serviço público, com relação à manutenção e à melhoria da qualidade no atendimento aos consumidores. Para cumprir essas obrigações, o concessionário realiza constantemente investimentos na rede de distribuição;
iii)		ao final da concessão, os ativos vinculados à infraestrutura serão revertidos ao poder concedente mediante pagamento de uma
indenização;
iv)		o preço é regulado por meio de mecanismos de tarifa estabelecidos em contrato e homologados pelo poder concedente; e
v)			todos os bens, equipamentos, canalizações e medidores utilizados na distribuição do gás, assim como quaisquer outros bens móveis
e imóveis adquiridos, por qualquer forma, inclusive veículos e máquinas, utensílios, mobiliários e linhas telefônicas, entre os quais
os realizados com a contribuição de poderes públicos, entes privados ou de qualquer usuário pertencerão única e exclusivamente à
CONCESSIONÁRIA.
Com base nas características estabelecidas no contrato de distribuição de gás natural canalizado, a Administração entende que estão atendidas as condições para a aplicação da Interpretação Técnica ICPC 01 – Contrato de Concessão, a qual fornece orientações sobre a contabilização de concessões de serviços públicos a operadores privados, de forma a refletir o negócio de distribuição de gás natural, abrangendo:
a) 		parcela estimada dos investimentos realizados e não amortizados até o final da concessão classificada como um ativo financeiro por
ser um direito incondicional de receber caixa ou outro ativo financeiro diretamente do poder concedente; e
b) parcela remanescente à determinação do ativo financeiro (valor residual) classificada como um ativo intangível em virtude da sua
recuperação estar condicionada à utilização do serviço público, neste caso, do consumo de gás natural pelos consumidores.
A infraestrutura construída pela concessionária, que é reconhecida conforme a determinação do CPC 04 - Ativos Intangíveis, é recuperada por meio de dois fluxos de caixa, a saber: (a) parte através do consumo de gás natural pelos clientes (emissão de faturamento
mensal de gás natural circulado/vendido); e (b) parte como indenização dos bens reversíveis no final do prazo da concessão, esta a ser
recebida diretamente do Poder Concedente ou para quem ele delegar esta tarefa. Essa indenização será efetuada com base nas parcelas
dos investimentos vinculados a bens reversíveis, ainda não amortizados ou depreciados, que tenham sido realizados com o objetivo de
garantir a continuidade e atualidade do serviço concedido. Os valores calculados para composição do ativo financeiro, por exercício,
são atualizados monetariamente pelo IGP-M acumulado desde a data de início de operação de cada ativo e estão apresentados a seguir:
Descrição
Parcela do ativo não recuperável via tarifa - bens indenizados ao final da concessão....
Atualização monetária.....................................................................................................
Total do ativo financeiro................................................................................................

2012
497.149
99.193
596.342

2011
490.805
61.110
551.915

01/01/2011
486.312
34.458
520.770

Vida útil
(anos)

Descrição

Saldo
31/12/2011

Adições

Baixas

Saldo
Transferências 31/12/2012

Ativo de concessão em Serviço
Servidões permanentes.......................................................		
3.382
13
–
–
3.395
Softwares ...........................................................................
5
5.115
–
–
1.521
6.636
Terrenos..............................................................................		57
–
–
–
57
Edificações - obras civis e benfeitorias..............................
25
4.872
–
–
73
4.945
Benfeitorias em propriedades arrendadas..........................
10
1.003
–
–
13
1.016
Máquinas e equipamentos..................................................
5 a 20
67.925
–
(226)
2.301
70.000
Tubulações.........................................................................
30
889.377
–
–
922
890.299
Móveis................................................................................
10
819
–
(3)
45
861
Equipamentos processamento de dados.............................
5
2.851
–
–
127
2.978
Veículos..............................................................................
5
162
–
–
–
162
Imobilizações em curso**..................................................		
48.166
41.713
(4.971)
(5.002)
79.906
Total do ativo de concessão...............................................		
1.023.729
41.726
(5.200)
–
1.060.255
Amortização Acumulada ..................................................						
Softwares............................................................................
5
(4.301)
(453)
–
–
(4.754)
Edificações - obras civis e benfeitorias..............................
25
(1.374)
(193)
–
–
(1.567)
Benfeitorias em propriedades arrendadas..........................
10
(459)
(101)
–
–
(560)
Máquinas e equipamentos..................................................
5 a 20
(25.953)
(5.515)
218
(1.819)
(33.069)
Tubulações.........................................................................
30
(83.252) (29.093)
–
8.483
(103.862)
Móveis................................................................................
10
(532)
(66)
2
(6)
(602)
Equipamento processamento de dados..............................
5
(2.436)
(140)
–
–
(2.576)
Veículos..............................................................................
5
(82)
(32)
–
–
(114)
Depreciação - Lei 11.638/07..............................................		
6.173
485
–
(1.561)
5.097
Total amortização do ativo de concessão.........................		
(112.216) (35.108)
220
5.097
(142.007)
Total do ativo de concessão líquido..................................		
911.513
6.618
(4.980)
5.097
918.248
Parcela não recuperável via tarifa*......................................		 (490.805)
(1.247)
–
(5.097)
(497.149)
Total do intangível**..........................................................		
420.708
5.371
(4.980)
–
421.099
* 			Valores de ativos imobilizados agora apresentados como ativos financeiros.
**		A Companhia realizou a transferência do montante de R$4.971 registrado na conta de imobilizações em curso para o saldo de
impostos a recuperar.
Vida útil
Saldo
Saldo
Descrição
(anos)
01/01/2011 31/12/2010
Ativo de concessão em Serviço
Servidões permanentes.................................		
3.382
3.382
Softwares .....................................................
5
4.314
4.314
Terrenos........................................................		
162
162
Edificações - obras civis e benfeitorias........
25
4.613
4.613
Benfeitorias em propriedades arrendadas....
10
1.003
1.003
Máquinas e equipamentos............................
5 a 20
60.162
60.162
Tubulações...................................................
30
884.276
884.276
Móveis..........................................................
10
816
816
Equipamentos processamento de dados.......
5
2.500
2.500
Veículos........................................................
5
162
162
Ativo de concessão em curso.......................		
56.300
56.300
Total do ativo de concessão.........................		 1.017.690
1.017.690
Amortização Acumulada
Softwares......................................................
5
Edificações - obras civis e benfeitorias........
25
Benfeitorias em propriedades arrendadas....
10
Máquinas e equipamentos............................
5 a 20
Tubulações...................................................
30
Móveis..........................................................
10
Equipamento processamento de dados........
5
Veículos........................................................
5
Depreciação - Lei 11.638/07........................		
Total amortização do ativo de concessão...		
Total do ativo de concessão líquido............		
Parcela não recuperável via tarifa*................		
Total do intangível........................................		

(3.861)
(1.187)
(359)
(21.879)
(47.777)
(464)
(2.361)
(50)
1.051
(76.887)
940.803
(486.312)
454.491

Adições

(3.861)
(1.187)
(359)
(21.879)
(47.777)
(464)
(2.361)
(50)
1.051
(76.887)
940.803
(486.312)
454.491

Baixas

–
–
–
–
–
506
–
–
–
–
11.363
11.869

–
–
(105)
–
–
(53)
–
(1)
(37)
–
(5.634)
(5.830)

(440)
(187)
(100)
(4.105)
(35.475)
(69)
(100)
(32)
5.122
(35.386)
(23.517)
(4.493)
(28.010)

–
–
–
31
–
1
25
–
–
57
(5.773)
–
(5.773)

Saldo
Transferências 31/12/2011
–
801
–
259
–
7.310
5.101
4
388
–
(13.863)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

3.382
5.115
57
4.872
1.003
67.925
889.377
819
2.851
162
48.166
1.023.729
(4.301)
(1.374)
(459)
(25.953)
(83.252)
(532)
(2.436)
(82)
6.173
(112.216)
911.513
(490.805)
420.708

* Valores de ativos imobilizados agora apresentados como ativos financeiros.
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro de 2012 estão registrados pelo custo contábil, os
quais não diferem significativamente dos correspondentes valores de mercado estimados.

12. DEBÊNTURES
Esta nota explicativa fornece informações sobre os termos contratuais dos empréstimos com juros, que são mensurados pelo custo amortizado. Para mais informações sobre a exposição da Companhia sobre risco de taxa de juros, ver nota 25c.
Agente Financeiro

Encargos

2012

DEBÊNTURES PRIVADAS
(BNDESPAR) (a)...................... 3,12% + TJLP
						
= 8,62%
DEBÊNTURES PÚBLICAS
(INSTRUÇÃO CVM 476/09)...
0,62% + CDI
						
= 7,87%
							

2011

1º de janeiro de 2011
Não
Circulante
Circulante

Circulante

Não
Circulante

Circulante

Não
Circulante

49.602

138.843

49.917

187.840

50.110

236.837

911
50.513

100.000
238.843

–
49.917

–
187.840

–
50.110

–
236.837

(a) O montante registrado no passivo circulante refere-se a R$49.000 de principal e R$602 referente a juros no período.
Em 2009, a Companhia recebeu um total de R$294.000 do BNDES PARTICIPAÇÕES S.A. – BNDESPAR, referentes a subscrições de
debêntures não conversíveis, emitidas pela GASMIG com o objetivo de captar recursos para financiar investimentos em expansões da
rede de distribuição de gás natural do Estado de Minas Gerais nas regiões do Vale do Aço e Sul de Minas.
As debêntures emitidas serão remuneradas à taxa de 2,12% ao ano, acima da TJLP, acrescida de 1% ao ano a título de custo de captação,
observada a sistemática estabelecida no contrato de promessa de subscrição de debêntures simples, celebrado entre a Companhia e o
BNDESPAR.
Essa operação, aprovada pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da Companhia, realizada em outubro de 2009, possui
amortizações mensais de 1,39% e vencimento em outubro de 2016.
Saldo da Dívida
em 01/01/2011
286.947

Adições

Saldo da Dívida
em 31/12/2011
237.757

Adições
100.000

–

Encargos Financeiros Encargos Financeiros
Provisionados
Pagos
23.204
(23.397)

Resgate /
Saldo da Dívida
Amortização
em 31/12/2011
(48.997)
237.757

EncargosFinanceiros
Provisionados
18.738

Resgate /
Saldo da Dívida
Amortização
em 31/12/2012
(48.997)
289.356

EncargosFinanceiros
Pagos
(18.142)
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A seguir, apresentamos o cronograma anual de amortizações do valor principal captado (ver na nota explicativa nº 25, o cronograma de pagamento de principal e juros a
incorrer:
Ano
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
		

Amortizações do
Principal

Captações
214.000
80.000
–
–
–
–
–
–
294.000

Principal da Dívida
em 31 de dezembro

–
(8.166)
(48.997)
(48.997)
(48.997)
(48.997)
(48.997)
(40.849)
(294.000)

214.000
285.834
236.837
187.840
138.843
89.846
40.849
–

a) Composição das provisões para riscos cíveis e tributários:
2012
Cíveis......................................................................
Tributárias ..............................................................

2011

01/01/2011
82
82
29.682
20.891
29.764
20.973

7
38.591
38.598

As demandas cíveis e tributárias referem-se a:
• 		Exclusão ICMS sobre a base de cálculo de Pis e Cofins no montante de R$8.135
(R$7.226 em 31 de dezembro de 2011);
• 		Créditos de ICMS sobre aquisição de ativo imobilizado utilizado na rede no montante
de R$29.612 (21.612 em 31 de dezembro de 2011);

Em dezembro de 2012, com o intuito de garantir os recursos necessários ao financiamento do seu capital de giro frente aos compromissos assumidos, a Companhia captou
mais R$100.000 por meio da emissão, com esforços restritos, de debêntures públicas
não conversíveis.
As debêntures emitidas nessa segunda operação de captação de recursos serão remuneradas à taxa de 0,62% ao ano, acima do CDI, observada a sistemática estabelecida na
escritura de emissão.
Essa captação foi aprovada pelos acionistas na Assembleia Geral Extraordinária da
Companhia, realizada em novembro de 2012, e terá amortização integral no vencimento
da dívida, o que ocorrerá em dezembro de 2015.
12.1. Covenants
O contrato com o BNDESPAR prevê que a Companhia apresente os seguintes indicadores:
a) 			EBITDA/Serviço da Dívida, onde EBITDA é resultado operacional antes dos juros,
imposto de renda, depreciação e amortização e o serviço da dívida é o pagamento
de juros e amortização do principal, incorridos sobre o endividamento financeiro. É
exigido um resultado igual ou maior que 1,3. No ano de 2012, o resultado apurado
foi de 1,9.
						Os gastos com serviço da dívida em 2012, no total de R$67.139 (principal mais
juros), referem-se ao pagamento de encargos, no valor de R$18.142, bem como à
amortização de principal, no valor de R$48.997.
b) 		Endividamento Geral, calculado através da divisão do Exigível Total (passivo circulante mais exigível de longo prazo) pelo Ativo Total. É exigido um resultado menor
que 0,6. No encerramento do exercício de 2012 foi apurado um endividamento geral
de 0,4.
						Em 31 de dezembro de 2012, a Companhia encontra-se em pleno atendimento de
todas as cláusulas restritivas dos Covenants previstas no contrato de debêntures.

13. FORNECEDORES
Passivo circulante
Fornecedores de gás....................
(–) Fornecedor – gás compra
PETROBRAS para repasse às
		 UTEs (Nota 7).........................
						
Fornecedores de serviços e
materiais....................................
					
Passivo não circulante
Fornecedor de gás ......................
Fornecedores de serviços e
materiais....................................
					

A Administração, com base em informações de seus assessores jurídicos, análise das
demandas judiciais pendentes, bem como das situações nas quais a Companhia pode vir
a ser demandada judicialmente e, quanto às ações trabalhistas, com base na experiência
anterior referente às quantias reivindicadas, constituiu provisão em montante considerado suficiente para cobrir as perdas estimadas.

31 de dezembro
de 2012

31 de dezembro
de 2011

1º de janeiro
de 2011

62.966

52.020

40.885

(16.469)
46.497

(6.456)
45.564

(7.984)
32.901

5.716
52.213

6.515
52.079

10.025
42.926

3.108

9.108

13.803

208
3.316

351
9.459

318
14.121

• 		Provisão para outras demandas judiciais no montante de R$516 (R$591 em 31 de
dezembro de 2011);
• 		Prescrição de exigibilidade suspensa relativa à exclusão da contribuição social sobre
o imposto de renda no montante de R$335 (R$335 em 31 de dezembro de 2011).
01/01/2011

Cíveis....................................
Tributárias...........................
Sem depósitos judiciais.........
Com depósitos judiciais........
Total......................................

Saldo
inicial
82
20.891
2.479
18.494
20.973

Adições
–
11.422
509
10.913
11.422

2011
Saldo
inicial
Cíveis..................................
Tributárias.........................
Sem depósitos judiciais.......
Com depósitos judiciais......
					

Adições

82
29.682
357
29.407
29.764

2011
Estornos
e/ou
Utilização Reversões
–
–
–
(2.631)
–
(2.631)
–
–
–
(2.631)

Saldo
final
82
29.682
357
29.407
29.764

2012
Estornos
e/ou
Utilização Reversões

–
8.959
–
8.959
8.959

–
–
–
–
–

Saldo
final

(75)
(50)
(125)
–
(125)

7
38.591
232
38.366
38.598

b) Os depósitos judiciais são compostos por valores conforme as demandas a seguir:

ICMS na base do PIS e da Cofins...
Créditos de ICMS sobre Ativo
Imobilizado...............................
Outros..........................................
						

31 de dezembro 31 de dezembro
de 2012
de 2011
9.971
9.062
29.612
734
40.317

1º de janeiro
de 2011
6.641

21.563
706
31.331

13.070
673
20.384

Ações com risco possível
Existem outros processos avaliados em R$2.701 classificados pelos assessores jurídicos
como sendo de risco possível, para os quais nenhuma provisão foi constituída, tendo
em vista que as práticas contábeis adotadas no Brasil não requerem sua contabilização.
• Créditos de ICMS sobre aquisição de ativo imobilizado utilizado na rede
A ação ordinária ajuizada em 2009 pela Fazenda Pública do Estado de Minas Gerais
contestou o aproveitamento de créditos de ICMS sobre a aquisição de ativo imobilizado
utilizado na rede de distribuição de gás natural canalizado, (Nota 16a). Tendo em vista a
previsão em lei, a Companhia vem realizando os depósitos judiciais respectivos à ação,
porém, o assunto está sendo discutido judicialmente e os advogados da Companhia entendem que o risco de perda é possível, baseando-se em sua tese de defesa.
No final de 2012, a principal matéria classificada como risco possível nos processos de
causas tributárias da Companhia refere-se aos créditos de ICMS sobre a aquisição de
ativo imobilizado utilizado na rede de distribuição de gás natural canalizado (Nota 16a)

14. IMPOSTOS A RECOLHER
A Recolher
ICMS.........................................
PIS/COFINS.............................
INSS – Retenções de pessoas
		jurídicas...................................
Outros........................................
					

31 de dezembro
2012

31 de dezembro
2011

1º de janeiro de
2011

14.922
55

11.737
458

9.086
481

97
162
15.236

16
196
12.407

158
294
10.019

15. OBRIGAÇÕES ESPECIAIS – PARTICIPAÇÕES FINANCEIRAS
Apresentamos, na nota explicativa 3 (Resumo das Principais Práticas Contábeis),
tópico “Contribuição de Consumidores”, uma breve explicação referente às obrigações
especiais.

Obrigações especiais participações financeiras
recebidas....................................
(–) Obrigações especiais amortização de participações
financeiras.................................
					

31 de dezembro
de 2012

31 de dezembro
de 2011

1º de janeiro de
2011

54.039

51.833

48.623

(11.695)
40.138

(8.708)
39.915

(14.689)
39.350

Os saldos desses instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro de 2012 estão registrados pelo custo contábil, os quais não diferem significativamente dos correspondentes valores de mercado estimados.

16. PROVISÕES PARA RISCOS CÍVEIS E TRIBUTÁRIOS
A Companhia é parte (polo passivo) em ações judiciais e processos administrativos perante vários tribunais e órgãos governamentais, decorrentes do curso normal das operações, envolvendo questões tributárias, trabalhistas, aspectos cíveis e outros assuntos.

17. GÁS PAGO E NÃO RETIRADO – TAKE OR PAY
A Companhia apresenta, nesse saldo, suas obrigações referentes às cláusulas contratuais
de take or pay, ou seja, gás pago e não retirado pelos clientes.
Alguns contratos com clientes possuem cláusula de retirada mínima mensal e anual.
Caso o volume consumido no mês seja inferior ao previsto contratualmente, o cliente realiza pagamento do valor correspondente ao volume restante e, em contrapartida,
a GASMIG reconhece o compromisso de entrega futura de gás em conta específica,
conforme quadro abaixo:
31 de
dezembro
2012
Grandes volumes.....................................................
Gás natural comprimido - GNC..............................
Automotivo ............................................................

51.310
1.070
3
52.383

31 de
dezembro
2011

1º de
janeiro
2011

40.942
1.353
3
42.298

30.724
–
–
30.724

18. PATRIMÔNIO LÍQUIDO
a.		Capital Social
O capital social da Companhia é de R$643.780 em 31 de dezembro de 2012, 2011
e 1º de janeiro de 2011. O capital é composto por ações sem valor nominal, assim
distribuído:
2011
Total em 01/01/2011...
Cia. Energética de
Minas Gerais ...........
PETROBRAS
Gás S/A....................
Estado de
Minas Gerais............
Município de
Belo Horizonte.........
Total em 31/12/2011...

Ordinárias
136.418

Quantidades de Ações (Milhares)
%
Preferenciais
%
Total
100,0
272.837 100,0 409.255

%
100,0

69.309

50,8

156.569

57,4

225.878

55,2

54.567

40,0

109.135

40,0

163.702

40,0

10.782

7,9

7.133

2,6

17.915

4,4

1.760
136.418

1,3
100,0

–
272.837

–
100,0

1.760
409.255

0,4
100,0

2012
Cia Energética
de Minas Gerais ......
PETROBRAS
Gás S/A....................
Município de
Belo Horizonte.........
Total em 31/12/2012....

Ordinárias

Quantidades de Ações (milhares)
%
Preferenciais
%
Total

%

80.091

58,7

163.702

60,0

243.793

59,6

54.567

40,0

109.135

40,0

163.702

40,0

1.760
136.418

1,3
100,0

–
272.837

–
100,0

1.760
409.255

0,4
100,0

O direito a voto é reservado, exclusivamente, aos titulares de ações ordinárias e cada
ação dá direito a um voto nas deliberações das Assembleias dos Acionistas.
As ações preferenciais não conferem direito a voto a seu titular, sendo a elas assegurada a prioridade no reembolso do valor das ações subscritas e integralizadas, no
caso de dissolução da Companhia.
Em 26 de dezembro de 2011, a MGI - Minas Gerais Participações S.A. comunicou
formalmente à GASMIG que autorizou a transferência, para o Estado de Minas Gerais, da totalidade das 17.914.509 ações nominativas por ela possuídas.
Por meio de aviso de fato relevante ao mercado, publicado em 27 de dezembro de
2011, a acionista Companhia Energética de Minas Gerais - Cemig informou que seu
Conselho de Administração autorizou a aquisição de 4,38% do total das ações do
capital social da GASMIG, pertencentes ao Estado de Minas Gerais. O valor pago
pela Cemig por essas ações ficou fixado em R$67.223, o que corresponde a um preço
de aproximadamente R$3,75 por ação conforme Laudo de Avaliação Independente
elaborado por instituição especializada contratada pela Cemig.
No ano de 2012, por meio da celebração de um “Contrato de Compra e Venda de
Ações”, as acionistas Companhia Energética de Minas Gerais e Estado de Minas
Gerais concretizaram a negociação de 17.914.509 ações nominativas da GASMIG,
sendo 10.781.736 ações ordinárias e 7.132.773 ações preferenciais.
b.		 Reservas de capital
A composição da conta reserva de capital é demonstrada como segue:
31 de
dezembro
de 2012

31 de
dezembro
de 2011

1º de
janeiro de
2011

18.107
3.543
21.650

14.637
7.013
21.650

11.241
10.409
21.650

Ágio - Reserva para aumento de capital.................
Reserva especial de ágio na incorporação..............

O saldo de reservas de capital é constituído de incentivo fiscal auferido na operação de
incorporação reversa da acionista TSS. O item Ágio - Reserva para Aumento de Capital
registra o valor do incentivo já usufruído pela Companhia.
c. Reservas de lucros
A composição da conta reserva de lucros é demonstrada como segue:

Reserva legal...........................................................
Reserva de lucros a realizar....................................
Reserva de retenção de lucros.................................
Dividendos Adicionais Propostos...........................

31 de
dezembro
de 2012
24.625
68.831
49.581
–
143.037

31 de
1º de
dezembro janeiro de
de 2011
2011
19.755
13.576
40.333
22.742
26.368
84.786
54.365
18.000
140.821
139.104

i. Reserva legal
É constituída à razão de 5% do lucro líquido apurado em cada exercício social nos
termos do art. 193 da Lei nº. 6.404/76, até o limite de 20% do capital social. A reserva legal tem como objetivo preservar a integridade do capital e somente poderá ser
utilizada para compensar prejuízos ou aumentar o capital.
ii. Reserva de lucros a realizar
É decorrente do valor de atualização do ativo financeiro pelo IGPM acumulado, em
função da aplicação do ICPC 01 – Contratos de Concessão. Essa reserva tem finalidade de preservar a parcela do lucro ainda não realizada financeiramente. Tal
montante foi reconhecido no resultado dos exercícios, porém, não foi recebido pela
Companhia. A realização dos montantes ocorrerá ao final da concessão, quando o
Poder Concedente poderá pagar a indenização prevista ou prorrogar o período da
concessão.
iii. Reserva de retenção de lucros
Tem o objetivo de reforçar o capital circulante e atender às necessidades de recursos
para investimentos da Companhia em obras de distribuição de gás e modernização.
d. Dividendos e juros sobre capital próprio
A Companhia optou pelo pagamento de juros sobre o capital próprio sobre os quais
há incidência de imposto de renda retido na fonte à alíquota de 15%, exceto para o
acionista imune, Município de Belo Horizonte. Os juros sobre capital próprio foram
contabilizados em despesas financeiras, conforme requerido pelas normas contábeis.
Para efeito de demonstração, esses juros foram eliminados das despesas financeiras
do exercício e estão sendo apresentados na conta de lucros acumulados em contrapartida do passivo circulante.
A distribuição de lucros aos acionistas é demonstrada como segue:
Lucro do exercício antes dos efeitos da Lei 11.638/07...
Efeitos da Lei 11.638/07...............................................
Lucro líquido do exercício com efeitos da Lei 11.638/07..
Reserva legal...................................................................
Constituição da reserva de lucros a realizar efeitos Lei 11.638/07.....................................................
Lucro realizado após Reserva Legal e efeitos da
Lei 11.638/07................................................................
Dividendos propostos pela administração
Dividendos....................................................................
Juros sobre capital próprio ...........................................
Valor total dos dividendos e juros sobre capital
próprio a pagar...........................................................
(–) IRRF - JCP..............................................................
Valor dos dividendos por lote de mil ações
(ordinárias e preferenciais) - em R$..........................
Participação dos dividendos no Lucro Realizado
após reserva legal e efeitos da Lei 11.638/07.............

2012
2011
01/01/2011
68.893 106.010
95.646
28.498
17.591
12.449
97.391 123.601
108.095
(4.870)
(6.181)
(5.405)
(28.498)

(17.590)

(12.449)

64.023

99.830

90.241

40.810

54.365
45.465

18.000
43.823

40.810
(6.095)

99.830
(6.790)

61.823
(6.545)

99,72

243,93

151,06

63,74

100,00

68,51

Conforme Lei nº 9.249/95, os juros sobre o capital próprio foram computados no
cálculo do dividendo mínimo obrigatório do ano de 2012.
O dividendo mínimo obrigatório determinado pelo caput do art. 33 do Estatuto Social
da Companhia é de 25% sobre o lucro disponível para distribuição, calculado na
forma do art. 202 da Lei nº 6.404/76.
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Em atendimento ao disposto no item 24 da Interpretação ICPC 08 (R1), os juros
sobre o capital próprio, já creditados aos acionistas e computados no cálculo do dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2012, foram classificados no Passivo Circulante da Companhia, pois se caracterizam efetivamente como uma obrigação legal.
Nos casos em que haja a propositura de dividendos complementares pela Administração, estes são mantidos no Patrimônio Líquido, em conta específica intitulada “Dividendos Adicionais Propostos”, até a deliberação definitiva que venha a ser tomada
pelos acionistas.
Os dividendos e juros sobre capital próprio a pagar referem-se ao montante distribuído no exercício e ainda não pago e o saldo remanescente de exercícios anteriores
(R$1.837), correspondente ao imposto de renda retido na fonte incidente sobre os
juros sobre o capital próprio creditados à acionista Companhia Energética de Minas
Gerais – CEMIG em 2009. Até o presente momento, esses recursos encontram-se
sub judice, em uma ação contra a União em que a acionista CEMIG reivindica o
não pagamento de imposto de renda sobre os rendimentos auferidos naquela época.

19. RECEITA
A receita é formada por valores relativos ao fornecimento bruto de gás, conforme tabela
a seguir:
Número de
Consumidores
(*)

Volume em mil /
m³ (*)
2012
2011

R$/mil
2012

2011

Automotivo...................
86
39.065
38.088
43.804
43.092
Gás Natural Comprimido
Automotivo..................
3
2.578
2.695
2.839
3.049
Grandes Volumes..........
111
976.193
967.210 1.064.973
891.720
Gás Natural .Comprimido
Industrial..........................
5
23.907
23.717
24.796
22.843
Uso Geral......................
85
8.945
9.145
12.755
11.436
Pequeno Cliente não
Residencial..................
21
80
53
204
120
Sub-total - Gás
Convencional.............
311 1.050.768 1.040.908 1.149.371
972.260
Termelétricas................. 					
Gás circulado...............
2
272.323
24.360
164.822
76.620
		
313 1.323.091 1.065.268 1.314.193 1.048.880
(*) não auditado.
Abaixo apresentamos a conciliação entre as receitas brutas e as receitas apresentadas na
demonstração de resultado do exercício:
2012
2011
Receita bruta ...........................................................
1.314.193
1.048.880
Descontos condicionais............................................
(1.672)
(135)
Impostos sobre vendas...............................................		
ICMS Operação própria...........................................
(158.917)
(125.448)
ICMS Substituição tributária...................................
(4.070)
(5.983)
PIS............................................................................
(18.897)
(15.711)
COFINS...................................................................
(87.043)
(72.366)
Receita ......................................................................
1.043.594
829.237

23. PARTICIPAÇÃO NOS RESULTADOS
No exercício de 2012, foi firmado acordo específico para pagamento da participação
nos resultados da Companhia, no montante de R$3.963. No exercício anterior, o acordo
havia gerado um pagamento total de R$4.005.

Conforme avaliação realizada de acordo com as exigências da Deliberação CVM
600/2009 e de Pronunciamento CPC 33 – Benefícios a empregados, as obrigações
futuras vinculadas aos dois planos citados estão garantidas por reservas técnicas das
entidades administradoras e não demandam provisionamento de reservas atuariais da
GASMIG.

24. PLANOS DE BENEFÍCIOS A EMPREGADOS

25. INSTRUMENTOS FINANCEIROS

As obrigações relativas aos planos de benefícios aos empregados abrangem planos de
previdência privada, de saúde, odontológico e seguro de vida em grupo.
Previdência complementar - Forluz
A GASMIG é co-patrocinadora da Fundação Forluminas de Seguridade Social – Forluz,
pessoa jurídica sem fins lucrativos, criada com o objetivo de propiciar aos seus participantes e respectivos dependentes uma renda de suplementação de aposentadoria e pensão.
O plano previdenciário, co-patrocinado pela Companhia, denominado “PLANO MISTO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS – PLANO B”, é composto por benefícios
como: (i) Melhoria de Aposentadoria por Tempo de Serviço, Especial ou por Idade –
MAT; (ii) Melhoria de Aposentadoria por Invalidez – MAI, (iii) Abono Anual – AA,
(iv) Renda Continuada por Morte – RCM e (v) Auxílio Reclusão – AR.
A contribuição das Patrocinadoras para este plano é de 27,52% para a parcela com
característica de benefício definido, referente a cobertura de invalidez e morte de participante ativo, sendo utilizada para amortização das obrigações definidas através do
cálculo atuarial. Os 72,48% restantes, referentes à parcela do plano com característica
de contribuição definida, destinam-se às contas nominais dos participantes e são reconhecidos no resultado do exercício em conformidade aos pagamentos feitos pelas patrocinadoras, na rubrica de Despesas com Pessoal.
Assistência Médica – Cemig Saúde
Em 2010, foi criada a empresa CEMIG Saúde, uma entidade de autogestão que foi
criada, exclusivamente para operar o Prosaúde Integrado da CEMIG (PSI) e de algumas
de suas coligadas. Este plano de saúde com cobertura médica e odontológica, é mantido
por contribuições dos participantes ativos, aposentados e de suas patrocinadoras, como
um benefício da política de Recursos Humanos da CEMIG.
A Companhia é co-patrocinadora dos planos de saúde e odontológico dos seus empregados. Os valores das contribuições aos planos previdenciários, de saúde e odontológico são determinados anualmente, pelos montantes considerados suficientes à cobertura
das respectivas despesas previstas em cada exercício, conforme avaliação realizada por
atuário independente contratado para esta finalidade. Os três planos são de adesão facultativa para o empregado e as contribuições das patrocinadoras ocorrem de forma
paritária a dos participantes.
As principais premissas atuariais utilizadas na avaliação são conforme segue:
Taxa real anual de descontos......................................
Taxa nominal anual de desconto................................
Taxa anual de longo prazo de inflação.......................
Taxa de inflação médica.............................................
Rotatividade...............................................................
Projeção crescimento real de salário..........................
Fator de capacidade (salário e benefício)...................
Composição Familiar.................................................
Tábua Mortalidade Geral...........................................
Tábua Mortalidade de Inválidos................................
Tábua Entrada Invalidez............................................

20. RECEITAS E CUSTOS DE CONSTRUÇÃO

Os resultados apurados foram os seguintes:

A orientação OCPC 05 – Contratos de Concessão - determina que empresas concessionárias de serviços de distribuição são, mesmo que indiretamente, responsáveis pela
construção das redes. Por isso, é obrigatória a evidenciação das receitas e dos custos
de construção.

Plano de Aposentadoria

A GASMIG não tem a construção de gasodutos como atividade fim, nem aufere receitas
com essa operação. Para viabilizar a distribuição de gás natural canalizado, a Companhia realiza licitações públicas para contratação de terceiros, nas quais são contratados
os proponentes que apresentarem o menor custo para realização das obras. Desse modo,
a construção se apresenta para a GASMIG integralmente como um custo de colocação
de ativos à disposição para distribuição de gás natural.
A receita de construção foi apurada conforme determinação da Interpretação Técnica
ICPC 01 – Contratos de Concessão, da Orientação OCPC 05 – Contratos de Concessão,
do CPC 17 – Contratos de Construção e do CPC 30 – Receitas.
Receita de construção................................................
Custos de construção..................................................
Receitas (custos) de construção ..............................

2012
41.726
(41.726)
–

2011
11.869
(11.869)
–

21. DESPESAS POR NATUREZA
A Companhia optou por apresentar a demonstração do resultado do período por função.
Conforme requerido pelo CPC 26, segue a abertura das despesas por natureza:
Compra de gás............................................................
Custos de operação e manutenção da rede.................
Amortização...............................................................
Despesas com pessoal................................................
Despesas com materiais e serviços............................
Outras despesas operacionais.....................................
		
Custos dos produtos vendidos....................................
Despesas de vendas, administrativas e gerais............
			

2012
860.155
21.792
32.114
17.397
8.286
3.562
943.306

2011
596.284
19.802
35.028
16.148
6.332
6.450
680.044

913.152
30.154
943.306

647.518
32.526
680.044

22. RESULTADO FINANCEIRO
A composição do resultado financeiro é como segue:
2012
Receitas Financeiras
Aplicações financeiras..............................................
8.945
Atualização monetária - efeito Lei 11.638/07..........
43.179
Juros e multas...........................................................
1.684
Atualizações monetárias..........................................
47
Outros.......................................................................
781
		54.636
Despesas Financeiras
Encargos da dívida (nota 12)...................................
(18.738)
Juros e multas...........................................................
(2.076)
Outros.......................................................................
(888)
		
(21.702)

2011
17.023
26.652
1.886
9
1.049
46.619
(23.204)
(1.406)
(1.238)
(25.848)

2012
5,0% a.a.
10,25%a.a.
5% a.a.
2% a.a.
Nula
–
98%
Dados reais
AT2000
AT 49
LIGHT

2011
5,7% a.a.
9,93%a.a.
4% a.a.
2% a.a.
Nula
–
98%
Dados reais
AT2000
AT 49
LIGHT

População
2012
2011
Participantes ativos....................................................
124
125
Características etárias
1. Participantes ativos................................................		
1.1 Idade média..........................................................
35,00
33,71
1.2 Serviço creditado (total).......................................
4,40
3,34
1.3 Tempo para aposentadoria...................................
29,68
26,29
Salários e benefícios
1. Participantes ativos
1.1 Salário médio em R$............................................
5.295,00
4.951,64
Resultados
2012

2011

I - Obrigações consolidadas
No fim do exercício....................................................
(2.316)
(2.021)
II - Ativos garantidores
No fim do exercício....................................................
2.375
1.985
III - Conciliação dos valores reconhecidos no Balanço.		
Ganho atuarial não reconhecido.................................
480
365
Custo do serviço passado não reconhecido................
(143)
(110)
IV - Ativo (passivo) atuarial líquido..........................		
No fim do exercício (I+II+III)...................................
278
291

Plano de Saúde
Estatísticas dos participantes
População
Participantes ativos....................................................
Características etárias
1 - Participantes ativos
1.1 - Idade média........................................................
1.2 - Serviço creditado (total)....................................
1.3 - Tempo para aposentadoria.................................
Salários e benefícios
1 - Participantes ativos
1.1 - Salário médio em R$.........................................

2012

2011
124

129

35,60
3,59
29,38

34,62
3,44
29,18

5.634,83

5.055,09

Resultados
Estado de equilíbrio do plano (R$ mil)
I - Obrigações consolidadas
No fim do exercício....................................................
II - Ativos garantidores
No fim do exercício....................................................
III - Conciliação dos valores reconhecidos no Balanço
Ganho (perda) atuarial não reconhecido....................
Custo do serviço passado não reconhecido................
IV – Passivo atuarial líquido
No fim do exercício (I+II+III)...................................

A Companhia mantém políticas de gerenciamento de risco e estratégias operacionais
visando liquidez, rentabilidade e segurança, bem como possui procedimentos de monitoramento dos saldos e tem operado com bancos que atendem a requisitos de solidez
financeira e confiabilidade, segundo critérios gerenciais definidos. A política de controle
consiste em acompanhamento permanente das taxas contratadas versus as vigentes no
mercado. A Companhia não efetua aplicações de caráter especulativo, em derivativos ou
quaisquer outros ativos de risco.
a.		Risco de crédito
Risco de crédito é o risco de a Companhia incorrer em perdas decorrentes de um
cliente ou de uma contra-parte em um instrumento financeiro, advindos da falha destes em cumprir com suas obrigações contratuais. O risco é basicamente proveniente
das contas a receber de clientes.
Contas a receber e outros recebíveis
A exposição da Companhia a risco de crédito é influenciada, principalmente, pelas
características individuais de cada cliente.
As políticas de vendas da Companhia estão subordinadas às políticas de crédito fixadas por sua Administração e visam minimizar eventuais problemas decorrentes da
inadimplência de seus clientes. Além disso, a maior parte das receitas de vendas
provém de grandes indústrias, com sólida situação financeira. A Companhia efetua
análises individuais dos saldos em atraso e registra provisão para os créditos que
representa sua estimativa de despesas incorridas com o contas a receber. A provisão
para créditos de liquidação duvidosa, registrada no montante de R$5.632 (em 2011,
R$5.695) representativos de 9% (em 2011, 8%) do saldo de contas a receber em aberto para fazer face ao risco de crédito. A composição de vencimentos e movimentação
da provisão foi demonstrada na nota 7.
Caixa e equivalentes de caixa
A Companhia detinha caixa e equivalentes de caixa de R$33.891 em 2012
(R$80.802 em 2011), os quais representam sua máxima exposição de crédito sobre
aqueles ativos. O caixa e equivalentes de caixa são mantidos com bancos e instituição financeira de primeira linha.
b.		 Risco de liquidez
Risco de liquidez é o risco em que a Companhia irá encontrar dificuldades em cumprir com as obrigações associadas com seus passivos financeiros que são liquidados
com pagamentos à vista ou com outro ativo financeiro. A abordagem da Companhia
na administração de liquidez é de garantir, o máximo possível, que sempre tenha
liquidez suficiente para cumprir com suas obrigações ao vencerem, sob condições
normais e de estresse, sem causar perdas inaceitáveis ou com risco de prejudicar a
reputação da Companhia.
A seguir, estão os vencimentos contratuais de passivos financeiros, incluindo pagamentos de juros estimados:
Valor
contábil

Estatísticas dos participantes

Estado de equilíbrio do plano (R$ mil)

A Companhia possui exposição para os seguintes riscos resultantes de instrumentos
financeiros:
Risco de crédito;
Risco de liquidez;
Risco de mercado.

2012

2011
(598)

(574)

N/A

N/A

(216)
(65)

(268)
(31)

(317)

(275)

Debêntures.....

Fluxo de caixa
contratual

289.356

341.358

2 meses ou
menos
10.627

2 – 12
meses

1–2
anos

59.395 228.991

2–5
anos
42.345

c.		Risco de Mercado
Risco de mercado é o risco que alterações nos preços de mercado, tais como as taxas
de câmbio, taxas de juros e preços de ações, exercem sobre os ganhos da Companhia
ou sobre o valor de suas participações em instrumentos financeiros. O objetivo do
gerenciamento de risco de mercado é gerenciar e controlar as exposições a riscos de
mercados, dentro de parâmetros aceitáveis, e, ao mesmo tempo, otimizar o retorno.
Risco de taxa de câmbio
Os riscos de taxa de câmbio relacionam-se com a possibilidade de a Companhia computar prejuízos derivados de flutuações nas taxas de câmbio, aumentando os saldos
das contas a pagar sobre o gás faturado pela PETROBRAS em moeda estrangeira
(dólar norte americano). Este efeito é mitigado pelo repasse da variação cambial aos
clientes, via tarifa, conforme previsto nos contratos de fornecimento de gás natural
(Nota 7).
Risco de taxa de juros
A Companhia adota políticas conservadoras de captação e aplicação de recursos
financeiros e de minimização de custos de capital. As aplicações financeiras da
Companhia são, principalmente, mantidas em operações vinculadas ao juro do CDI,
conforme apontado nas notas explicativas 4, 5 e 6 . As captações são provenientes de
emissão de debêntures junto ao BNDES, conforme nota explicativa 12. As taxas de
juros do mercado são monitoradas com o objetivo de assegurar a melhor rentabilidade das aplicações financeiras e para proteger a Companhia contra o risco de volatilidade dessas taxas. No que se refere ao risco de elevação das taxas de juros nacionais,
a exposição da Companhia ocorre em função do financiamento do BNDES, indexado
à variação da SELIC e TJLP, cujo reconhecimento ocorre mensalmente. Os valores
da citada exposição são apresentados a seguir:
Cenário base
SELIC 7,25%
TJLP 5,00%
Ativos - variação pelo
CDI/SELIC
Aplicações financeiras Circulante................................
Títulos e valores mobiliários Circulante................................
Títulos e valores mobiliários Não Circulante........................
Aplicações financeiras Não Circulante........................
		
Passivos - variação pela
TJLP/SELIC
Debêntures - Circulante..........
Debêntures - Não Circulante....
		
Passivo Líquido Exposto........
Efeito Líquido da Variação
das taxas de juros..................

33.546

Cenário provável
SELIC 9,88%
TJLP 6,00%

36.860

Cenário possível
SELIC 11,00%
TJLP 6,00%

37.236

3.908

4.294

4.338

1.123

1.234

1.247

18.971
57.548

20.845
63.233

21.058
63.879

(50.513)
(238.843)
(289.356)
(231.808)

(55.120)
(261.385)
(316.505)
(253.272)

(55.120)
(262.505)
(317.625)
(253.746)

(21.464)

(474)

–
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PARA O EXERCÍCIO FINDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2012 (Valores expressos em milhares de reais, exceto se indicado de outra forma)
d.		 Classificações contábeis e valores justos
Os saldos dos instrumentos financeiros utilizados pela Companhia em 31 de dezembro de 2012 estão, em sua maioria, registrados pelo custo contábil, os quais não
diferem significativamente dos correspondentes valores de mercado estimados. Os
valores dos ativos e passivos financeiros foram classificados em níveis hierárquicos
de valor justo, a saber:
Nível 1. Mercado Ativo: Preço Cotado – Um instrumento financeiro é considerado
como cotado em mercado ativo se os preços cotados forem pronta e regularmente
disponibilizados por bolsa ou mercado de balcão organizado, por operadores, por corretores, ou por associação de mercado, por entidades que tenham como objetivo divulgar preços por agências reguladoras, e se esses preços representarem transações de
mercado que ocorrem regularmente entre partes independentes, sem favorecimento.
Nível 2. Sem Mercado Ativo: Técnica de Avaliação - Para um instrumento que não
tenha mercado ativo o valor justo deve ser apurado utilizando-se metodologia de
avaliação/precificação. Podem ser utilizados critérios como dados do valor justo corrente de outro instrumento que seja substancialmente o mesmo, de análise de fluxo
de caixa descontado e modelos de precificação de opções. O objetivo da técnica de
avaliação é estabelecer qual seria o preço da transação na data de mensuração em
uma troca com isenção de interesses motivada por considerações do negócio.
Nível 3. Sem Mercado Ativo: Título Patrimonial – Valor justo de investimentos em
títulos patrimoniais que não tenham preços de mercado cotados em mercado ativo e
de derivativos que estejam a eles vinculados e que devam ser liquidados pela entrega
de títulos patrimoniais não cotados.
A Companhia não procedeu à realização de quaisquer ajustes relativos à adequação do
valor de suas aplicações financeiras, títulos e valores mobiliários e debêntures, constatando que esses ativos já estavam registrados por valores próximos dos seus valores
justos, tanto em 31 de dezembro de 2012, quanto no decorrer dos demais exercícios.

26. SEGUROS

Data de Vigência

Responsabilidade Civil - Rede
de distribuição de gás / Terceiros.... 15/12/2012 a 15/12/2013
Multirrisco - Instalações*................. 1º/01/2012 a 1º/01/2013
Automóvel......................................... 09/06/2012 a 09/06/2013

Importância Segurada
(Em milhares de R$)
R$ 60.000
R$ 17.042
R$ 100

* A apólice de Multirrisco – Instalações foi renovada para o período de vigência de
01/01/2013 a 01/01/2014, com importância segurada de R$ 30.042.
As premissas de risco adotadas, dada a sua natureza, não fazem parte do escopo de uma
auditoria de demonstrações financeiras; consequentemente, não foram examinadas pelos
auditores independentes.

27. COMPROMISSOS VINCULADOS A CONTRATOS DE CONCESSÃO
A Companhia assumiu os compromissos derivados do contrato de concessão, cujos principais termos estão descritos a seguir:
• 		Realizar investimentos, cujos estudos de viabilidade econômica justifiquem sua rentabilidade, assegurando a prestação de serviços previstos no contrato de concessão para
atender a demanda nos prazos e especificações técnicas adequados, garantindo sempre
a segurança e a justa retribuição do capital investido;
• 		Cumprir as especificações técnicas aplicáveis;
• 		Usar o domínio público necessário à execução do serviço, bem como promover desapropriações e constituir servidões de áreas declaradas de utilidade pública pelo Poder
Concedente para prestação de serviços previstos no contrato.

A Companhia mantém apólices de seguros, visando cobrir riscos operacionais contra terceiros, junto às instituições seguradoras, compreendendo a rede de distribuição, equipamentos,
imóveis, automóvel para atendimento a emergências e responsabilidade civil, como segue:

A Companhia não assumiu nenhum ônus financeiro derivado da concessão. O contrato
de concessão prevê que a Companhia será indenizada à vista pelos serviços, obras e
imóveis, benfeitorias, equipamentos, rede de canalização, medidores e de todos os demais bens do seu ativo, em caso de extinção ou decurso de prazo.
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RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES
SOBRE AS DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS
Aos Acionistas, Conselheiros e Administradores da
Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG
Belo Horizonte – MG
Examinamos as demonstrações financeiras da Companhia de Gás de Minas Gerais GASMIG (“Companhia”), que compreendem o balanço patrimonial em 31 de dezembro de 2012 e as respectivas demonstrações do resultado, do resultado abrangente,
das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa, para o exercício findo
naquela data, assim como o resumo das principais práticas contábeis e demais notas
explicativas.

Responsabilidade da administração sobre as demonstrações financeiras
A administração da Companhia é responsável pela elaboração e adequada apresentação
das demonstrações financeiras de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil,
assim como pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir
a elaboração dessas demonstrações financeiras livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes
Nossa responsabilidade é a de expressar uma opinião sobre essas demonstrações financeiras com base em nossa auditoria, conduzida de acordo com as normas brasileiras e
internacionais de auditoria. Essas normas requerem o cumprimento de exigências éticas
pelos auditores e que a auditoria seja planejada e executada com o objetivo de obter
segurança razoável de que as demonstrações financeiras estão livres de distorção relevante.
Uma auditoria envolve a execução de procedimentos selecionados para obtenção de evidência a respeito dos valores e divulgações apresentados nas demonstrações financeiras.
Os procedimentos selecionados dependem do julgamento do auditor, incluindo a avaliação dos riscos de distorção relevante nas demonstrações financeiras, independentemente
se causada por fraude ou erro. Nessa avaliação de riscos, o auditor considera os controles internos relevantes para a elaboração e adequada apresentação das demonstrações
financeiras da Companhia para planejar os procedimentos de auditoria que são apropriados nas circunstâncias, mas não para fins de expressar uma opinião sobre a eficácia
desses controles internos da Companhia. Uma auditoria inclui, também, a avaliação da
adequação das práticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis
feitas pela administração, bem como a avaliação da apresentação das demonstrações
financeiras tomadas em conjunto.
Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião.

Opinião sobre as demonstrações financeiras
Em nossa opinião, as demonstrações financeiras da Companhia de Gás de Minas Gerais - GASMIG acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira da Companhia de Gás de Minas Gerais
- GASMIG em 31 de dezembro de 2012, o desempenho de suas operações e os seus
fluxos de caixa para o exercício findo naquela data, de acordo com as práticas contábeis
adotadas no Brasil.

Ênfase
Conforme descrito na nota explicativa nº 3.d, os ativos financeiros relacionados às atividades de distribuição de gás natural serão realizados mediante indenização do poder
concedente, considerando-se os fatos e circunstâncias que estão mencionados na referida
nota. À medida que novas informações ou decisões do órgão regulador ou do poder
concedente sejam conhecidas, a forma de realização do ativo financeiro poderá ou não
ser alterada. Nossa opinião não contém ressalva relacionada a esse assunto.

Outros assuntos
Demonstrações do valor adicionado

PARECER DO CONSELHO FISCAL - Exercício 2012
O Conselho Fiscal da Companhia de Gás de Minas Gerais – GASMIG, no exercício de
suas funções legais e estatutárias, em reunião realizada nesta data, examinou o Relatório
da Administração e as Demonstrações Contábeis, compreendendo: Balanço Patrimonial,
Demonstração do Resultado, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido, Demonstrações do Fluxo de Caixa, Demonstrações do Valor Adicionado, Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis e o Parecer dos Auditores Independentes, relativos ao
Exercício Social findo em 31 de dezembro de 2012.
Foram verificadas as seguintes propostas a serem submetidas à deliberação da Assembleia Geral Ordinária – AGO, a ser realizada em 26 de abril de 2013: I. Exame,
discussão e votação das Demonstrações Financeiras e do Relatório da Administração,
referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, bem como dos respectivos documentos complementares; II. Destinação do lucro apurado no exercício social
encerrado em 31 de dezembro de 2012, no valor de R$97.391.144,07 (noventa e sete
milhões, trezentos e noventa e um mil, cento e quarenta e quatro reais e sete centavos),
já deduzidos os valores de R$3.963.717,62 (três milhões, novecentos e sessenta e três
mil, setecentos e dezessete reais e sessenta e dois centavos) e de R$360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a serem pagos, respectivamente, a título de Participação dos
Empregados nos Lucros e Resultados e de Abono aos Diretores: (a) destinar 5% (cinco
por cento) do lucro líquido, no valor de R$4.869.557,20 (quatro milhões, oitocentos
e sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte centavos), para a
constituição da Reserva Legal, por força do disposto no art. 193 da Lei 6.404/76 e no
art. 32, §1º, do Estatuto Social; (b) destinar, para a constituição de Reserva de Lucros
a Realizar, a quantia de R$28.498.343,91 (vinte e oito milhões, quatrocentos e noventa
e oito mil, trezentos e quarenta e três reais e noventa e um centavos), referente à atualização do ativo financeiro da Companhia, o que decorreu da aplicação das alterações

introduzidas pela Lei 11.638/07; e (c) reter o saldo remanescente do lucro líquido, no
valor de R$23.212.869,02 (vinte e três milhões, duzentos e doze mil, oitocentos e sessenta e nove reais e dois centavos), com o objetivo de reforçar o capital circulante e de
financiar os projetos de investimentos da Companhia, conforme justificativa constante
do Orçamento de Capital da GASMIG para o ano de 2013 e (d) propor à Assembleia
Geral Ordinária que os juros sobre o capital próprio creditados pela Companhia em
12/12/2012, no valor de R$40.810.373,94 (quarenta milhões, oitocentos e dez mil, trezentos e setenta e três reais e noventa e quatro centavos), sejam pagos aos acionistas no
dia 27 de dezembro de 2013.
Constatou-se que as propostas retro mencionadas não causarão prejuízos aos acionistas
da GASMIG e estão em conformidade com os dispositivos legais.
Com base nos exames efetuados e à vista do Relatório dos Auditores Independentes
sobre as Demonstrações Financeiras, emitido pela Deloitte Touche Tohmatsu Auditores Independentes, datado de 08 de abril de 2013 e emitido sem ressalvas, o Conselho
Fiscal opina favoravelmente à aprovação das referidas matérias a serem submetidas à
discussão e votação na Assembleia Geral Ordinária dos acionistas da GASMIG.

Examinamos, também, a demonstração do valor adicionado (DVA), referente ao exercício findo em 31 de dezembro de 2012, preparada sob a responsabilidade da Administração da Companhia, cuja apresentação não é requerida pela legislação societária
brasileira para Companhias de capital fechado, mas estão sendo apresentadas como
informação suplementar. Essa demonstração foi submetida aos mesmos procedimentos
de auditoria descritos anteriormente e, em nossa opinião, estão adequadamente apresentadas, em todos os seus aspectos relevantes, em relação às demonstrações financeiras
tomadas em conjunto.

Auditoria das demonstrações financeiras do exercício findo em 31 de dezembro
de 2011 e do balanço patrimonial em 1º de janeiro de 2011
As informações e os valores correspondentes ao exercício findo em 31 de dezembro de
2011 e ao balanço patrimonial levantado em 1º de janeiro de 2011, apresentados para
fins de comparação, ora reapresentados pelas razões descritas na nota explicativa 2.5
foram auditados por outros auditores independentes, que emitiram relatório, datado de 8
de abril de 2013, sem modificação.
Belo Horizonte, 8 de abril de 2013.

Belo Horizonte, 11 de abril de 2013.
Carlos Eduardo Orsini Nunes de Lima
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